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Wstęp 

Powszechnie uważa się, że dobre przedszkole to takie, w którym dziecko za-

spokaja swoje potrzeby, czuje się dobrze i bezpiecznie. To przedszkole, które 

jest przyjazne nie tylko dla dzieci, ale także i ich rodziców, a swoją działalność 

pedagogiczną opiera na trójpodmiotowym, względnie zrównoważonym wpływie 

trzech podmiotów edukacji (nauczycieli, dzieci, rodziców). Ważne jest stworze-

nie w przedszkolu każdemu dziecku takich warunków, w których będzie mogło 

odkrywać, pobudzać, wzmacniać swój potencjał twórczy oraz ujawniać ukryte 

w sobie talenty. Ważną rolę w tym procesie odgrywa nauczyciel, który akceptuje 

każde dziecko takim, jakim ono jest. Dzięki akceptacji dzieci nauczyciel tworzy 

klimat sprzyjający aktualizowaniu możliwości dziecka i tym samym wyzwala 

jego ciekawość poznawczą, pobudza aktywność, wyzwala wewnętrzną motywa-

cję do podejmowania działania. Wyniki pracy nauczyciela w dużym stopniu za-

leżą od stosunku rodziców do przedszkola. Z tego powodu nauczyciel powinien 

kształtować korzystne relacje z rodzicami swoich wychowanków dla wspierania 

ich rozwoju, osiągnięć i dobrostanu
1
. Powinien zatem poznać oczekiwania ro-

dziców wobec przedszkola. 

                                                      
1  M. Bulera, K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 

2006, s. 57. 
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1. Teoretyczne podstawy współpracy nauczyciela z rodzicami 

dzieci przedszkolnych 

Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego zakłada zmiany wza-

jemnych kontaktów między przedszkolem i rodziną. Istotne staje się uczynienie 

wszystkich uczestników przedszkolnego procesu edukacyjnego – nauczycieli, 

rodziców i dzieci – współodpowiedzialnymi za ten proces. Z inicjatywą takich 

zmian powinna wyjść instytucja przedszkolna, przyjmując na siebie obowiązek 

inicjowania i rozwijania kontaktów z rodzicami, tworzenia im możliwości 

wpływu na warunki i jakość pracy przedszkola, integrowania działań obu śro-

dowisk. Rodzice mają szansę stać się pełnowartościowymi partnerami przed-

szkola. Zakłada to powstanie odpowiedzialności nauczycieli i rodziców nie tylko 

za edukację dzieci, ale także za konsekwencje, jakie dla nich samych, jako part-

nerów, wynikają z faktu współdziałania, a także wymaga uwzględnienia we 

wspólnym działaniu potrzeb i oczekiwań drugiej strony oraz poszanowania praw 

i niezależności każdej ze stron. 

Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego może obejmować na-

stępujące płaszczyzny: 

— wzajemna wymiana informacji o dziecku, 

— zaznajamianie rodziców z pracą wychowawczo-dydaktyczną przedszkola, 

— podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców, 

— starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka, 

— inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców, 

— oddziaływanie na postawy rodzicielskie, 

— pomoc rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, 

— integrowanie dzieci, rodziców i nauczycieli. 

Do podstawowych zasad nawiązywania kontaktów między środowiskiem 

przedszkolnym a rodzinnym zalicza się: 

— zasadę pozytywnej motywacji, polegającą na dobrowolnym udziale i świa-

domości celowości współpracy, 

— zasadę partnerstwa, podkreślającą równorzędność praw i obowiązków na-

uczycieli i rodziców, 

— zasadę wielostronnego przepływu informacji, mówiącą o różnorodnych kon-

taktach porozumiewania się między nauczycielami i rodzicami, 

— zasadę jedności oddziaływań wychowawczych, polegającą na wprowadzeniu 

zgodnych celów, metod i form pracy wychowawczej w domu i placówce 

przedszkolnej, 

— zasadę aktywnej i systematycznej współpracy.  

Dobra współpraca między środowiskiem przedszkolnym i rodzinnym obej-

muje wiele różnorodnych kontaktów. Można je podzielić na zbiorowe, grupowe 

i indywidualne. 

Do kontaktów zbiorowych zalicza się: 
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— zapoznanie rodziców z treścią programu wychowawczo-dydaktycznego oraz 

metodami jego realizacji, 

— informowanie rodziców o osiągnięciach dzieci, o postawach koleżeństwa, 

współpracy i współdziałania na rzecz spraw i osób drugich, o rozwoju róż-

norakich zainteresowań i zamiłowań dzieci, 

— organizowanie spotkań merytoryczno-szkoleniowych poświęconych oma-

wianiu określonych problemów wychowawczych, zdrowotnych, psycholo-

gicznych, socjologicznych – zaistniałych w grupie, przedszkolu, jak i w szer- 

szym środowisku społecznym. 

Kontakty grupowe rodziców i nauczycieli to m.in.: 

— spotkania rady rodziców i wychowawców, 

— spotkania przedstawicieli społeczności rodziców poświęcone różnego rodza-

ju pracom organizacyjno-gospodarczym na rzecz oddziału przedszkolnego, 

— spotkania metodyczne, takie jak zajęcia otwarte dla zainteresowanych rodziców, 

— współudział rodziców w organizowaniu różnego rodzaju wycieczek, imprez 

kulturalnych, sportowych, itp., 

— projektowanie i wykonywanie dekoracji i pomocy dydaktycznych. 

Kontakty indywidualne obejmują m.in.: 

— konsultacje pedagogiczne, 

— indywidualne rozmowy z rodzicami w ramach cotygodniowego dyżuru na-

uczycielskiego, 

— wizyty domowe, 

— kontakty telefoniczne, 

— kontakty korespondencyjne: pisemne relacje o wynikach w zachowaniu, listy 

pochwalne, reklamówki oświatowe, informacje o planach na nowy tydzień, 

o sukcesach i trudnościach poszczególnych dzieci, 

— gromadzenie w teczkach i prezentowanie rodzicom wszystkich prac dziecka
2
. 

Przedstawione formy współpracy pokazują, że rodzice mają duże możliwo-

ści zaangażowania się w proces wychowawczo-dydaktyczny swoich dzieci. Mo-

gą one odnosić się do działań na rzecz całej społeczności przedszkolnej lub tylko 

do jednego oddziału. Mimo iż niektóre z tych form są czasochłonne i wymagają 

dużego nakładu pracy, są dla rodziców atrakcyjne. Nie mogą być narzucane, 

lecz każdy wybiera to, co mu najbardziej odpowiada i w czym jest kompetentny. 

Tak zorganizowana współpraca z rodzicami świadczy o ich upodmiotowieniu 

i partnerskim udziale w procesie wychowawczo-dydaktycznym swoich dzieci na 

terenie przedszkola.  

Otwierając się na potrzebę dobrej współpracy z rodzicami i wychodząc na-

przeciw ich oczekiwaniom, nauczyciel poznaje oczekiwania rodziców wobec 

przedszkola. Uzyskane w ten sposób informacje są w pełni uwzględnione w pra-

cy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola i pomagają nauczy-

                                                      
2  A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 

2016, s. 103–104.  
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cielowi w ukierunkowaniu jego oddziaływań, a tym samym tworzeniu lepszych 

warunków dla rozwoju dziecka. 

2. Metodologiczne podstawy badań własnych 

Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie informacji, jakie oczekiwa-

nia wobec edukacji przedszkolnej mają rodzice dzieci 4-letnich uczęszczających 

do wybranych losowo przedszkoli na terenie gminy Siedlce.  

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankiety. 

Kwestionariusz ankiety składał się z 20 pytań. Badani mogli wskazywać 

więcej niż jedną odpowiedź.  

Badaniami objęto 480 rodziców, z czego 80% stanowiły matki, a 20% sta-

nowili ojcowie.  

3. Oczekiwania rodziców wobec przedszkola w świetle badań 

własnych 

W pierwszej kolejności rodzice odpowiadali na pytanie, czy ich dziecko 

chętnie uczęszcza do przedszkola. 91% respondentów odpowiedziało twierdząco 

na to pytanie, natomiast 9% stwierdziło, że ich dziecko niezbyt chętnie chodzi 

do przedszkola. Jednak nikt z tej grupy nie wyjaśnił, dlaczego tak uważa.  

Następnie rodzice odpowiadali na pytanie, czy są zadowoleni z przedszkola, 

do którego uczęszcza ich dziecko. 80% respondentów twierdząco odpowiedziało 

na to pytanie, natomiast 20% było zdania przeciwnego. Tutaj również rodzice 

nie podali powodów swojego niezadowolenia.  

Kolejne pytania dotyczyły spełniania przez przedszkole swoich zadań. Uzy-

skane dane przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Opinie rodziców na temat zadań spełnianych przez przedszkole 

Lp. 
Czy przedszkole spełnia  

zadania 

Liczba odpowiedzi w % 

Tak Nie Nie mam zdania 

1. Wychowania zdrowotnego 80 0 20 

2. 
Wychowania społeczno- 

-moralnego 
60 0 40 

3. Wychowania umysłowego 70 0 30 

4. Wychowania technicznego 70 0 30 

5. Wychowania estetycznego 50 0 50 

Źródło: badania własne. 
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Najwięcej rodziców, bo 80%, stwierdziło, że przedszkole spełnia zadania 

wychowania zdrowotnego. Wymieniali tu kształtowanie czynnych postaw wo-

bec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, wyrabianie nawyków higie-

niczno-kulturalnych, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie 

ogólnej sprawności ruchowej. Do czynności tych badani rodzice zaliczyli: 

— mycie rąk przed i po posiłku, 

— mycie rąk po skorzystaniu z ubikacji, 

— fluoryzację oraz mycie zębów, 

— prawidłową postawę podczas zabawy oraz podczas posiłków. 

70% rodziców stwierdziło, że przedszkole spełnia zadania wychowania 

umysłowego. Według nich zadania te realizowane są poprzez rozwijanie aktyw-

ności poznawczej dziecka, motywowanie do nauki, przyswajanie umiejętności 

czytania i pisania. 

Również 70% rodziców uznało, że przedszkole spełnia zadania wychowania 

technicznego. Zadania te rozumieli jako rozwijanie zainteresowań i sprawności 

konstrukcyjnych, umiejętności posługiwania się prostymi urządzeniami tech-

nicznymi, zapoznanie z rolą techniki w życiu człowieka. 

Na wychowanie społeczno-moralne zwróciło uwagę 60% ankietowanych ro-

dziców. Nie potrafili jednak wskazać, na czym polegają zadania w tym obszarze. 

Najmniej rodziców, bo 50%, uznało, że przedszkole spełnia zadania wycho-

wania estetycznego, to znaczy, rozwija wyobraźnię, wrażliwość estetyczną  

i twórczość dzieci w kontaktach ze sztuką, techniką i przyrodą. 

Ponadto 80% badanych rodziców stwierdziło, że przedszkole zapewnia 

opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji dziecka i bezpieczeń-

stwa. 2% rodziców nie miało zdania na ten temat, natomiast 18% respondentów 

uważało, że przedszkole nie jest wystarczająco bezpieczne. Jako przyczynę za-

grożenia rodzice ci wymieniali głównie lokalizację przedszkola przy dość ru-

chliwej ulicy oraz wysokie schody prowadzące do wejścia przedszkola.  

Jednocześnie 85% respondentów stwierdziło, że przedszkole, do którego 

uczęszcza ich dziecko, spełnia funkcję doradztwa i wspierania działań wycho-

wawczych rodziny wobec dziecka. 

52% badanych rodziców uznało, że najważniejszą funkcją przedszkola po-

winna być funkcja wychowawcza. Przedszkole powinno skupić się na kształto-

waniu osobowości dziecka. 40% respondentów stwierdziło, że najważniejsza 

powinna być funkcja opiekuńcza. Działalność przedszkola powinna koncentro-

wać się na pilnowaniu dzieci, strzeżeniu ich, troszczeniu się o nich i doglądaniu.  

Tylko 28% badanych rodziców uznało, że najważniejszą funkcją przedszko-

la powinna być funkcja dydaktyczna, czyli przekazywanie wiedzy i wyposażenie 

dziecka w umiejętności, których oczekiwać będzie od niego szkoła.  

W następnej kolejności rodzice odpowiadali na pytanie, czy edukacja przed-

szkolna ma wpływ na ich dziecko. Uzyskane wyniki przedstawia tabela 2.  
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Tabela 2. Zmiany zauważone u dzieci pod wpływem edukacji przedszkolnej 

Lp. Rodzaj zmiany Liczba odpowiedzi w % 

1. Większa samodzielność 90 

2. Większa rozmowność 80 

3. Pokonanie niechęci do określonych potraw 70 

4. 
Wzrost umiejętności podtrzymywania i nawiązywania kon-

taktów 
65 

5. Spadek zachowań egoistycznych 60 

6. Stosowanie form grzecznościowych 45 

7. Poznanie dużej ilości piosenek  75 

8. Rozwój umiejętności plastycznych 75 

9. Wzbogacenie słownictwa 85 

10. Poszerzenie wiedzy o świecie 90 

11. Wzrost zainteresowań książkami 80 

12. Wzrost zaciekawienia światem 85 

Źródło: badania własne. 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 2 można stwierdzić, że naj-

więcej ankietowanych, bo aż 90%, uważało, że dzięki uczęszczaniu do przed-

szkola u ich dzieci wzrosła samodzielność i poszerzyła się wiedza o świecie. 

85% rodziców stwierdziło, że pod wpływem przedszkola dzieci wzbogaciły 

swoje słownictwo i wzrosło ich zaciekawienie światem, a 80% badanych uznało, 

że ich dzieci stały się bardziej rozmowne i bardziej zainteresowane książkami.  

Z kolei 75% ankietowanych stwierdziło, że w przedszkolu ich dzieci poznały 

dużo piosenek i rozwinęły swoje umiejętności plastyczne, natomiast 70% ankie-

towanych stwierdziło, że ich dzieci chętniej jedzą potrawy, których wcześniej 

nie lubiły.  

65% badanych rodziców zauważyło u swoich dzieci wzrost umiejętności 

podtrzymania i nawiązywania kontakt, zaś 60% badanych spadek zachowań 

egoistycznych. Tylko 45% respondentów zauważyło u swoich dzieci stosowanie 

form grzecznościowych. 

Następnie rodzice wskazywali, czego w przedszkolu powinny uczyć się ich 

dzieci. Uzyskane wyniki przestawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Oczekiwania rodziców wobec zakresu edukacji przedszkolnej 

Lp. Rodzaj zakresu edukacji przedszkolnej Liczba odpowiedzi w % 

1. Porozumiewanie się i kontakty z rówieśnikami 81 

2. Wszechstronne przygotowanie do szkoły 25 

3. Samodzielność 44 

4. Tolerancja i szacunek 48 
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Tabela 3. Oczekiwania rodziców… (cd.) 

Lp. Rodzaj zakresu edukacji przedszkolnej Liczba odpowiedzi w % 

5. Wiersze i piosenki 20 

6. Odpowiedzialność 36 

7. Rozwijanie indywidualnych umiejętności 36 

8. Dyscyplina 32 

9. Porozumiewanie się z dorosłymi 10 

10. Twórcze wyrażanie swoich przeżyć 18 

11. Odczuwanie skuteczności własnego działania 36 

12. Umiejętność samooceny własnych dokonań 23 

Źródło: badania własne. 

Dane przedstawione w tabeli 3 pokazują, że najwięcej rodziców, bo 81%, 

chciałoby, aby ich dzieci uczono w przedszkolu porozumiewania się i kontaktów 

z rówieśnikami. Mniejsza liczba respondentów – 48% – uważała, że przedszkole 

powinno uczyć dzieci tolerancji i szacunku. Dla 44% rodziców ważne było 

uczenie w przedszkolu samodzielności. Według 36% rodziców przedszkole po-

winno uczyć odpowiedzialności i odczuwania skuteczności własnego działania 

oraz powinno rozwijać indywidualne umiejętności, a według 32% rodziców – 

powinno uczyć dyscypliny. Tylko 25% rodziców wskazało, że przedszkole po-

winno wszechstronnie przygotować do szkoły. Dla 23% respondentów ważne 

było, aby przedszkole uczyło umiejętności samooceny własnych dokonań. We-

dług 20% rodziców przedszkole powinno uczyć wierszy i piosenek, według 18% 

rodziców – twórczego wyrażania swoich przeżyć, a według 10% – porozumie-

wania się z dorosłymi.  

Rodzice wypowiedzieli się również, jak według nich powinien przebiegać 

proces edukacji w przedszkolu. Uzyskane dane przedstawia tabela 4.  

Tabela 4. Oczekiwania rodziców wobec przebiegu edukacji przedszkolnej  

Lp. Rodzaje oczekiwań Liczba odpowiedzi w % 

1. Stopniowanie przekazywanej wiedzy  18 

2. Metody oparte do doświadczeniu własnym dziecka 41 

3. Podejście grupowe do realizowanych zadań 23 

4. Kontakty ze sztuką, żywym słowem 18 

Źródło: badania własne. 

Analiza danych przedstawionych w tabeli 4 pozwala stwierdzić, że najwięcej 

rodziców, 41%, oczekuje, że przedszkole będzie prowadziło edukację metodami 

opartymi na doświadczeniu własnym dziecka. 23% respondentów uważa, że 

edukacja przedszkolna powinna opierać na grupowym podejściu do nauczania,  



22 Anna KLIM-KLIMASZEWSKA 

a 18% badanych rodziców oczekiwałoby edukacji przedszkolnej opartej na stop-

niowym przekazywaniu wiedzy oraz kontaktach ze sztuką i żywym słowem. 

W dalszej kolejności rodzice odpowiadali na pytanie, czy odpowiada im oferta 

zajęć dodatkowych. 91% nie miało zastrzeżeń do organizowanych przez przedszko-

le zajęć dodatkowych, natomiast 9% uznało, że zajęcia takie powinny odbywać się 

częściej. Jednocześnie 59% rodziców stwierdziło, że chcieliby, aby ich dzieci były 

objęte zajęciami logopedycznymi, a 30% – zajęciami psychologicznymi.  

Rodzice wyrazili także swoje opinie na temat wyżywienia w przedszkolu. 86% 

badanych była zadowolona z posiłków proponowanych w przedszkolu, natomiast 

14% rodziców uważało, że w jadłospisie powinno znajdować się więcej warzyw. 

Kolejnym etapem badań było uzyskanie od rodziców opinii na temat warun-

ków materialnych przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko. 9% badanych 

oceniło warunki materialne przedszkola jako bardzo dobre, 46% – jako dobre,  

a 4% – jako wystarczające. 41% respondentów uznało warunki materialne 

przedszkola za złe. Rodziców tych zapytano zatem, co wpłynęło na taką ich opi-

nię. Uzyskane odpowiedzi przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Przyczyny złych warunków materialnych przedszkola według badanych rodziców  

Lp. Przyczyny złych warunków Liczba odpowiedzi w % 

1. Mało zabawek odpowiednich do wieku dzieci 9 

2. Stare i zniszczone zabawki  22 

3. Mało książek i czasopism dla dzieci  34 

4. Mało pomocy dydaktycznych  33 

5. Szorstka wykładzina 11 

Źródło: badania własne. 

Dane przedstawione w tabeli 5 pozwalają stwierdzić, iż największą grupę ro-

dziców stanowili ci, którzy złe warunki materialne przedszkola upatrywali w ma-

łej ilości książek i czasopism dla dzieci (34%) oraz w małej ilości pomocy dydak-

tycznych (33%). Dla 22% respondentów złe warunki materialne przedszkola prze-

jawiały się w starych i zniszczonych zabawkach, dla 11% – w szorstkiej wykła-

dzinie, a dla 9% – w małej ilości zabawek odpowiednich do wieku dzieci. 

W kolejnym etapie badań rodzice ustosunkowywali się do współpracy z na-

uczycielką. Wymienione przez nich dominujące formy współpracy przedstawio-

no w tabeli 6. 

Dane przedstawione w tabeli 6 pokazują, iż wśród ankietowanych rodziców 

najwięcej, bo aż 56%, wskazało, że w przedszkolu przeważa rozmowa z nauczy-

cielką. Kolejną formą współpracy są uroczystości, zebrania grupowe i zajęcia 

otwarte, które potwierdziło 28% respondentów, a następnie zebrania ogólne – 

16%, i kąciki dla rodziców – 8%. Dla 66% rodziców kontakty te są bardzo do-

bre, a dla 30% – dobre. Natomiast 4% badanych oceniło kontakty z nauczycielką 
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jako złe, ale nie podali uzasadnienia takiej oceny. Jednocześnie 46% badanych 

rodziców stwierdziło, że oczekują od nauczycielki więcej zebrań ogólnych, 41% 

– więcej rozmów indywidualnych, 36% – więcej uroczystości i zajęć otwartych, 

a 20% respondentów – zwiększenia częstotliwości zebrań grupowych. 14% ba-

danych rodziców oczekiwałoby od nauczycielki także kontaktów telefonicznych 

i za pomocą poczty e-mailowej. 

Tabela 6. Dominujące formy współpracy nauczycielki z badanymi rodzicami  

Lp. Formy współpracy Liczba odpowiedzi w % 

1. Rozmowa z nauczycielką 56 

2. Uroczystości 28 

3. Zebrania grupowe 28 

4. Zebrania ogólne 16 

5. Kąciki dla rodziców 8 

6. Zajęcia otwarte 28 

Źródło: badania własne. 

Następnie rodzice określali, jakich informacji chcieliby uzyskać od nauczy-

cielki. Dane w tym zakresie przedstawia tabela 7.  

Tabela 7. Informacje od nauczyciela oczekiwane przez rodziców  

Lp. Rodzaj informacji oczekiwanych od nauczyciela Liczba odpowiedzi w % 

1. Informowanie o problemach wychowawczych 5 

2. Informowanie o osiągnięciach i trudnościach dzieci w nauce 55 

3. 
Zapoznanie z planowanymi imprezami okolicznościowymi i wy-

cieczkami  
27 

4. Omawianie wspólnego planu działania 14 

5. Udzielanie rady, pomocy 23 

6. Informowanie o środkach pieniężnych pochodzących ze zbiórek 18 

7. Informowanie o zajęciach dodatkowych 46 

8. Informowanie o programie i metodach wychowawczych 5 

Źródło: badania własne. 

Dane przedstawione w tabeli 7 pokazują, że największą grupę stanowili rodzice, 

którzy oczekiwali od nauczycielki informacji o osiągnięciach i trudnościach w na-

uce swojego dziecka (55%), następnie rodzice, którzy chcieliby być informowani  

o planowanych imprezach okolicznościowych i wycieczkach (27%) oraz rodzice, 

którzy oczekiwaliby od nauczycielki rady i pomocy (23%). 18% rodziców chciało-

by, aby nauczyciel informował ich o środkach pieniężnych pochodzących ze zbió-

rek, 14% rodziców, aby nauczycielka wspólnie z nimi omawiała plan działania,  
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a 5%, aby informowała ich o problemach wychowawczych oraz o programie i me-

todach wychowawczych. Jednocześnie 77% badanych rodziców zadeklarowało 

swoją pomoc przy wykonywaniu prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola 

i grupy a 23% – pomoc przy wykonywaniu pomocy dydaktycznych.  

Rodzice przedstawili także swoje oczekiwania wobec nauczyciela. Pożądane 

przez nich cechy przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8. Cechy nauczyciela pożądane przez rodziców  

Lp. Pożądane cechy nauczyciela Liczba odpowiedzi w % 

1. Wyrozumiały  68 

2. Tworzący warunki do jak najlepszego rozwoju dzieci 9 

3. Respektujący zasadę partnerstwa w relacjach z rodzicami 14 

4. Tolerancyjny i akceptujący dzieci 9 

5. Serdeczny  18 

6. Sprawiedliwy  36 

7. Cierpliwy 27 

8. Doświadczony 18 

9. Posiadający kwalifikacje zawodowe, wykształcony 39 

10. Posiadający umiejętności pedagogiczne 64 

11. Komunikatywny 70 

12. Odpowiedzialny 80 

13. Ciepły 85 

14. Sympatyczny 75 

15. Życzliwy 90 

16. Młody 60 

17. Konsekwentny 45 

18. Wesoły 38 

19. Uśmiechnięty 50 

20. Spokojny 48 

21. Wymagający 65 

22. Stanowczy 32 

23. Zorganizowany 30 

24. Przewidujący 10 

25. Ambitny 17 

26. Zadbany 36 

27. Wszechstronny 28 

28. Uprzejmy 35 

29. Uczciwy 30 

Źródło: badania własne. 
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Dane przedstawione w tabeli 8 pokazują, że według rodziców nauczyciel 

powinien odznaczać się wieloma cechami. Dla większości z nich powinna to być 

osoba życzliwa (90%), ciepła (85%), odpowiedzialna (80%), sympatyczna 

(75%) i komunikatywna (70%). Powinna to być również osoba wyrozumiała 

(68%), wymagająca (65%), posiadająca umiejętności pedagogiczne (64%), mło-

da (60%) i uśmiechnięta (50%). Ponadto, według rodziców, nauczyciel przed-

szkola powinien być spokojny (48%), ale konsekwentny (45%), posiadać kwali-

fikacje zawodowe i wykształcenie (39%), być wesoły (38%), zadbany (36%)  

i sprawiedliwy (36%), uprzejmy (35%), ale stanowczy (32%), zorganizowany 

(30%) i uczciwy (30%). Dla rodziców ważne były też takie cechy, jak: wszech-

stronność (28%), cierpliwość (27%), serdeczność (18%) i doświadczenie (18%), 

ambicja (17%), respektowanie zasady partnerstwa w relacjach z rodzicami 

(14%), przewidywalność (10%), tolerancja i akceptowanie dzieci (9%), a także 

tworzenie warunków do jak najlepszego ich rozwoju (9%). 

Z kolei niepożądane cechy nauczyciela według badanych rodziców przed-

stawia tabela 9. 

Tabela 9. Niepożądane cechy nauczyciela według badanych rodziców  

Lp. Niepożądane cechy nauczyciela Liczba odpowiedzi w % 

1. Krzyczący na dzieci 100 

2. Bijący dzieci 100 

3. Porównujący dzieci ze sobą 90 

4. Niecierpliwy 95 

5. Wybuchowy 85 

6. Faworyzujący niektóre dzieci 80 

7. Zaniedbujący dzieci 70 

8. Ośmieszający dzieci 68 

9. Obojętny w stosunku do dzieci 55 

10. Zawstydzający dzieci 60 

11. Poniżający dzieci 65 

12. Obrażający dzieci 65 

13. Wychodzący z sali podczas zajęć 50 

14. Leniwy 48 

15. Bojący się rodziców 45 

16. Stary 30 

17. Straszący dzieci 49 

18. Stresujący dzieci 50 

19. Zmuszający do zabawy 45 

20. Noszący wyzywające stroje 25 

21. Palący w obecności dzieci 20 

Źródło: badania własne. 
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Dane przedstawione w tabeli 9 pokazują, że wszyscy rodzice byli zgodni co 

do tego, że nauczyciel przedszkola nie może krzyczeć na dzieci (100%) i ich bić 

(100%). Nie powinien także być niecierpliwy (95%) i porównujący dzieci ze so-

bą (90%), wybuchowy (85%) i faworyzujący niektóre dzieci (80%), a także ich 

zaniedbywać (70%). Dla wielu rodziców niedopuszczalne jest ośmieszanie dzie-

ci (68%), poniżający ich (65%), obrażanie (65%) i zawstydzanie (60%), obojęt-

ność w stosunku do dzieci (55%) i stresowanie ich (50%) oraz wychodzenie  

z sali podczas zajęć (50%). Ponadto nauczyciel przedszkola nie może straszyć 

dzieci (49%), być leniwy (48%), bać się rodziców (45%) i zmuszać dzieci do 

zabawy (45%). Nie powinien też być stary (30%), nosić wyzywających strojów 

(25%) i palić w obecności dzieci (20%).  

Rodziców zapytano również, co zmieniliby w przedszkolu swojego dziecka. 

20% ankietowanych stwierdziło, że w przedszkolu, do którego uczęszcza ich 

dziecko, nie trzeba niczego zmieniać. Pozostali rodzice wymienili zmiany przed-

stawione w tabeli 10. 

Tabela 10. Zmiany w funkcjonowaniu przedszkola sugerowane przez badanych rodziców 

Lp. Sugerowane zmiany Liczba odpowiedzi w % 

1. Urozmaicić posiłki 90 

2. Nie zgadzać się, aby chore dzieci były przyprowadzane do 

przedszkola i zarażały inne 
85 

3. Więcej przebywać z dziećmi na świeżym powietrzu 75 

4. Brać pod uwagę prośby rodziców 60 

5. Zakupić więcej zabawek 55 

6. Zwiększyć nadzór na czas odbierania dzieci z przedszkola 45 

7. Zwiększyć ilość zajęć dodatkowych 40 

8. Dokonać określonych remontów 20 

9. Sprawić, aby sala, w której przebywają dzieci, stała się bar-

dziej kolorowa 
15 

10 Rozdzielić obiad, to znaczy pierwsze danie podać na przykład 

o godzinie 11, drugie zaś godzinę później 
10 

Źródło: badania własne. 

Dane przedstawione w tabeli 10 pokazują, że najwięcej rodziców sugerowa-

ło urozmaicenie posiłków (90%) oraz nie zgadzało się na przyprowadzanie do 

przedszkola dzieci chorych (85%). Dzieci powinny również więcej przebywać 

na świeżym powietrzu (75%), w większym stopniu powinny być brane pod 

uwagę prośby rodziców (60%). Część rodziców uważała, że do przedszkola na-

leży zakupić więcej zabawek (55%), zwiększyć nadzór na czas odbierania dzieci 

z przedszkola (45%), a także zwiększyć ilość zajęć dodatkowych (40%). Niektó-

rzy rodzice sugerowali, aby w przedszkolu dokonać stosownych remontów 
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(20%), sprawić, aby sala, w której przebywają dzieci, stała się bardziej kolorowa 

(15%) i podawać poszczególne dania obiadu w godzinnym odstępie (10%). 

Ostatnim etapem badań było uzyskanie informacji o tym, jakie według rodzi-

ców powinno być przedszkole. Uzyskane odpowiedzi przedstawiono w tabeli 11.  

Tabela 11. Sugerowane przez rodziców cechy przedszkola  

Lp. Cechy przedszkola Liczba odpowiedzi w % 

1. Akceptujące dzieci  27 

2. Współpracujące z poradniami 9 

3. Bezpieczne, czyste i dbające o higienę 41 

4. Dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne 18 

5. Z wykształconą, wykwalifikowaną kadrą 41 

6. Kładące nacisk na nauczanie 36 

7. Kładące nacisk na wychowanie i opiekę 9 

8. Rozwijające zainteresowania i doskonalące umiejętności 32 

9. Udzielające pomocy specjalistycznej 23 

10. Przyjazne 64 

11. Z domową atmosferą 44 

12. Współpracujące z rodzicami 48 

13. Bezpieczne i estetyczne 44 

14. Tańsze 28 

15. Uczące funkcjonowania w grupie i poza nią 44 

16. Dobrze wyposażone w zabawki 24 

Źródło: badania własne. 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 11 można stwierdzić, iż rodzice 

chcieliby, aby przedszkole ich dzieci było przyjazne (64%) i współpracujące z ro-

dzicami (48%), z domową atmosferą (44%), bezpieczne i estetyczne (44%), uczące 

funkcjonowania w grupie i poza nią (44%). Powinno posiadać wykształconą i wy-

kwalifikowaną kadrą (41%), być bezpieczne, czyste i dbać o higienę (41%), kłaść 

nacisk na nauczanie (36%), rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności 

dzieci (32%). Powinno być tańsze (28%), akceptujące dzieci (27%), dobrze wypo-

sażone w zabawki (24%) i udzielające pomocy specjalistycznej (23%). Powinno 

także być dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne (18%), kłaść nacisk na wy-

chowanie i opiekę (9%) a także współpracować z poradniami (9%). 

Zakończenie 

Rodzina i przedszkole to dwie instytucje odgrywające szczególną rolę w ży-

ciu małego dziecka – są odpowiedzialne za jego wychowanie i jakość przyszłego 
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życia. Dlatego powinny współpracować ze sobą i podejmować partnerskie dzia-

łania. Powszechnie wiadomo, że za organizację pracy przedszkola odpowiada 

personel placówki, a głównym dokumentem określającym bardzo dokładnie tę 

organizację jest statut. Jest on jednym z najważniejszych dokumentów przed-

szkola, stanowiącym podstawę jego działalności. Może on być poszerzony o bo-

gatszą ofertę edukacyjną, lecz jego zapisy nie mogą być sprzeczne ze statutem 

ramowym, który zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

Statut przedszkola opracowywany jest zazwyczaj w momencie zakładania przed-

szkola i w następnych latach ulega niewielkim zmianom. A przecież zmieniają się 

czasy, zmieniają rodzice i zmieniają się ich oczekiwania wobec przedszkola.  

Przedstawione w artykule badania pokazały, że ogólnie rodzice są zadowo-

leni z przedszkola, do którego uczęszcza ich dziecko. Chętnie uczestniczą w ży-

ciu przedszkola, angażują się w przygotowywanie uroczystości i imprez przed-

szkolnych. Mają jednak swoje oczekiwania wobec edukacji przedszkolnej. Chcą 

jak najlepiej dla swojego dziecka, a zatem chcą dobrego przedszkola. Dobre 

przedszkole powinno starać się odpowiadać na te oczekiwania. Nauczyciel po-

winien uświadomić sobie, że to rodzice są najważniejszymi osobami w życiu 

dziecka i że to nauczycielowi powinno zależeć na nawiązaniu z nimi dobrych 

kontaktów. Powinien zatem słuchać rodziców i poznać ich oczekiwania. Rodzice 

powinni czuć się w przedszkolu tak samo dobrze, jak ich dziecko. 

Opracowując statut przedszkola, uwzględnia się Konwencję o prawach 

dziecka, dokument przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe ONZ, który Polska 

ratyfikowała 30 IV 1991 r. i którego tekst znajduje się w Dzienniku Ustaw  

z 1991 r. Nr 120, poz. 526. Warto może również wziąć pod uwagę Europejską 

kartę praw i obowiązków rodziców opracowaną przez Europejskie Stowarzysze-

nie Rodziców (EPA) i przyjętą w 1992 roku. Europejska karta praw i obowiąz-

ków rodziców wskazuje na ważne miejsce rodziców w systemie edukacyjnym,  

a także w lokalnej społeczności. Reprezentuje stanowisko, że rodzice mogą wy-

magać od osób i instytucji odpowiedzialnych za edukację formalną ich dziecka, 

by respektowano ich prawa do przewodniej i aktywnej roli w edukacji dziecka. 

Rodzice mają również pewne obowiązki wobec dziecka i szkoły. Przez szkołę 

należy tu rozumieć również placówkę wychowania przedszkolnego. 
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Parents’ expectations of pre-school education 

Summary 

Parents and teachers are significant people to the child. Therefore, only their cooperation allows to 

create one noncontradictory educational system. To properly educate and design educational activ-

ities in kindergarten, the teacher must first know the expectations of parents, who want, that their 

child will feel safe in kindergarten both physically and mentally. The article presents research re-

garding parents’ expectations for their children’s kindergarten. 

Keywords: parents, expectations, pre-school education, cooperation, teacher. 
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Úvod 

Primárne vzdelávanie (1. stupeň základnej školy) v Slovenskej republike 

zahŕňa 1. až 4. ročník základnej školy. Program primárneho vzdelávania má 

zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej 

starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej 

zvedavosti detí , vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností
1
. 

V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné 

spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied  

a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno–

komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú 

to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru  

v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry
2
. 

Do 1. ročníka základnej školy nastupujú deti, ktoré k 31. augustu daného 

roka dovŕšia šesť rokov. Po absolvovaní 1. stupňa základnej školy žiaci 

pokračujú vo vzdelávaní na 2. stupni základnej školy. Nižšie stredné vzdelávanie 

(2. stupeň základnej školy) tvoria ročníky 5. až 9. Povinná školská dochádzka je 

v Slovenskej republike desaťročná.  

                                                      
1  Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – 

primárne vzdelávanie, 2008, s. 6. 
2  Ibidem, s. 7. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.02
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V školskom roku 2017/2018 pôsobilo v Slovenskej republike 1914 štátnych, 

59 súkromných a 116 cirkevných základných škôl. V porovnaní so školským 

rokom 2007/2008 sa počet štátnych základných škôl znížil o 198. Počet 

súkromných škôl stúpol o 29 a cirkevných o 4 školy
3
.  

1. Štátny vzdelávací program  

Schválením Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa v Slovenskej 

republike od 1. septembra 2008 uplatňuje dvojúrovňový model vzdelávania. 

Prvú úroveň predstavuje štátny vzdelávací program a druhú školský vzdelávací 

program. Štátny vzdelávací program škôl je podľa nového školského zákona 

hierarchicky najvyšší cieľovoprogramový projekt vzdelania, ktorý zahŕňa 

rámcový model absolventa, rámcový učebný plán školského stupňa a jeho 

rámcové učebné osnovy. Je východiskom a záväzným dokumentom pre tvorbu 

školského vzdelávacieho programu školy, v ktorom sa rešpektujú špecifické 

lokálne a regionálne podmienky (Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – primárne vzdelávanie, 2008, 

s. 3). Štátne vzdelávacie programy vydáva Ministerstvo školstva SR
4
. Školský 

vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade 

školy a v rade školy
5
. 

Štátny vzdelávací program určuje povinné vyučovacie predmety, ktoré sa 

vyučujú na danom stupni vzdelávania. V školskom vzdelávacom programe si 

škola môže zvoliť aj ďalší vyučovací predmet tak, že využije voliteľné hodiny 

vyčlenené pre každý ročník základnej školy (pozri tabuľku 2). Súčasťou štátneho 

vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy sú aj prierezové témy. 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy bol schválený na 

gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. júna 2008 s platnosťou od  

1. septembra 2008.  

Na 1. stupni základnej školy sa od 1. septembra 2008 vyučovali tieto 

povinné vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk 

(anglický, nemecký, ruský…), prírodoveda, vlastiveda, náboženská/etická 

výchova, matematika, informatická výchova, pracovné vyučovanie, hudobná 

výchova, výtvarná výchova a telesná výchova (pozri tabuľku 1). Pred prijatím 

štátneho vzdelávacieho programu sa na 1. stupni základnej školy v základnom 

variante (podľa učebných plánov platných od 1. 9. 2003) vyučovalo desať 

povinných predmetov: slovenský jazyk a literatúra, prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda, matematika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, telesná výchova, náboženská/etická výchova. V platnosti bol okrem 

                                                      
3  Štatistická ročenka – základné školy, 15. 9. 2017. 
4  Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. 
5  Ibidem. 
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základného variantu aj prírodovedný a jazykový variant učebných plánov. 

Prírodovedný variant posilnil časovú dotáciu vyučovacieho predmetu 

prírodoveda o jednu vyučovaciu hodinu v 3. aj vo 4. ročníku. V jazykovom 

variante sa od 3. ročníka vyučoval aj cudzí jazyk v rozsahu dve vyučovacie 

hodiny týždenne.
6
 Škola mala možnosť vyučovať cudzí jazyk už od 1. ročníka 

základnej školy v rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne. 30. júla 2007 bol 

schválený ďalší variant učebných plánov so zavedením informatickej výchovy 

na 1. stupni základnej školy. Informatická výchova sa vyučovala v každom 

ročníku po jednej vyučovacej hodine
7
. 

Jednotlivé vyučovacie predmety prijatím Štátneho vzdelávacieho programu 

pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike boli začlenené do siedmich 

vzdelávacích oblastí (pozri tabuľku 1): Jazyk a komunikácia, Príroda  

a spoločnosť, Človek a hodnoty, Matematika a práca s informáciami, Človek  

a svet práce, Umenie a kultúra a Zdravie pohyb. Vzdelávacie oblasti sú okruhy, 

do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania  

a z formulovania kľúčových kompetencií. Majú nadpredmetový charakter.
8
  

Tabuľka 1. Vzdelávacie oblasti a povinné vyučovacie predmety pre 1. stupeň základnej školy 

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra  

prvý cudzí jazyk 

Príroda a spoločnosť prírodoveda 

 vlastiveda 

Človek a hodnoty náboženská/etická výchova 

Matematika a práca s informáciami matematika  

informatická výchova 

Človek a svet práce pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra hudobná výchova  

výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb telesná výchova 

Zdroj: Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, vlastné 

spracovanie. 

Prijatím Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň základnej školy  

v Slovenskej republike došlo k zmene v štruktúre a časovej dotácii povinných 

predmetov vyučovaných na 1. stupni základnej školy. Zmena sa dotkla predmetu 

prvouka, ktorý sa do konca školského roka 2007/2008 vyučoval v 1. a 2. ročníku 

                                                      
6  R. Bernátová, Primárne vzdelávanie v Slovenskej republike v kontexte zmien, [in:] Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna, Kraków 2013, s. 57–65. 
7  Ibidem. 
8  Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – 

primárne vzdelávanie, 2008, s. 10. 



34 Renáta BERNÁTOVÁ 

základnej školy. Prijatím Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike predmet prvouka zanikol a nahradil ho 

vyučovací predmet prírodoveda, ktorý sa do roku 2008 vyučoval v 3. a 4. 

ročníku základnej školy. Predmet informatická výchova sa začal vyučovať od 2. 

ročníka základnej školy. Predmet vlastiveda sa začal vyučovať už od 2. ročníka 

(do roku 2008 sa vyučoval v 3. a 4. ročníku základnej školy). Znížil sa počet 

hodín (pre celý primárny stupeň) pre vyučovací predmet slovenský jazyk a 

literatúra o 10 hodín (predmet sa vyučoval v každom ročníku po 9 hodín 

týždenne), pre predmet matematika o 5 hodín (predmet matematika sa vyučoval 

v 1. ročníku 4 hodiny týždenne, v 2. až 4. ročníku po päť hodín týždenne), pre 

telesnú výchovu o 3 hodiny (predmet sa vyučoval v každom ročníku po 3 hodiny 

týždenne), pre prírodovedu/prvouku o 4,5 hodiny (prvouka sa vyučovala v 1.  

a 2. ročníku po 2 hodiny týždenne a prírodoveda v 3. a 4. ročníku tiež po dve hodiny 

týždenne), pre pracovné vyučovanie o 1 hodinu (pracovné vyučovanie sa vyučovalo 

v 3. a 4. ročníku po jednej hodine týždenne). Zvýšil sa počet hodín pre výtvarnú 

výchovu o 4 hodiny a 6 hodín bolo vyčlenených pre prvý cudzí jazyk. Škola mala k 

dispozícii ešte 5 voliteľných hodín v každom ročníku 1. stupňa, ktoré mohla využiť 

na zvýšenie dotácie povinného predmetu alebo aj na kreovanie nového 

vyučovacieho predmetu. Počet hodín pre jednotlivé vyučovacie predmety určili v 

roku 2008 rámcové učebné plány, ktoré prezentuje tabuľka 2. 

Tabuľka 2. Rámcové učebné plány pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom 

slovenským schválené v roku 2008 

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 

Jazyk a komunikácia  

slovenský jazyk  

a literatúra  
8 6 6 6 26 h 

prvý cudzí jazyk — — 3 3 6 h 

Príroda a spoločnosť  
prírodoveda 0,5 1 1 1 3,5 h 

vlastiveda — 1 1 1 3 h 

Človek a hodnoty  
náboženská/etická 

výchova 
0,5 1 1 1 3,5 h 

Matematika a práca s 

informáciami 

  

matematika 4 4 3 3 14 h 

informatická výchova  — 1 1 1 3 h 

Človek a svet práce  pracovné vyučovanie — — — 1 1 h 

Umenie a kultúra  
hudobná výchova 1 1 1 1 4 h 

výtvarná výchova 1 1 1 1 4 h 

Zdravie a pohyb telesná výchova 2 2 2 2 8 h 

Voliteľné hodiny   5 5 5 5 20 h 

Zdroj: Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, vlastné spracovanie. 
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Najvyššiu časovú dotáciu mal vyučovací predmet slovenský jazyk  

a literatúra, ktorý sa vyučoval v 1. ročníku 8 hodín, v 2., 3. a 4. ročníku po 6 

hodín týždenne. Matematika sa vyučovala v 1. a 2. ročníku v rozsahu 4 hodiny 

týždenne a v 3. a 4. ročníku po 3 hodiny týždenne. Prvý cudzí jazyk sa povinne 

vyučoval od 3. ročníka, v časovej dotácii po 3 vyučovacie hodiny v 3. a vo 4. 

ročníku (pozri tabuľku 2). 

Vzdelávacími oblasťami sa prelínajú prierezové témy, obsah ktorých sa 

vyučuje v rámci povinných predmetov alebo sa môžu realizovať aj vo forme 

kurzov. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej 

republike určil tieto prierezové témy:  

— Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke,  

— Environmentálna výchova,  

— Osobnostný a sociálny rozvoj, 

— Ochrana života a zdravia,  

— Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra,  

— Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

— Mediálna výchova,  

— Multikultúrna výchova
9
. 

V školskom roku 2011/2012 vstúpili do platnosti modifikované rámcové 

učebné plány pre 1. stupeň základnej školy, v ktorých sa zrušila povinná časová 

dotácia vyučovacích predmetov pre jednotlivé ročníky. Rámcové učebné plány 

určovali iba povinný počet vyučovacích hodín pre celý primárny stupeň. Ako 

prvý cudzí jazyk bol určený anglický jazyk.  

V roku 2015 s platnosťou od 1. 9. 2015 bol schválený Inovovaný štátny 

vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy. Priniesol niekoľko zmien  

v obsahom zameraní a aj v časovej dotácii jednotlivých vyučovacích predmetov. 

Bola zvýšená časová dotácia pre predmet slovenský jazyk a literatúra o päť 

vyučovacích hodín, pre predmet matematika o dve vyučovacie hodiny na 

primárnom stupni vzdelávania. Opäť bol kreovaný vyučovací predmet prvouka, 

ktorý sa vyučuje v 1. a 2. ročníku základnej školy (pozri tabuľku 3). Bola 

zvýšená časová dotácia pre predmet výtvarná výchova o dve vyučovacie hodiny, 

pre vyučovací predmet pracovné vyučovanie o jednu vyučovaciu hodinu, pre 

predmety náboženská/etická výchova o pol vyučovacej hodiny. Predmet 

informatická výchova bol premenovaný na informatiku a bola znížená jeho 

časová dotácia o jednu vyučovaciu hodinu. Zvýšením časovej dotácie vyššie 

uvedených vyučovacích predmetov sa znížil počet voliteľných hodín z dvadsať 

na osem pre celý primárny stupeň vzdelávania (pozri tabuľku 2 a 3).  

                                                      
9  Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. ISCED 1 – 

primárne vzdelávanie, 2008, s. 19. 
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Tabuľka 3. Rámcové učebné plány pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom 

slovenským platné od 1. 9. 2015  

Vzdelávacia oblasť  Vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu 

Jazyk a komunikácia  
slovenský jazyk a literatúra  9 8 7 7 31 h 

anglický jazyk — — 3 3 6 h 

Človek a príroda 
prvouka 1 2 — — 3 h 

prírodoveda — — 1 2 3 h 

Človek a hodnoty  náboženská/etická výchova 1 1 1 1 4 h 

Matematika a práca  

s informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 h 

informatika  — — 1 1 2 h 

Človek a svet práce  pracovné vyučovanie — — 1 1 2 h 

Umenie a kultúra  
hudobná výchova 1 1 1 1 4 h 

výtvarná výchova 2 2 1 1 6 h 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 h 

Človek a spoločnosť  
vlastiveda  

— — 1 2 3 h 

Voliteľné hodiny 2 3 2 1 8 h 

Zdroj: Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, vlastné 

spracovanie. 

Zmeny nastali aj v prierezových témach, ich počet sa znížil na šesť:  

— Environmentálna výchova,  

— Osobnostný a sociálny rozvoj, 

— Ochrana života a zdravia,  

— Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra,  

— Mediálna výchova,  

— Multikultúrna výchova
10

. 

Vzdelávanie podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu začali od 

školského roku 2015/2016 postupne realizovať jednotlivé ročníky 1. stupňa 

základnej školy. V školskom roku 2018/2019 sa bude vzdelávanie vo všetkých 

ročníkoch realizovať už podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

pre 1. stupeň základnej školy. V závere by sme chceli prezentovať výsledky 

našich žiakov 1. stupňa základnej školy v medzinárodnom výskume TIMMS, 

ktorý meria vedomosti žiakov 4. ročníka v prírodných vedách a v matematike. 

Ostatný výskum sa realizoval v roku 2015, jeho prvé výsledky boli zverejnené 

koncom roka 2016. V roku 2015 dosiahli slovenskí žiaci 4. ročníkov  

v prírodných vedách skóre 520 bodov, čo je o 12 bodov menej ako v roku 2011. 

Slovenskí žiaci dosiahli významne nižší výsledok v prírodných vedách  

v porovnaní s rokom 2011. Výsledky slovenských žiakov boli na úrovni 

priemeru krajín EÚ a významnejšie nižšie ako bol priemer krajín OECD, kým v 

                                                      
10  Štátny vzdelávací program. Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 2015, s. 10. 
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rokoch 2007 a 2011 boli výsledky slovenských žiakov v prírodných vedách  

významne vyššie ako je úroveň priemeru krajín EÚ/OECD. V matematike 

dosiahli slovenskí žiaci skóre 498 bodov, čo bolo o 9 bodov menej ako v roku 

2011. V porovnaní s dosiahnutým priemerným výsledkom krajín EÚ (527 

bodov) a krajín OECD (528 bodov) dosiahli slovenskí žiaci v matematike 

štatisticky významne nižší výsledok
11

.  
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Wstęp 

Współczesny świat dostarcza dorosłym, ale i dzieciom, wielu informacji, 

które trzeba przyjąć, przetworzyć – zrozumieć i umieć je wykorzystać. Zdolność 

sprawnego komunikowania się jest jednym z głównych wyznaczników sukcesu 

życiowego. Poza wrodzonymi zdolnościami, jakie posiada każdy z nas, należy 

nabywać umiejętności konieczne w komunikacji i interakcji interpersonalnej
1
. 

Jedną z nich jest empatia. Uważa się, że empatia obok asertywności jest składo-

wą inteligencji emocjonalnej, jest jedną z dwóch umiejętności, które powinny 

charakteryzować współczesnego człowieka. Brak tych umiejętności uniemożli-

wia prawidłowy proces porozumiewania się, powoduje nawarstwianie się kon-

fliktów, agresję we współżyciu, niemożność dotarcia do motywów działania in-

nych, a tym samym – brak poznania źródeł działania i postaw osób z otoczenia.  

Człowiek empatyczny jawi nam się jako ktoś delikatny, bardzo wrażliwy  

i emocjonalny, czyli podatny na przeżywanie emocji. Nie jest egoistą, lecz chce 

współodczuwać z kimś. Należy tutaj rozgraniczyć współodczuwanie od współ-

czucia. Chodzi tu o współodczuwanie z kimś, a nie wobec kogoś. 

                                                      
1  Zob. D. Goleman, Inteligencja społeczna, Poznań 2007. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.03
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Z języka greckiego empatia (gr. empátheia) oznacza cierpienie. Rozumienie 

tego pojęcia w psychologii oznacza współodczuwanie przykrych stanów emo-

cjonalnych drugiej osoby. Empatia rozumiana jest w sposób ogólny jako zdol-

ność do utożsamiania się z innymi osobami i przeżywania ich uczuć. Mamy do 

czynienia z dwoma rodzajami empatii. Jeżeli dotyczy ona zdolności odczuwania 

stanów emocjonalnych innych osób, to jest to empatia emocjonalna. Jeżeli na-

tomiast stanowi umiejętność przyjęcia sposobu myślenia osób z otoczenia, spoj-

rzenia z ich perspektywy na rzeczywistość, wówczas mamy do czynienia z tzw. 

empatią poznawczą
2
.  

Termin „empatia”, jak pisze Nancy Eisenberg, był używany w wielu zna-

czeniach przy różnych okazjach. Pierwotnie posługiwano się nim w estetyce – 

dotyczył wtedy bezpośredniego udziału w zmysłowym i emocjonalnym do-

świadczaniu, np. wczuwania się w sytuację. W XX wieku pojęcie to ewoluowa-

ło, definiowane było w kategoriach poznawczych jako zdolność do rozumienia 

psychicznych i emocjonalnych stanów innych ludzi. W literaturze z dziedziny 

psychologii rozwojowej i społecznej empatię włączano częściowo w zakres ter-

minu „przyjmowanie perspektywy” lub „przyjmowanie roli”, a umiejętność „co-

dziennego czytania w myślach” określano mianem „trafności empatycznej”
3
. 

Najszersze rozumienie terminu empatia postrzegane jest jako proces poro-

zumiewania się ludzi w temacie ich bieżących przeżyć. Treścią tej komunikacji 

są doświadczenia poznawcze i emocjonalne. Sam poznawczy komponent empa-

tii, czyli zdolność do wyobrażenia sobie perspektywy myślowej należącej do in-

nej osoby (innymi słowy, rozeznania sposobów rozumowania innej osoby), 

określany jest mianem decentracji (czemu może, ale nie musi, towarzyszyć 

komponent emocjonalny empatii, czyli zdolność do jednoczesnego współod-

czuwania stanów emocjonalnych owej innej osoby)
4
. Potocznie mówi się, że 

osoby pozbawione elementarnych uczuć empatii są „ślepe emocjonalnie”. 

Jean Piaget, szwajcarski psycholog dziecięcy, uważał, że empatia jest po-

chodną rozwoju poznawczego. Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym, i nie-

kiedy we wczesnym wieku szkolnym, związane jest z tak zwanym egocentry-

zmem myślenia, nieuświadamianiem sobie, że perspektywa widzenia innych lu-

dzi może być inna od naszej. Dziecko, jak sądził, nie potrafi wczuć się w poło-

żenie innej osoby, bo wymaga to złożonego procesu poznawczego, dlatego po-

zbawione jest empatii
5
. 

Innego zdania jest węgierska psycholog dziecięca Margaret Mahler, akcentu-

jąca istotne znaczenie matki w rozwoju w zachowań empatycznych. Jej zdaniem 

wczesna relacja między matką i dzieckiem polega między innymi na nieświa-

                                                      
2  D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997, s. 160. 
3  N. Eisenberg, Empatia i współczucie, [w:] Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Hawiland- 

-Jones, Warszawa 2005, s. 849 i nn. 
4  Zob. E. Aronson, G. Wieczorkowska, Kontrola naszych myśli i uczuć, Warszawa 2001. 
5  Por. J. Piaget, Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BCyna_Wieczorkowska-Wierzbi%C5%84ska
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domym procesie przepływu emocji i istnieniu „emocjonalnej pępowiny” między 

matką i dzieckiem. W pierwszych miesiącach życia emocje matki przechodzą na 

dziecko, natomiast nastroje dziecka udzielają się matce. Jeśli w tym okresie ży-

cia następują pewne traumy (na przykład matka przeżywa bardzo negatywne 

uczucia, jest w depresji) lub matka jest nieobecna (śmierć, choroba, zła opieka), 

to dziecko buduje „mur ochronny”, którego zadaniem jest niewczuwanie się  

w emocje matki. W wyniku tego zostaje pozbawione zdolności empatycznego 

wczucia się w położenie innej osoby
6
. 

Czy zatem możemy mówić o empatii wśród dzieci? Czy empatia jest tym 

uczuciem, emocją, którą mogą odczuwać dzieci? Z obserwacji zachowań dzieci 

można przyznać, że tak. 

Amerykańska psycholog dziecięca Helen Borke zaprzeczyła teorii J. Piageta, 

zgodnie z którą dzieci między 18 miesiącem a 7 rokiem życia są egocentrykami. 

Piaget uważał, że dzieci są „nieświadomie skoncentrowane na sobie” i nie są  

w stanie przyjąć czyjegoś punktu widzenia. Dopiero w wieku 7–12 lat dziecko 

jest w stanie wyswobodzić się ze swojego punktu widzenia i przyjąć cudzy. 

Długo uważano, że świadomość społeczna wzrasta z wiekiem dziecka,  

w miarę jak jego kontakty międzyosobowe poszerzają się i zdobywa ono coraz 

większego doświadczenia. Uważano, że wraz z rozwojem poznawczym rozwija 

się wiedza o myślach, uczuciach i motywach działania innych ludzi.  

H. Borke przytacza przykłady z zabaw dziecięcych, kiedy to płaczącemu 

dwuipółletniemu dziecku drugi dwuipółlatek oddaje swoją zabawkę, by go po-

cieszyć, bo z pewnością rozumie, że tamten jest nieszczęśliwy. 

Maja Kochanowska przeanalizowała przebieg badań prowadzonych przez 

Borke, które polegały na pokazaniu dzieciom rysunków twarzy (smutnej, szczę-

śliwej, przestraszonej i złej), prosząc o ich identyfikację. Następnie na podstawie 

opowiadań dzieci miały określić emocje bohatera poprzez wskazanie rysunku 

twarzy. Pierwsze zadanie wymagało odpowiedzi werbalnej, a drugie, mimo że 

trudniejsze poznawczo, umożliwiało odpowiedź behawioralną. Rezultaty po-

twierdzają hipotezę, że forma zadania użyta do mierzenia rozumienia emocji 

przez dzieci, znacząco wpływa na zdolność dzieci do zakomunikowania swojej 

świadomości czyichś emocji
7
. 

Autorka zauważa, że wiek determinuje generalny trend do wzrostu wrażli-

wości społecznej (co jest zgodne z obserwacjami Piageta). Podkreśla jednak, 

że poprawa zdolności reagowania empatycznie różni się w zależności od emo-

cji, jaka była identyfikowana. Świadomość szczęścia istnieje już w wieku 3 do 

3,5 lat. Jako jeden z doniosłych i ważnych wniosków podaje, że jako pierwsza 

rozwija się u dzieci zdolność do odróżniania sytuacji przyjemnych od nieprzy-

jemnych. 

                                                      
6  E. Aronson, G. Wieczorkowska, dz. cyt. 
7  M. Kochanowska, Empatia u dzieci. Piaget nie miał racji, http://neuroskoki.pl/empatia-u-

dzieci/ [dostęp: 19.02.2018]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BCyna_Wieczorkowska-Wierzbi%C5%84ska
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Identyfikowania różnych emocji dzisiejsze dzieci uczą się z książek, czyta-

nych początkowo przez dorosłych, z telewizji, gdzie oglądają bajki i z rozwoju 

własnych doświadczeń. Pierwszą emocją, z którą się mierzą, jest strach. Gdy 

uświadomią go u siebie, będą w stanie współodczuwać go u innych. Z czasem 

wzrasta wachlarz doznawanych emocji i uczuć, dzieci uświadamiają sobie, że  

i inni mają uczucia, które różnią się w zależności od sytuacji, w jakiej się znaj-

dujemy.  

W wieku przedszkolnym empatia przyjmuje charakter bardziej emocjonalny 

niż poznawczy. Pod koniec pobytu w przedszkolu dzieci potrafią zidentyfikować 

radość, smutek, strach i gniew – cztery podstawowe stany emocjonalne
8
. Naj-

pierw jednak powinny nauczyć się tłumić złość, otrząsać z przygnębienia, i co 

ważne, panować nad impulsami, by osiągnąć pewien poziom samokontroli  

i umiejętność opanowania. Dzięki zdolności panowania nad emocjami, nad sobą, 

formuje się i rozwija umiejętność obcowania z innymi ludźmi. Są to ważne 

umiejętności społeczne, które decydują o skuteczności w relacjach z innymi  

i dotyczą nie tylko dzieci, ale także dorosłych. 

Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem dla dziecka w wieku przed-

szkolnym ma bardzo duże znaczenie, gdyż w ten sposób zaspokaja wiele waż-

nych dla siebie potrzeb, takich jak poczucie bezpieczeństwa, przynależności, po-

trzebę akceptacji, przyjaźni i miłości, jak również potrzebę dominacji (która to 

jest obecna w zachowaniu dzieci w tym wieku). Pozwala także na satysfakcjonu-

jące funkcjonowanie w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim  

w grupie rówieśniczej podczas zabawy. Poziom empatii, jaki osiągnie dziecko 

jeszcze w okresie przedszkolnym, pozwoli mu na prawidłowe działania i funk-

cjonowanie w środowisku szkolnym, ułatwi komunikację i interakcje w grupie 

rówieśniczej, czy z dorosłymi, zarówno w domu, jak i szkole.  

Z badań 

Przedmiotem podjętych badań były zachowania empatyczne w grupie dzieci 

przedszkolnych. Starano się odpowiedzieć na pytania: czy dzieci w wieku przed-

szkolnym wykazują zachowania empatyczne?, czy wiek i płeć determinuje po-

ziom empatii?, czy ich zachowania emocjonalne są adekwatne do określonych 

sytuacji? 

Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu techniki obser-

wacji. Do realizacji badań wykorzystano arkusz obserwacji pedagogicznej wła-

snego autorstwa. Pominięto w badaniach opinie rodziców, gdyż uznano, że nie 

będą obiektywne. Rodzice zwykle gloryfikują zachowania swoich dzieci i przy-

                                                      
8  Zob. A. Skowrońska, Identyfikacja przez dzieci 6-cio i 7-letnie wyrazów mimicznych wybra-

nych emocji, [w:] Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (wy-

brane aspekty), red. U. Ordon, A. Pękala, Częstochowa 2008. 
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znają im wyższe oceny. Ponadto w szerszej grupie, jaką jest społeczność rówie-

śników, zauważyć można wiele interesujących sytuacji, które pozwalają na oce-

nę stopnia empatii. Wachlarz działań, gestów, bezpośrednich kontaktów dzieci 

w zabawie dostarcza wielu sytuacji, przyjemnych i nie, wesołych i smutnych. 

Do tych konkretnych zdarzeń dzieci odnoszą się czasami bezwiednie, reagując 

emocjonalnie. To tu ujawniają się tzw. dobre i złe charaktery.  

Dane uzyskane z analizy odpowiedzi udzielonych przez wychowawczynie 

posłużyły do określenia stopnia zachowań empatycznych dzieci pod względem 

płci i wieku. Obserwacje pedagogiczne czynione były podczas swobodnych za-

jęć i zabaw dzieci w przedszkolu. Prowadzone były w przedszkolach na terenie 

Częstochowy przed zakończeniem semestru zimowego 2017/18. Nauczyciele 

różnych grup wiekowych zaznaczali w arkuszu płeć dziecka i oceniali na skali 

punktowej (od 0 do 3) stopień natężenia obserwowanego zachowania. Empatia 

jest emocją, uczuciem, które przeżywane i odczuwane jest wewnątrz, ale jej ze-

wnętrzne objawy uwidaczniają się szybko w zachowaniu. Zatem nauczycielki 

były proszone o uchwycenie tych zachowań dzieci i zanotowanie ich w arkuszu. 

Łącznie obserwacjom poddano 154 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 79 

dziewczynek i 75 chłopców. Szczegółowe dane zawarto w zestawieniach poniżej. 

Dane, które mogłyby świadczyć o zachowaniach empatycznych dzieci, po-

grupowano według następującego klucza: 

A. Relacje z rówieśnikami 

B. Adekwatność zachowań emocjonalnych w określonych sytuacjach 

C. Umiejętność panowania nad emocjami 

Ad A. Dzieci od najmłodszych lat wyrażają chęć do przebywania z innymi 

dziećmi. Odpowiednio zorganizowana aktywność wyzwala u nich dobre samo-

poczucie, przez co ich zachowania stają się pozytywne i zrównoważone. Częste 

kontakty z rówieśnikami rozwijają towarzyskość, zdolność empatii, uczą współ-

działania i prawidłowego współżycia, uczą stosowania się do norm i zasad,  

a także dyskrecji i solidarności. Dzięki grupie dziecko tworzy obraz własnej 

osoby, umacnia się poczucie jego własnej wartości. W ten naturalny sposób uczy 

się kształtowania więzi z innymi, dialogu, aktywnego słuchania, kompromisu, 

negocjacji i rozwiązywania nieporozumień i konfliktów. Grupy rówieśnicze sta-

nowią naturalną formę współżycia dzieci, poprzez uczestnictwo w nich uwi-

dacznia się ich dążenie do działania i samodzielności.  

Poproszono nauczycielki, by oceniły takie zachowania, jak:  

1) czy dziecko garnie się do innych, chętnie przebywa w grupie? 

2) czy dziecko łatwo ustępuje innym? 

3) czy dziecko chętnie się dzieli np. zabawkami? 
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Tabela 1. Relacje dzieci w grupie rówieśniczej – wyniki średnie dla dziewczynek i chłopców we-

dług wieku 

grupa wiekowa 

dziewczynki N = 79 chłopcy N = 75 

numer pytania numer pytania 

1 2 3 1 2 3 

3-latki – dz N = 18/ch N = 15 3,0 1,0 2,0 3,0 1,5 1,5 

4-latki – dz N = 23/ch N = 21 2,3 1,5 1,8 2,9 1,6 1,0 

5-latki – dz N = 20/ch N = 17 2,4 1,8 1,8 2,5 1,7 1,8 

6-latki – dz N = 18/ch N = 22 2,5 1,5 1,5 2,0 2,0 3,0 

Źródło: badania własne. 

 

Wykres 1. Zestawienie średnich odpowiedzi nauczycielek dotyczących relacji dzieci w grupie ró-

wieśniczej 

Źródło: badania własne. 

Jak wynika z przedstawionych danych, chęć przebywania w grupie z innymi 

dziećmi cechowała wszystkie dzieci, a w szczególności te najmłodsze, choć wy-

raźny jest również ich egoizm i egocentryzm (np. niechęć do dzielenia się za-

bawkami). Dzieci młodsze nadal są skupione na sobie i na tym, co je zajmuje, 

niełatwo ustępują innym. Relacje z rówieśnikami są bardzo zróżnicowane i zale-

żą prawdopodobnie od sytuacji, dyspozycji psychicznej w ciągu dnia i kontekstu 

zabawy. Jeżeli porównamy różnice w zachowaniu pod względem płci, zauwa-

żymy, że dziewczynki osiągały niższe wartości w ocenie nauczycielek. Zazna-

czał się u nich w większym niż u chłopców egoizm i widoczna była wyższa 

agresja społeczna, wyrażająca się w nieustępowaniu innym dzieciom. Wydaje 

się, jakby potrzebowały wsparcia emocjonalnego. 
Ad B. Typowe emocje przejawiane przez dzieci w wieku przedszkolnym to 

lęk, gniew, złość, zazdrość, radość, żal, miłość, ciekawość. Mieszają się one 

praktycznie w każdej nadarzającej się sytuacji. Bywają bardzo gwałtowne, ale 

szybko przemijają, i to jest cechą charakterystyczną dla wieku dziecięcego. Ist-

nieją także emocje pośrednie, najczęściej odczuwane: niepewność, zdenerwo-

wanie, wściekłość, przerażenie, poczucie winy, strach, panika, wstyd, rozczaro-
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wanie, upokorzenie oraz wiele innych
9
. Emocje dziecka w wieku 5–6 lat są zazwy-

czaj raptowne, powodują awanturę, przechodzą w krzyk, potem płacz. Obrażanie się 

bywa częste, choć krótkotrwałe. Pojawia się histeria, a nawet agresja fizyczna, plu-

cie czy bicie zdarzają się nader często. Emocje przeplatają się, przechodząc z jed-

nych w drugie, trwają krócej lub dłużej, z różną częstotliwością i w różnych okre-

sach czasu. To czas labilności emocjonalnej, bywa, że szybko się pojawiają i szybko 

znikają, przechodząc w inne. Ta zmienność nastrojów nie przeszkadza w zawieraniu 

stosunków koleżeńskich, które też w zależności od sytuacji bywają bardziej lub 

mniej trwałe. Wraz z wiekiem zauważalna jest też pewność w działaniu, zwłaszcza 

u tych dzieci, które są ekspansywne i mają cechy przywódcze. 

Poproszono zatem o ocenę następujących zachowań: 

1) czy dziecko mówi o swoich stanach emocjonalnych, przeżyciach i odczu-

ciach na jakiś temat? 

2) czy często zdarza się, że dziecko naśladuje bohaterów bajek? 

3) czy dziecko z łatwością nawiązuje nowe kontakty z innymi dziećmi? 

4) czy dziecko jest pewne siebie w działaniu, w kontaktach? 

Tabela 2. Adekwatność zachowań emocjonalnych w określonych sytuacjach – wyniki średnie dla 

dziewczynek i chłopców według wieku 

grupa wiekowa 

dziewczynki N = 79 chłopcy N = 75 

numer pytania numer pytania 

4 5 6 7 4 5 6 7 

3-latki – dz N = 18/ch N = 15 1,5 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 

4-latki – dz N = 23/ch N = 21 1,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,7 1,7 

5-latki – dz N = 20/ch N=17 2,1 1,5 2,1 2,0 2,1 1,5 2,4 2,1 

6-latki – dz N = 18/ch N = 22 2,0 0,5 2,5 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 

Źródło: badania własne. 

 

Wykres 2. Zestawienie średnich wyników odpowiedzi nauczycielek dotyczących adekwatności 

zachowań emocjonalnych w określonych sytuacjach 

Źródło: badania własne. 

                                                      
9  W interesujący sposób przedstawione jest to na tzw. kole emocji Roberta Plutchika, gdzie na 

trójwymiarowym diagramie przedstawione są diady emocji (mieszane są dwie dowolne emocje 

pierwotne, w wyniku których powstaje nowa emocja) 
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Prezentacja danych pozwala stwierdzić, że wraz z wiekiem dzieci zaczynają 

dostrzegać wartość więzi z innymi, rozumieć, że może to mieć dla nich duże 

znaczenie i wpływ na nie i ich zachowanie. Zaznacza się tutaj większe zaintere-

sowanie bycia z grupą, nawiązywania szerszych i bliższych relacji z innymi 

dziećmi. Jak widać, daje to dzieciom pewność siebie. Wiadomym jest, że wraz  

z rozwojem społeczno-emocjonalnym wzrasta ciekawość i dostrzeganie przez 

dzieci więzi międzyludzkich oraz rozumienie relacji międzyosobowych. Nie-

mniej jednak jest to jeszcze nie w pełni uświadomione i nie można tu oczekiwać 

od dzieci pełnej świadomości i konsekwencji w tej kwestii. Wyniki, jakie uzy-

skano z odpowiedzi na poszczególne pytania, nie różnicują dzieci pod względem 

płci – różnice są znikome. Adekwatność zachowań wobec zaistniałych sytuacji 

można rozpatrywać również z punktu widzenia wychowania rodzinnego. Roz-

mów na temat przeżywanych emocji i uczuć dzieci uczą się od swoich rodziców, 

którzy ujawniają je w codziennym życiu. Tu badanie pokazało, że wraz z wie-

kiem dzieci starają się uzewnętrzniać przeżycia, ale przychodzi im to z trudem.  

Ad C. Dzieci im dłużej uczęszczają do przedszkola, tym lepiej poznają swo-

je reakcje emocjonalne, potrafią je trafniej rozpoznawać u siebie, u innych kole-

żanek czy kolegów. Zaczynają poznawać się nawzajem, swoje reakcje i usposo-

bienia. Często zauważa się, że dzieci przyglądają się sobie z boku. Wraz z wie-

kiem, nabierając zdolności kontrolowania i regulowania emocji, zdobywają 

również umiejętności radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach. Zaczynają 

dysponować różnymi strategiami obronnymi, stosują różne wybiegi po to, by 

osiągnąć cel. Jednak jeszcze trudno jest im opanować emocje, będące wynikiem 

reakcji na daną, nową sytuację. Dzieci, odczuwając coraz więcej różnorodnych 

emocji, często nie potrafią sobie jeszcze z nimi dać rady, nie potrafią ich 

wszystkich nazwać. Dzieci prostymi, swoimi słowami potrafią wyartykułować 

radość, szczęście, miłość, czy też uczucia niezadowolenia i gniewu. Częściej 

jednak emocje nie są wyrażane słowami, lecz zachowaniem, mimiką twarzy, ge-

stem. Szczególnie widoczne jest to u dzieci młodszych, których zasób słownic-

twa nie pozwala na manifestację słowną – posługują się ekspresją niewerbalną. 

Wraz ze wzrostem kontaktów międzyosobowych, obserwacją zachowania in-

nych, często współodczuwają to, co inni, choć nie są w pełni tego świadome. 

Wciąż dzięki rozwojowi poznawczemu potrafią, a przynajmniej starają się, do-

stosować swoje zachowania emocjonalne do określonych sytuacji. Jednak nie 

zawsze to się udaje, wybuchają płaczem w sytuacjach nagłego wzburzenia (np. 

gdy zabierze im się zabawkę) czy zagrożenia (np. gdy rodzic zostawia dziecko  

w przedszkolu). Z biegiem czasu starsze dzieci potrafią panować nad emocjami, 

odpowiednio je okazywać w stosunku do zaistniałej sytuacji. Czas przedszkolny 

to czas, w którym rodzice i wychowawcy wymagają od dzieci kontroli reakcji 

emocjonalnych, nie pozwalają na wybryki i wybuchowe zachowania. Każda nie-

subordynacja jest w jakiś sposób piętnowana i dyskutowane są skutki braku sa-

mokontroli. W tym czasie wdraża się dziecko do kulturalnego i odpowiedzialne-
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go wypowiadania się, bez używania nadmiernych emocji, szanowania i respek-

towania innych w dyskusji. Wraz z wiekiem wymagania w stosunku do dzieci 

zmieniają się. Piętnuje się tzw. obrażalstwo i wszelkie zachowania egoistyczne, 

dominację.  

Poproszono wychowawczynie o określenie następujących zachowań: 

1) czy dziecko często mówi podniesionym głosem? 

2) czy dziecko jest w stanie panować nad emocjami, kontrolować swoje emocje? 

3) czy dziecko w sytuacjach nieznanych lub przykrych okazuje lęk? 

Tabela 3. Umiejętność panowania nad emocjami – wyniki średnie dla dziewczynek i chłopców 

według wieku 

grupa wiekowa 

dziewczynki N = 79 chłopcy N = 75 

numer pytania numer pytania 

8 9 10 8 9 10 

3-latki – dz N = 18/ch N = 15 1,9 1,5 2,0 2,5 2,0 1,5 

4-latki – dz N = 23/ch N = 21 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,6 

5-latki – dz N = 20/ch N = 17 1,1 1,9 1,1 1,4 1,7 1,5 

6-latki – dz N = 18/ch N = 22 1,0 1,5 1,5 1,0 2,0 2,0 

Źródło: badania własne. 

 

Wykres 3. Zestawienie średnich odpowiedzi nauczycielek dotyczących umiejętności panowania 

nad emocjami 

Źródło: badania własne. 

Manifestacja emocji jest widoczna u dzieci młodszych, chociaż i one zaczy-

nają obserwować rzeczywistość wokoło, empatyczne zachowania innych i pró-

bują naśladować innych. Z wiekiem zaznacza się dbałość o uczucia innych,  

a także zaczyna się różnicowanie rodzajów emocji. Dzieci coraz częściej potra-

fią odróżniać emocje pozytywne od negatywnych. Różnicują emocje podstawo-

we. Nie dziwi fakt głośnego mówienia dzieci młodszych (tu wyraźnie wskazy-

wano na chłopców). One, jak wspomniano wcześniej, mają taką tylko możli-
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wość zamanifestowania siebie i zwrócenia na siebie uwagi. To, jak widać, wraz 

z wiekiem ma tendencję spadkową. Stopień kontroli emocji dzieci we wszyst-

kich grupach wiekowych nie był zaskoczeniem. Długo jeszcze, nawet w okresie 

wczesnej i późnej adolescencji, zauważalne będą problemy z kontrolą emocji. 

Jeżeli chodzi o odczuwanie lęku, jako jednej z podstawowych i najbardziej 

adekwatnie dekodowanych emocji u dzieci, należy zauważyć, że dzieci uświa-

damiały sobie go wraz z wiekiem, choć odwrotnie proporcjonalnie przedstawia-

ło się to względem płci. Szczególnie zauważyć to można na przykładzie chłop-

ców – im starsi chłopcy, tym większa bojaźliwość.  

Zakończenie i wnioski 

Psychologowie uważają, że pomimo stereotypu, w myśl którego uważa się, 

że (kobiety) dziewczynki wykazują większą empatię niż (mężczyźni) chłopcy, 

dane dotyczące tej kwestii nie są jednoznaczne. Jest bardzo prawdopodobne, że 

doświadczenia nabywane przez dzieci w domu i w innych kontekstach społecz-

nych wpływają na ich reakcje emocjonalne na innych ludzi. Jak uważa  

N. Eisenberg, „rodzicielskie praktyki socjalizacyjne mogą w pewnym stopniu 

odzwierciedlać strukturę genetyczną rodziców, która jest przekazywana potom-

stwu i oddziałuje na zdolność dziecka do empatii”
10

. Uważa się, że związane  

z empatią reagowanie dzieci prawdopodobnie kształtuje się jako funkcja czynni-

ków konstytucyjnych i środowiskowych. Wszystko dzieje się według teorii roz-

woju psychospołecznego Erika Eriksona
11

. Pod wpływem środowiska, w którym 

żyje dziecko, przebiega proces ewolucyjny – poprzez kryzysy psychospołeczne 

człowiek osiąga coraz to wyższy poziom integracji. Następuje tu sprzężenie 

zwrotne: dziecko dostosowuje się do środowiska, a środowisko do dziecka. Jed-

nak każdy następny etap w życiu dziecka zależy od jakości poprzedniego etapu. 

Należy dbać o ten okres rozwoju dziecka ze szczególną atencją, gdyż błędy po-

pełnione w tym okresie mogą mieć skutki już w niedalekiej przeszłości dziecka 

– w środowisku szkolnym.  

Empatii można uczyć od najmłodszych lat. Dobrym sposobem jest głośne 

czytanie literatury dziecięcej, rozmowa o uczuciach i aktualnie przeżywanych 

emocjach. Nieprawdą jest, że trzylatki nie są empatyczne – z sukcesem różnicują 

proste emocje, takie jak radość. Nabywanie doświadczeń ilościowych i jako-

ściowych prowadzi do poszerzania się wzorców i modeli zachowania. Należy 

podkreślić fakt, że nie tylko przebywanie dziecka w grupie rówieśniczej ma 

istotny wpływ na rozwój zachowań empatycznych, jak i innych zachowań pro-

społecznych – istotną rolę pełni tutaj także rodzina.  

                                                      
10  N. Eisenberg, dz. cyt., s. 859. 
11  Zob. E. Erikson, Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004; L. Witkowski, Rozwój i tożsamość  

w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Łódź 2009. 
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Należy również pamiętać, że empatia to podstawa inteligencji emocjonalnej, 

która ma przemożny wpływ nie tylko na relacje dziecka z innymi osobami z oto-

czenia, ale również na to, jak będzie ono radziło sobie w dalszym życiu. Bez niej 

(empatii) rozwój społeczno-emocjonalny każdego dziecka będzie „ubogi”. 

Umiejętność, zdolność bycia wrażliwym na innych, rozumienia postępowania  

i intencji ludzi z otoczenia, trafnego odczytywania emocji innych osób, to jedne 

z podstawowych czynników w procesie komunikacji i obcowania z ludźmi. 
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Empathy as an important factor in communication  

and interpersonal interaction among pre-school children 

Summary 

Empathy means as much as compassion, ability, and the ability to understand the emotional state 

of another person. It would seem that if it is a feeling, an emotion, it does not depend on us wheth-

er we will feel it or not. Nothing more wrong. We can teach and learn empathy throughout our 

lives. In upbringing, it is mainly about shaping a socially, emotionally sensitive human being for 

all kinds of changes in the environment. This can be expected to some extent from pre-school chil-

dren. The child’s emotional processes depend to a large extent on the functioning of his nervous 

and hormonal systems – on the general health, and perhaps mainly from contacts with the closest 

family members, from early social experiences and later from the atmosphere prevailing in the 
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peer environment. The pre-school period is the time preparing the child to study at school, stay in  

a wider environment. The level of empathy that he presents in pre-school age will greatly facilitate 

his communication and interaction at school. The presented research results were aimed at deter-

mining the degree of empathy in pre-school children. Analysis of the research material allowed to 

determine the empathic behavior of preschoolers in terms of age and gender and their maturation 

to empathy. 

Keywords: empathy, emotional and cognitive empathy, communication and interpersonal interac-

tion, pre-school age, school readiness. 
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Nauczyciel jako twórca procesu edukacyjnego  

a kreatywna aktywność muzyczna uczniów 
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Narastające globalne zmiany na świecie i w oświacie nabierają coraz więk-

szego znaczenia w interdyscyplinarnej i wielostronnej edukacji dziecka.  

W szkolnictwie obserwuje się rozwój otwartej edukacji oraz indywidualizację 

procesu uczenia się. Oświata proponuje nowe rozwiązania ustrojowe i systemo-

we. Reforma edukacji
1
 wprowadza „dobre zmiany”, wychodzi naprzeciw ocze-

kiwaniom uczniów, nauczycieli i rodziców. Dokonujące się zmiany w polskiej 

oświacie w ostatnim czasie stawiają przed nauczycielami nowe wyzwania. Po-

jawia się miejsce dla nauczyciela innowatora, poszukującego nowatorskich roz-

wiązań edukacyjnych, edukatora sterującego twórczym i kreatywnym procesem 

rozwijania kreatywnej aktywności ucznia podczas zajęć zintegrowanych i mu-

zycznych.  

Proces edukacyjny to celowe wspólne i systematyczne działania nauczycie-

li i innych pracowników szkoły. W literaturze na proces edukacyjny składa się 

wiele elementów. Na przykład Wincenty Okoń
2
 wyróżnia proces dydaktyczny  

i wychowawczy, w których zawierają się takie procesy, jak: nauczanie, uczenie 

                                                      
1  Ministerstwo Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/pl/reforma-prawo-oswiatowe [dostęp: 

14.02.2014]. 
2  W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 332–333. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.04
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się, ocenianie, motywowanie. Wymienione elementy są ze sobą wzajemnie po-

wiązane i oddziałują na siebie. Zaangażowanie się w proces twórczy aktywizuje 

procesy emocjonalne i poznawcze dziecka, takie jak: spostrzegawczość, pamięć, 

wyobraźnia twórcza, myślenie i uwaga. Proces twórczy wspomaga prawidłowy 

rozwój dziecka, co wpływa na kształtowanie jego postawy twórczej i kreatywnej 

osobowości. W realizacji skutecznego procesu edukacyjnego istotna jest dobra 

współpraca między poszczególnymi nauczycielami, dyrektorem szkoły, pracow-

nikami administracji i obsługi oraz innymi podmiotami związanymi z oświatą. 

Pierwszy etap edukacji szkolnej powinien w jak największym stopniu inge-

rować w poszczególne dziedziny wiedzy, by ukazać dziecku scalony obraz świa-

ta. Zintegrowane działania mają sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobo-

wości dziecka, kształtować jego intelekt, wrażliwość, wyobraźnię i postawę 

twórczą. Rozwijanie kreatywności w dużej mierze zależy od działań nauczycie-

la, który może pobudzać dziecko do twórczego myślenia poprzez stawianie pro-

blemów dywergencyjnych, dostarczanie okazji do twórczej ekspresji, szczegól-

nie podczas zajęć muzycznych, próbowanie czegoś nowego, oryginalnego, nie-

ograniczonego schematami
3
. 

Szkoła stwarza odpowiednie warunki do tego, aby każde dziecko już od kla-

sy pierwszej podtrzymywało naturalną chęć uczenia się, poszukiwania, by mo-

gło rozwijać wyobraźnię i twórczo działać. We wczesnej edukacji szkolnej ob-

serwuje się wśród dzieci naturalną skłonność do tworzenia. Tkwiąca w każdym 

dziecku spontaniczna działalność twórcza pod wpływem odpowiednich bodź-

ców, stymulatorów może uzewnętrznić się w procesie poszukiwania coraz to 

nowych oryginalnych wytworów. Największą podatność na stymulowanie wy-

kazują dzieci w wieku 6–7/10 lat (klasy I–III), wtedy przejawiają największą 

zdolność do zachowania i myślenia twórczego. 

Pomimo jednakowych warunków i oddziaływań dydaktyczno-wychowaw- 

czych nauczyciela w procesie nauczania zauważa się różnice wśród dzieci w za-

kresie przyswajania wiedzy, umiejętności manualnych, aktywności czy orygi-

nalnych pomysłów. Dzieci osiągają różne wyniki w różnym czasie, co też wyni-

ka z ich indywidualnych predyspozycji. Kreowanie dziecka pod wpływem pro-

cesu tworzenia wnosi wiele walorów kształcących, wychowawczych i terapeu-

tycznych. Zabawa i ruch, naturalne dla jego wieku, stosowane w edukacji mu-

zycznej, wspomagają rozwój myślenia, pamięci i uwagi, a te z kolei, stymulo-

wane muzyką różnymi metodami, przynoszą dziecku wielostronne korzyści
4
. 

Twórcza aktywność dziecka w obszarze muzyki jest tym większa, im czę-

ściej ma z nią kontakt. Muzyka może posłużyć jako tło np. podczas czytania, 

opowiadania lub wykonywania innej czynności, wymagającej koncentracji uwagi. 

                                                      
3  U. Słyk, Kształtowanie postawy twórczej w obszarze muzyki uczniów klas pierwszych szkoły podsta-

wowej, „Kultura i Wychowanie”, red. K. Kamiński, nr jubileuszowy 10 (2), Łódź 2015, s. 45. 
4  W.A. Sacher, Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzyczne-

go, Kraków 2012, s. 208. 
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Kreatywna aktywność ucznia rozwija się i kształtuje pod wpływem bodź-

ców zewnętrznych, tzn. czynników motywujących go w procesie aktywnego 

działania/uczenia się w sprzyjającym dla niego środowisku rodzinnym, szkol-

nym lub pozaszkolnym. Kreatywność to ukryty potencjał wyobraźni dziec-

ka/człowieka, a także cecha indywidualna danej osobowości umożliwiająca 

rozwiązywanie trudnych problemów, zachęcająca do poszukiwania inności. To 

także postawa cechująca się otwartością na doświadczenia, doskonalenie się, 

samorealizację, to zdolność do myślenia w sposób wychodzący poza schematy, 

prowadząca do uzyskania oryginalnych i sensownych rozwiązań
5
. We współcze-

snej szkole jest zdolnością do eksponowania umiejętności poszukiwania cieka-

wych pomysłów i tworzenia oryginalnych rozwiązań w określonej dziedzinie za-

interesowań. 

W przypadku twórczości dziecięcej kreatywność w muzyce przejawia się  

w możliwości eksperymentowania – tworzenia przez dziecko nowych utworów, 

nieograniczonych kombinacji z użyciem różnych środków, bez względu na wro-

dzone uzdolnienia muzyczne. Jak zauważa Rafał Kojs, sprzyja temu dziecięcy 

sposób odbioru rzeczywistości, który jest „świeży i otwarty, jest nastawiony na 

poszukiwanie tego, co nowe, oryginalne, zaskakujące, niecodzienne, alternatyw-

ne, eksperymentalne i nieoczywiste – a więc właśnie na sztukę poszukującą  

i eksperymentującą, pozwalającą przekazywać dorobek kultury, nie przytłacza-

jąc gotowymi wzorami”
6
. Dlatego jednym z podstawowych celów edukacji ele-

mentarnej jest rozwijanie kreatywnej jednostki od najwcześniejszych lat. 

Rola nauczyciela w procesie edukacji muzycznej 

W nowej koncepcji programowej współczesna pedagogika światowa, rów-

nież i polska, stawia na naturalność i autentyzm w działaniu ucznia, przy udziale 

cierpliwego nauczyciela, który z metodyczną konsekwencją prowadzi dzieci od 

poznania, poprzez zrozumienie, aż do przeżycia muzyki. Nauczyciel swoją po-

stawą, zaangażowaniem, kreatywnością będzie już w klasach I–III rozbudzał  

w uczniach chęć do tworzenia i obcowania z prawdziwą i wartościową muzyką. 

Działania twórcze towarzyszą człowiekowi od wczesnego dzieciństwa, dla-

tego bawienie się dźwiękami, muzyką jest niezwykle ważną formą aktywności 

dziecka, którą warto podtrzymywać. W kontakcie dziecka z nauczycielem 

przedszkola czy szkoły proces tworzenia jest stymulowany przez nauczyciela. 

Jeżeli nauczyciel nastawia się na rozwijanie osobowości twórczej, postępuje in-

                                                      
5  Program szkoleniowy: Twórczy nauczyciel, www.mnodn.kangur.edu.pl/programy.php [dostęp: 

12.12.2015]. 
6  R. Majzner, Piosenka jako forma aktywności wokalno-muzycznej małego dziecka, [w:] Wybra-

ne zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach począt-

kowych szkoły podstawowej, red. M. Kołodziejski, B. Pazur, Lublin 2013, s. 37. 
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aczej niż wtedy, gdy kształci naśladowców, odtwórców, muzyki. Jeżeli zmierza 

do rozwijania osobowości twórczych, preferuje cele alternatywne, głównie  

w postaci problemów otwartych. Zapewnia też warunki sprzyjające tworzeniu  

i odkrywaniu interesujących dla młodego człowieka nowości
7
. 

Twórczy nauczyciel wpływa na poziom kreatywności uczniów, ponieważ 

dla wielu z nich jest wzorcem osobowym i modelem do naśladowania; potrafi 

rozpoznać niektóre zachowania dzieci jako przejaw twórczości, a nie ignorancji, 

niesubordynacji czy podważania autorytetu, co odnosi się np. do zadawania 

niewygodnych pytań, kojarzenia odległych faktów czy fantazjowania – umie za-

tem odróżnić zachowania twórcze od niegrzecznych. Postępowy nauczyciel do-

cenia twórczość i jej przejawy, a więc nie krytykuje, ale wzmacnia i nagradza 

kreatywne zachowania dzieci. Twórczą aktywnością uczniów z reguły najlepiej 

kierują twórczy nauczyciele, zwłaszcza gdy są przekonani o kreatywnych moż-

liwościach każdego dziecka oraz posiadają niezbędne możliwości metodyczne
8
. 

Rolą nauczyciela muzyki jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju zdol-

ności muzycznych uczniów oraz wspieranie ich w kształtowaniu twórczej odwa-

gi, by z satysfakcją mogli podołać wymaganiom, które stawia im współczesność, 

a przy tym również odnosić sukcesy. Do każdego problemu uczeń (człowiek) 

będzie podchodził wieloaspektowo, bez obawy będzie podejmował ryzyko. 

Nauczyciel może być także twórcą własnego procesu edukacyjnego, dosko-

nalić swoje umiejętności w zakresie przełamywania schematów, m.in. w podej-

ściu do edukacji muzycznej. Jego kreatywność w działaniu i myśleniu ma na ce-

lu pełny rozwój ucznia. Aby jednak tak pojmowana edukacja mogła zaistnieć, 

nauczyciel musi nadal podnosić swoje kwalifikacje. Szczególnego znaczenia na-

biera humanistyczny, w tym aksjologiczny, wymiar nauczycielskich kompeten-

cji, zarówno w procesie przygotowania go do zawodu, jak i później – na płasz-

czyźnie doskonalenia zawodowego. Za humanistycznym i aksjologicznym wy-

miarem szeroko rozumianej edukacji nauczyciela opowiadają się dzisiaj prawie 

wszyscy przedstawiciele środowisk kształcących nauczycieli. Humanistycznie  

i aksjologicznie zorientowane doskonalenie zawodowe nauczycieli „powinno 

być ukierunkowane na rozwój ich osobowości, na system wartości, motywy 

działań innowacyjno-twórczych, na kształtowanie umiejętności dokonywania 

samoanalizy i samodoskonalenia, a nie tylko na zawodowo znaczącą wiedzę  

i umiejętności”
9
. Doskonalenie zawodowe, jeżeli wynika z autentycznych, auto-

edukacyjnych potrzeb, może być czynnikiem motywującym do dodatkowej ak-

                                                      
7  Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red. K. Piątkowska-Pinczewska, Poznań – Ka-

lisz 2009, s. 50.  
8  Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych, red. J. Kujawiński, Warszawa 

1999, s. 61. 
9  W. Prokopiuk, Szkic o humanistycznym wymiarze samokształcenia nauczycieli, [w:] Myśl pe-

deutologiczna i działanie nauczyciela, red. A.A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch i J. Niemiec, 

Białystok 1997, s. 164–176. 
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tywności. Nauczyciel, który dąży do twórczej zmiany w swojej pracy, jest „nie 

tylko instrumentem ciągłej odnowy kwalifikacji, ale może być skutecznym 

środkiem zapobiegania procesom «wypalania zawodowego» nauczycieli i tera-

pią na już zaistniałe objawy takiego zniechęcenia i utraty motywacji”
10

. 

Przygotowanie ludzi do twórczej aktywności, zdaniem wielu filozofów, so-

cjologów, psychologów, pedagogów oraz działaczy społecznych i polityków, to 

główne zadanie współczesnej szkoły i całego systemu edukacji
11

. Dlatego już te-

raz warto zachęcać nauczycieli do elastycznego myślenia i nowatorskiego pro-

wadzenia zajęć z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do dziecka, stwa-

rzając mu możliwość do poszukiwań innych rozwiązań, dostosowanych do zain-

teresowań i możliwości ucznia. Arthur J. Cropley zwraca uwagę na zachowania 

cechujące twórczego nauczyciela. Jego zdaniem nauczyciel  

Musi być pomysłowy i zaradny w prezentowaniu uczniom nowej wiedzy i wyszukiwaniu 

sposobów jej przedstawiania, mieć skłonności do myślenia giętkiego i wychodzenia poza utar-

te szlaki, utrzymywać dobre kontakty z wszystkimi uczniami, zwłaszcza zaś z tymi, którzy 

mają zdolność myślenia dywergencyjnego, być krytycznym w stosunku do siebie i do kole-

gów nauczycieli oraz w stosunku do sytemu szkolnego, w którym przyszło mu działać12. 

Twórcze podejście nauczyciela do rzeczywistości, jego bogata osobowość, 

komunikatywność w kontaktach z innymi ludźmi może okazać się bardzo przy-

datna w różnych sytuacjach życiowych. Zadaniem nauczyciela przyszłości jest 

kształtowanie u uczniów orientacji na człowieka, rozwój jego osobowości  

i przygotowanie do przyszłości, do zmiany
13

. „Współcześnie pedagog musi wy-

kazać się wysoce profesjonalnymi umiejętnościami strategicznego oddziaływa-

nia na szerokim obszarze społecznego funkcjonowania podmiotu, który będzie 

konfrontował się z wieloma zjawiskami i procesami o bardzo silnym wpływie 

psychospołecznym m.in. kultury masowej, konsumpcyjnego stylu życia czy ma-

cdonaldyzacji
14

. Dlatego też podejmuje się próbę wyposażenia człowieka w na-

rzędzia pozwalające na selekcjonowanie, przetwarzanie, efektywne wykorzy-

stywanie i aktualizowanie szeroko dostępnej wiedzy
15

, a także zdobywanie przez 

niego umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętnego komuni-

kowania się, kompromisu oraz twórczego działania. Z jednej strony, poszukuje 

się aktywizujących metod nauczania, które pozwolą dziecku od najmłodszych 

                                                      
10  Z. Kwieciński, Zmienić kształcenie nauczycieli, [w:] Edukacja nauczycielska w perspektywie 

zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska i S.M. Kwiatkowski, 

Warszawa 1998, s. 36. 
11  K. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007, s. 240. 
12  Tamże, s. 266. 
13 J. Szempruch, Nauczyciel wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, [w:] Wczesna edu-

kacja dziecka wobec wyzwań współczesności, red. I. Adamek, Z. Zbróg, Kraków 2011, s. 217.  
14  Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Kraków 2010, s. 24–

25; J. Błasiak, Makdonaldyzacja czy wychowanie?, „Przegląd Pedagogiczny” 2008, nr 2, s. 51–60. 
15  N. Cieślar, J. Samsel Opalla, Kształcenie kompetencji kluczowych, http://partnerzypl/biuletyn/ 

dane/pobieralnia/matematyka/ksztalcenie_kompetencji_kluczowych_cz1.pdf [dostęp: 18.02.2016]. 
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lat radzić sobie z przeciwnościami losu w perspektywie jego wszechstronnego 

rozwoju i we współpracy z innymi zaspokajać naturalną ciekawość poznawczą 

oraz wykorzystywać jego własny potencjał poprzez czynne doświadczanie, eks-

perymentowanie i przeżywanie. Dzięki temu nawet najdrobniejsze sukcesy będą 

sprzyjały rozwojowi jego wewnętrznej, poznawczej motywacji będącej proce-

sem ciągłego dokształcania i doskonalenia się. Z drugiej strony, celem pracy na-

uczyciela w obszarze zintegrowanej działalności jest rozwój „prawego człowie-

ka”, wrażliwego na dobro i piękno, empatycznego, czułego na zagrożenia ludz-

kości i świata. Głównym zadaniem, jakie spoczywa na nauczycielu, jest dbanie  

o to, by uczeń mógł rozwijać się i funkcjonować jako niezależny podmiot. Jest 

to postulat etyczny, który w pedagogice odczytujemy jako potrzebę tworzenia 

warunków umożliwiających rozwój uczniów, ci z kolei sami powinni tworzyć 

atmosferę wolności umożliwiającą wzajemny rozwój. Dzięki takim wymaga-

niom nauczanie staje się promocją humanizmu
16

. 

Metody i formy aktywizujące w edukacji muzycznej 

Niezbędnym warunkiem nowoczesnego nauczania i uczenia się – szczegól-

nie podczas zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej – jest stosowanie 

metod aktywizujących, które – dając uczniom szansę rozwijania twórczej wy-

obraźni i umiejętność pracy w zespole – zasługują na szczególną uwagę
17

.  

W klasach I–III, na lekcjach muzyki oraz zajęciach zintegrowanych kładzie się 

szczególnie nacisk na kształtowanie postaw twórczych metodami aktywizują-

cymi, czyli przez aktywność muzyczną: wokalną, instrumentalną, ruchową i pla-

styczną wyrażaną w formie samodzielnych i integrujących się działań. Dziecko 

w okresie wczesnoszkolnym pragnie tworzyć i działać przez doświadczanie. Jest 

gotowe do podejmowania aktywnych i twórczych działań, a te z kolei wzajem-

nie się przeplatają i wpływają na kształtowanie się twórczej postawy ucznia go-

towej do podejmowania szkolnych wyzwań.  

Do najczęściej stosowanych metod aktywizujących i form twórczej i od-

twórczej aktywności muzycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym należą 

m.in. takie formy, jak: śpiew i ćwiczenia mowy, granie na instrumentach, eks-

presja ruchowa, percepcja muzyki, tworzenie muzyki. Muzyka sprzyja twórczej 

wypowiedzi dziecka poprzez słowo, śpiew, ruch, grę na instrumentach. Wypo-

wiadając się głosem, ruchem albo muzykując na instrumentach, tworzy swoje 

pierwsze ,,dzieła muzyczne”. W korelacji m.in. z plastyką powstają oryginalne 

„prace”. Podczas zajęć muzycznych należy proponować uczniom działania 

otwarte i zachęcać je do twórczych i kreatywnych zachowań przy muzyce. Wła-

                                                      
16 J. Szempruch, dz. cyt., s. 217.  
17  M. Kisiel, Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze, 

Katowice 2005; M. Kołodziejski, Muzyka i wielostronna edukacja dziecka, Częstochowa 2012. 
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śnie improwizacja jest jedną z form działalności twórczej, która rozwija wrażli-

wość muzyczną i zdolności twórcze, wpływa na zdyscyplinowanie zespołowe  

i współpracę. Kształtuje osobowość, a z czasem przygotowuje jednostkę do od-

bioru muzyki współczesnej. Na etapie nauczania początkowego należy wprowa-

dzać ćwiczenia słuchowe, tworząc m.in. obrazy muzyczne, które realizujemy  

w formie różnych zabaw, np. rozpoznawanie odgłosów przyrody, ruchu uliczne-

go, odgłosu zwierząt, zjawisk przyrody itp., a także słuchanie i analizowanie 

krótkich utworów muzyki klasycznej jak i współczesnej
18

. Wśród metod aktywi-

zujących wyróżnić należy: edukację przez dramę, metodę neuroedukacji małego 

dziecka z wykorzystaniem Zestawu Edukacyjnego Tuputan, Ad Libitum
19

 (no-

watorska metoda wykonania utworu muzycznego oparta na improwizacji, z łac. 

według upodobania). Należą do nich także koncepcje pedagogiczne Celestyna 

Freineta oraz elementy systemów wychowania muzycznego: Emila Jaques’a 

Dalcroze’a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya, które łączą ze sobą takie aktywności, 

jak: ćwiczenia mowy (rytmiczne, melodyczne), doskonalenie siły głosu, śpiewa-

nie piosenek, muzykowanie elementami dźwiękonaśladowczymi, granie na in-

strumentach perkusyjnych, improwizacje: instrumentalne, wokalne, ruchowe 

ćwiczenia słuchowe, słuchanie muzyki, zabawy muzyczno-ruchowe, taniec, 

ćwiczenia poczucia rytmu, interpretacje słowne i plastyczne muzyki oraz wy-

brane elementy pedagogiki zabawy, „Klanza”, gdzie impulsem do kreatywnych, 

konstruktywnych i bezpiecznych działań grupowych, budujących pozytywne re-

lacje, jest zabawa, która stwarza warunki do uczenia się przez działanie. W trak-

cie nauki szkolnej warto stosować różne metody pracy z uczniem. Stopniowe 

zwiększanie wymagań zachęca do dalszego wysiłku, a ciekawe zajęcia wzbu-

dzają zachwyt i ułatwiają przyswajanie wiadomości i zdobywanie umiejętności. 

Wyposażenie dzieci w pewne umiejętności muzyczne zachęca je do udziału  

w występach, co korzystnie wpływa na ich samodyscyplinę, odpowiedzialność 

za siebie i grupę, owocną współpracę. 

Niezwykle cennymi formami aktywności muzyczno-ruchowej są m.in.: in-

scenizacje, dramy, przedstawienia, teatrzyki. Towarzysząca im atmosfera przy-

gotowawcza (przydział ról, kreacje, dekoracje, oprawa muzyczna, próby itp.) 

budują twórczą fascynację. Wszelkie zabiegi wstępne i towarzyszące temu emo-

cje, pomysły, wzajemne motywowanie się, pomoc, wspieranie, zachęcanie, wia-

ra w swoje możliwości, pozytywne myślenie, a także umiejętność reagowania na 

nieoczekiwane efekty stają się źródłem tworzenia twórczej postawy. Istotne  

w tym zakresie, oprócz osiągnięć ucznia na miarę swoich możliwości, jest sto-

pień wzajemnej współpracy, zaangażowania się ucznia, jego rodzica i nauczy-

ciela w przebieg radosnego przygotowywania się, przeżywania i tworzenia, re-

alizowania zamierzonego celu. Sam proces udziału w przedsięwzięciu jest nie-

                                                      
18 Z. Burowska, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980, s. 22. 
19 Encyklopedia serwisu Szkolnictwo pl, http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Ad_libitum [dostęp: 

31.05.2013]. 
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zwykle wartościowy, kształcący i motywujący. Wzajemne relacje podczas 

wspólnych działań wpływają na kształtowanie się postawy twórczej dziecka, je-

go niezwykłej osobowości, siły woli i charakteru
20

. 

Forma tworzenia muzyki przez dzieci w szkole wymaga od nauczyciela do-

datkowego nakładu pracy, wzmożonego wysiłku, chęci, cierpliwości, wyrozu-

miałości, akceptacji, zaangażowania. Współpraca w tym zakresie nie należy do 

łatwych, jednak są i tacy nauczyciele, którzy podejmują się i stosują tę formę 

muzykowania. Proces tworzenia muzyki z uczniami polega na stałym poszuki-

waniu, a końcowy efekt takiego działania nie powinien być ostatecznym celem, 

chociaż jest znaczący dla konkretnego wysiłku dziecka, które w tym czasie mo-

że czuć się zupełnie spełnione. Nauczyciel, który chce kształtować twórczą po-

stawę swoich uczniów, winien, zdaniem Jana Zborowskiego
21

, dysponować bo-

gatą wiedzą psychologiczną i pedagogiczną, a w działaniach metodycznych 

stwarzać dziecku możliwości wysuwania własnych pomysłów i samodzielnego 

zdobywania wiedzy. Powinien tworzyć sytuacje, które będą dla dziecka wyzwa-

niem do podjęcia aktywności. Jak podaje Mirosław Kisiel, „dydaktyk, mający na 

uwadze właściwy rozwój muzycznej aktywności dziecka, potrafi nie tylko 

«wejść w świat dziecka», ale razem z nim wzbogacić i rozwinąć to, co już istnie-

je. Tworzy zalążki przyszłej wiedzy o sztuce oraz o sobie samym, co pozwala 

uruchomić wewnętrzną motywację dziecka, by nie czuło się zmuszane do wyko-

nywania zadań, ale – wręcz przeciwnie – wykazywało chęć i gotowość do ich 

realizacji”
22

. Tym sposobem dziecko może aktywnie tworzyć swój własny we-

wnętrzny świat. Świat, w którym będzie mogło spontanicznie zdobywać wiedzę, 

uczyć się planowania i organizowania własnych działań.  

Nauczyciel twórcą procesu edukacyjnego w zakresie kreatywnej 

aktywności muzycznej uczniów – badania własne 

Dotychczasowe badania nad aktywnością muzyczną dzieci potwierdziły sku-

teczność ich oddziaływania na rozwój osobowości. W zakresie rozwijania zdol-

ności i kompetencji muzycznych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej badania 

prowadziły: Beata Bonna
23

, Agnieszka Weiner
24

 i Anna Waluga
25

. Wyniki anali-

                                                      
20 U. Słyk, dz. cyt., s. 47. 
21 J. Zborowski, Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa 1986, s. 45. 
22  M. Kisiel, Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementar-

nej. Ścieżki edukacyjne – teoria w praktyce, Katowice 2015, s. 89. 
23  B. Bonna, Zdolności i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym, Bydgoszcz 2016. 
24  A. Weiner, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. Determinanty, zależno-

ści, perspektywy rozwoju, Lublin 2010. 
25  Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształ-

cących i ich wybrane determinanty. Raport z badań, oprac. A. Waluga, Warszawa 2016. 
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zy literatury przedmiotu, bieżących doniesień naukowych oraz doświadczeń wy-

nikających z praktyki pedagogicznej pokazują, że zastosowanie działań muzycz-

nych jest postrzegane jako istotny element umożliwiający rozwój kreatywności u 

uczniów w różnym wieku. Współcześni pedagodzy dostrzegają potrzebę rozwi-

jania twórczego potencjału swoich wychowanków. Doceniają walory kształcą-

co-wychowawcze przedmiotów artystycznych w szkole, a szczególnie na po-

ziomie klas I–III. 

Przedmiotem zrealizowanych badań był przebieg tworzenia przez nauczycie-

li procesu edukacyjnego w zakresie kreatywnej aktywności muzycznej uczniów 

klas najmłodszych. W roku szkolnym 2017–2018 przeprowadzono badania dia-

gnostyczno-rozpoznawcze. Główny problem badawczy został określony w for-

mie pytania: W jakim zakresie nauczyciel nauczania początkowego jest twórcą 

procesu edukacyjnego, który sprzyja rozwijaniu twórczej aktywności muzycznej 

uczniów? W celu uzyskania odpowiedzi zastosowano metodę i technikę badaw-

czą ankietowania i wywiadu. Procedurę badawczą oparto na założeniach meto-

dologicznych Mieczysława Łobockiego
26

. Badania ankietowe przeprowadzono 

w losowo wybranych placówkach oświatowych na terenie powiatu Jastrzębia- 

-Zdroju i Wodzisławia Śląskiego, położonych w województwie śląskim. Ponad-

to w jednej z jastrzębskich szkół podstawowych przeprowadzono wywiad  

w formie rozmowy indywidualnej z nauczycielem specjalistą od zajęć wycho-

wania fizycznego i nauczycielem-instruktorem tańców towarzyskich, a także po-

czyniono bezpośrednią obserwację zachowań uczniów, którzy byli stymulowani 

twórczą aktywnością muzyczną. Zebrany materiał od pięćdziesięciu responden-

tów poddano analizie jakościowej i ilościowej. Uzyskano od nauczycieli eduka-

cji wczesnoszkolnej informacje na temat częstotliwości stosowanych form i me-

tod podczas zajęć zintegrowanych, stanu wyposażenia klasopracowni, a także 

zakresu atrakcyjności twórczych zajęć muzycznych w edukacyjnym procesie 

sprzyjającym rozwijaniu kreatywnej aktywności muzycznej uczniów. 

Tabela nr 1 obrazuje zakres i częstotliwość wykorzystywania przez nauczy-

cieli nauczania początkowego poszczególnych form muzycznych podczas zajęć 

zintegrowanych i muzycznych w szkole.  

Wśród przebadanych nauczycieli nauczania początkowego 31,3% podczas 

zajęć zintegrowanych i muzycznych bardzo często wykorzystuje z uczniami 

zróżnicowane formy aktywności muzycznej. W 33,3% nauczyciele stosunkowo 

często stosują różne formy aktywności muzycznej, 21,3% nauczycieli podało, że 

sporadycznie korzysta z gry na instrumentach, sporadycznie słucha i zajmuje się 

tworzeniem muzyki oraz w niewielkim stopniu sięga do wiadomości teoretycz-

ne. 14,0% nauczycieli stwierdziło, że nie praktykuje z uczniami tworzenia mu-

zyki i nie stosuje wiadomości teoretycznych o muzyce. Reasumując, nauczyciele 

wykorzystują bardzo często i często różnorodne formy aktywności muzycznej. 

                                                      
26  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2010, s. 261–270. 
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Wśród nich największą popularnością cieszą się takie, które są atrakcyjne w od-

biorze i można je zaprezentować przed szerszą społecznością. Do takich form  

z pewnością należy śpiew, taniec (improwizacje ruchowe) oraz gra na instru-

mencie. Na dalszy plan schodzi forma tworzenia muzyki przez dzieci, która  

z pewnością wymaga od nauczyciela nie tylko docenienia jej walorów kształcą-

co-wychowawczych, ale przede wszystkim umiejętności przeprowadzenia, do 

czego niezbędne jest specjalistyczne przygotowanie. Najmniej atrakcyjną formą 

poznawania przez dzieci muzyki są wiadomości teoretyczne. Sposób ich przeka-

zywania nie rozbudza zainteresowań wśród uczniów. Można wnioskować, że na 

etapie edukacji wczesnoszkolnej wiadomości teoretyczne są raczej mało przy-

datne i głównie z tego powodu zostają wyparte przez naturalną potrzebę sponta-

nicznej, twórczej i odtwórczej aktywności muzycznej uczniów. 

Tabela 1. Wykorzystywane formy muzyczne przez nauczycieli podczas zajęć zintegrowanych  

i muzycznych (N = 50) 

Lp. Formy muzyczne 
Bardzo 

często 
% Często % Sporadycznie % 

Nie 

stosuję 
% 

1 Śpiew 21 42% 29 58% 0 0% 0 0% 

2 Taniec, ruch przy muzyce 28 56% 22 44% 0 0% 0 0% 

3 Gra na instrumentach 11 22% 15 30% 24 48% 0 0% 

4 Słuchanie 16 32% 18 36% 16 32% 0 0% 

5 Tworzenie muzyki 11 22% 9 18% 18 36% 12 24% 

6 Wiadomości teoretyczne 7 14% 7 14% 6 12% 30 60% 

Średnio: 31,3% 33,3% 21,3% 14,0% 

Źródło: oprac. własne. Kwestionariusz ankiety skierowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Nauczyciele podczas zajęć muzycznych w szkole najczęściej stosują impro-

wizacje swobodne: ruchowe (82%), wokalne (62%), instrumentalne rytmiczne  

i melodyczne (48%) do utworów muzycznych. Uczniowie najczęściej tworzą 

muzykę do: wierszy (30%), tekstu literackiego – opowiadania (22%), ilustracji 

(10%), obrazu (8%). Chęć tworzenia przez uczniów ilustracji plastycznych do 

utworu muzycznego wyraziło 70% nauczycieli. Stosunkowo często podczas za-

jęć muzycznych uczniowie chętnie nadają tytuły wysłuchanym utworom mu-

zycznym, co stanowi 48% badanych. Najrzadziej pod kierunkiem swoich na-

uczycieli uczniowie tworzą teksty do muzyki (14%). Taka forma tworzenia, jak 

widać, okazuje się mało popularna, a może nieatrakcyjna, albo zbyt trudna. 

Rzadko stosowana i nie zawsze doceniana przez nauczycieli, nie przynosi wy-

mierne zadowolenie uczniom i nauczycielom. 

Do istotnych czynników, które warunkują efektywność procesu stymulowa-

nia muzycznej aktywności twórczej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, nale-

ży przede wszystkim atrakcyjność prowadzonych przez nauczyciela zajęć. Dzię-
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ki atrakcyjnym zajęciom muzycznym, jak stwierdzają nauczyciele: uczeń spon-

tanicznie uczestniczy w procesie muzykowania; każdy uczeń może tworzyć mu-

zykę taką, jaką lubi i może dzielić się nią z innymi; potrafi wysłuchać twórczo-

ści innych; uczniowie mogą wykazać się własnymi pomysłami; wspólne muzy-

kowanie jest interesującą formą zdobywania wiedzy i umiejętności; tworzenie 

muzyki kształci słuch i poczucie wrażliwości; uczniowie mogą poczuć się mu-

zykami, melomanami; atrakcyjne zajęcia muzyczne pobudzają fantazję-wyo- 

braźnię; uczniowie w naturalny sposób przygotowują się do odbioru kultury mu-

zycznej; uczniowie są zainteresowani muzyką; dzieci lubią wyrażać swoje emo-

cje, przeżycia; relaksują się; muzykowanie daje im satysfakcję; dobrze się przy 

tym bawią; dzieci stają się odważne, mają możliwość autoprezentacji. 

Do znaczących czynników warunkujących efektywność procesu edukacyj-

nego w zakresie rozwijania kreatywnej aktywności muzycznej uczniów należy 

również motywacja, zaangażowanie nauczyciela, częstotliwość prowadzonych 

przez niego zajęć muzycznych, a także bogate wyposażenie klasopracowni  

w środki dydaktyczne (instrumenty).  

Przebadanych zostało pięćdziesięciu nauczycieli. Najczęściej deklarują oni, 

iż podczas zajęć umuzykalniających korzystają z odtwarzacza CD (38 nauczy-

cieli). Wśród nich dodatkowo nauczyciele wykorzystują instrumenty perkusyjne: 

melodyczne i niemelodyczne (33 nauczycieli), wielu z nich tworzy własne in-

strumenty (26 osób), 15 osób zadeklarowało, że wydobywają dźwięki na przed-

miotach codziennego użytku, np. łyżki, kubeczki itp., plansze, rekwizyty, przy-

bory do malowania stosuje (16 nauczycieli). Najmniej natomiast do przybliżania 

uczniom muzyki w klasach 1–3 nauczyciele wykorzystują komputery, projektor 

(1 osoba) oraz instrument akompaniujący, jak: keyboard (6 nauczycieli), pianino 

(2), gitara, dzwonki (5), flet/flażolet (3), „bum-bum rurki” wykorzystuje jeden 

nauczyciel. Można wysunąć wniosek, że szkoły w wielu przypadkach nie posia-

dają specjalistycznych klasopracowni, w efekcie skutkuje to brakiem zaintere-

sowania uczniów muzyką, co też z czasem przyczynia się do marginalnego jej 

traktowania.  

Przebadani nauczyciele w pracy z uczniami najczęściej wykorzystują in-

strumenty szkolne lub instrumenty własnej konstrukcji, m.in. do: tworzenia 

akompaniamentu do poznanych piosenek i utworów instrumentalnych, naśladują 

za ich pomocą odgłosy przyrody itp., tworzą swobodne improwizacje (wokalne  

i instrumentalne: melodyczne, rytmiczne, ruchowe z wykonanymi rekwizytami). 

Za pomocą instrumentów uczniowie wzbogacają przedstawienia teatralne, wier-

sze, opowieści, wykorzystują instrumenty podczas zabaw ruchowych itp. Ponad-

to nauczyciele z uczniami tworzą „przenoszą” treść muzyki na papier (malują, 

rysują, wyklejają itp.). Nauczyciele podczas zajęć zintegrowanych wzbogacają 

lekcje w różny sposób w zależności do podejmowanego cyklu/tematu zajęć. 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat twórczego procesu eduka-

cyjnego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kreatywnej aktywno-



62 Urszula SŁYK 

ści uczniów przeprowadzono indywidualny wywiad z nauczycielem wychowa-

nia fizycznego i nauczycielem/instruktorem tańców towarzyskich oraz obserwa-

cję tych zajęć w jednej z jastrzębskich szkół podstawowych. Prowadzona obser-

wacja wycinka zajęć sportowych i tanecznych dostarczyła informacji dotyczącej 

procesu rozwijania kreatywnej aktywności uczniów z zastosowaniem elementów 

muzycznych. 

Na zadane pytanie skierowane do instruktora tańców: jakie zmiany w za-

chowaniach uczniów obserwuje Pani/Pan podczas zajęć sportowych/tanecz- 

nych?, uzyskano następującą odpowiedź: „w tej grupie uczniów poprawiła się 

kultura towarzyska, zwiększył się stopień integracji w klasie, wzmocniły się 

więzy między uczniami, uwidoczniła się wrażliwość na drugą osobę. Uczniowie 

są bardziej otwarci na świat i jego różnorodność. Są mniej agresywni w stosunku 

do siebie!!! Dzieci są bardziej przygotowane do pokonywania własnych lęków, 

kompleksów, słabości. Zdecydowanie zwiększyła się wrażliwość na sztukę, kultu-

rę…, są bardziej radosne i rozluźnione. Mają większe poczucie rytmu, z pewno-

ścią podniosła się ogólna sprawność fizyczna uczniów i rozwinęła się motoryka”. 

Nauczyciel wychowania fizycznego udzielił następującej wypowiedzi: „ucz- 

niowie z klasy bardzo chętnie współpracują ze sobą, chętnie pomagają sobie, 

wspierają się i nie rezygnują z podejmowanego wysiłku, zawsze starają się wy-

konać zadanie na miarę swoich możliwości. Zauważa się także duże zdyscypli-

nowanie, szybkie reagowanie na sygnały dźwiękowe czy polecenia. W grach ze-

społowych bez trudu stosują zasady fair play”. 

Na podstawie własnych obserwacji zauważono działania nauczycieli po-

twierdzające twórcze podejście do organizowania ich procesu dydaktyczno-

wychowawczego, który zmierzał do kształtowania kreatywnej aktywności mu-

zycznej uczniów. Podczas zajęć sportowych i tanecznych nauczyciele wykorzy-

stują muzykę m.in. do zabaw i ćwiczeń hamujących i pobudzających do działa-

nia, (tzw. ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, z j. łac. inhibeo – hamuję, incito – 

pobudzam). Tego typu ćwiczenia w formie zabaw korzystnie wpływają na dzieci 

i ich rozwój szybkiej orientacji – błyskawicznej reakcji np. na sygnały dźwię-

kowe, zmiany tempa, dynamiki, położenia siebie względem innych, zagospoda-

rowanie przestrzeni itp.. Uczniowie podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw 

porządkowych ćwiczą umiejętność koncentrowania się, świadomego pobudzania 

i hamowania reakcji ruchowej, ćwiczą pamięć, kształcą samoopanowanie  

i sprawność fizyczną. Zajęcia sportowe z elementami muzycznymi dostarczają 

uczniom wiele pozytywnych walorów ogólnorozwojowych.  

Aktywność muzyczna jest związana w wielu aspektach z ruchem, aktywno-

ścią sportową. Pojawiają się w tym zakresie znaczące osiągnięcia. Uczniowie 

klas 1–3, wykazując duże zainteresowanie aktywnością muzyczną, przenoszą 

swoje umiejętności na obszar uprawiania sportu, np. drużynowego, jak piłka 

siatkowa. W tenisie stołowym natomiast znaczące wyniki możliwe są do osią-

gnięcia dzięki energicznym ruchom i szybkości reakcji na zmiany. Zajęcia mu-
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zyczne, o których jest mowa w tym artykule, pozwalają dziecku wzmocnić  

i rozwinąć ogólną sprawność fizyczną, jak: szybkość, gibkość, zwinność, koor-

dynację ruchową, wytrzymałość i siłę niezbędną podczas uprawiania sztuk wal-

ki, np. judo. Dzięki zdobytym umiejętnościom, m.in. podczas tańców integra-

cyjnych lub regionalnych, uczniowie potrafią współpracować i rywalizować na 

zasadach wzajemnego poszanowania. Zdobyte umiejętności, jak improwizowa-

nie ruchem treści piosenki, plastyczne przedstawienie ruchem przebiegu mu-

zycznego, zostaje wykorzystane w cheerleadingu (układy gimnastyki, tańca  

i akrobatyki). Dodatkowo utrzymanie się w pulsie, rytmie pozwala na wzmoc-

nienie siły, co jest także nieodzownym atrybutem przygotowania dzieci do po-

dejmowania ich aktywności w ramach różnych dyscyplin sportowych.  

Podsumowanie  

Nauczyciel nauczania początkowego, jako twórca procesu edukacyjnego 

stwarza wiele możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia. W młodszym wieku 

szkolnym wyposaża ucznia w umiejętności, które są niezbędne dla jego dalszego 

prawidłowego rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego. Przygotowuje 

ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie, które z pewnością wymaga kre-

atywnego, twórczego podejścia w każdej dziedzinie życia. 

Bibliografia 

Burowska Z., Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, WSiP, Warszawa 1980. 

Edukacja artystyczna jako edukacja kreatywna, red. K. Piątkowska-Pinczewska, 

Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogicz-

no-Artystyczny, Poznań–Kalisz 2009. 

Jąder M., Krok… w kierunku kreatywności. Zabawy i ćwiczenia, Wydawnictwo 

„Impuls”, Kraków 2008. 

Kisiel M., Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w eduka-

cji elementarnej. Ścieżki edukacyjne – teoria w praktyce, Wydawnictwo Ślą-

skiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice 2015. 

Kisiel M., Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium meto-

dyczno-badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. 

Kołodziejski M., Muzyka i wielostronna edukacja dziecka, Wydawnictwo Wyż-

szej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2012. 

Kwieciński Z., Zmienić kształcenie nauczycieli, [w:] Edukacja nauczycielska  

w perspektywie zmieniającego się świata, red. A. Siemak-Tylikowska,  

H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 

Warszawa 1998. 



64 Urszula SŁYK 

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, 

Warszawa 2007. 

Prokopiuk W., Szkic o humanistycznym wymiarze samokształcenia nauczycieli, 

[w:] Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, red. A.A. Kotusiewicz, 

G. Koć-Seniuch i J. Niemiec, Wydawnictwo Akademickie „Żak” i Wydziału 

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymsto-

ku, Białystok 1997. 

Sacher W.A., Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształ-

cenia muzycznego, Kraków 2012, s. 208. 

Sacher W.A., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Oficyna Wydawnicza „Im-

puls”, Kraków 1997. 

Szmidt K., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2007. 

Tęcza B., Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007. 

Teacher as a creator of educational process and the creative 

musical activity of children in primary school grades I–III 

Summary  

Nowadays children/pupils/teenagers grow up in more open and dynamic environment, what poses 

new challenges to them. The student’s and teacher’s creative activity in school environment be-

comes more and more significant. The teacher entangled in systemic, educational and curricular 

changes which are being effectuated, tries to enrich the lessons so they are attractive for students, 

and to find himself in new reality as well. The present article shows the teacher as a creator in-

volved in students’ educational process. In this process the teacher sees the advantages of students' 

creative musical activity during the classes, and skilfully implements the children into the world of 

values, culture and science. 

Keywords: student, teacher, educational process, creativity, musical education. 
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Nieobecny dyskurs wychowania seksualnego  

w klasach I–III 

Słowo kluczowe: wychowanie seksualne. 

Wprowadzenie 

Wychowanie seksualne towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego ży-

cia, co świadczy o jego znaczeniu. Problematyka seksualności jest często krępu-

jąca, nierozumiana, a nawet pomijana. Nie ma jasności, kto winien przygoto-

wywać dzieci w tym zakresie, tj. rodzice czy nauczyciele. Inspiracją do napisa-

nia tego tekstu są debaty toczące się od roku 2013 wokół problematyki gender 

oraz wychowania seksualnego (w przedszkolu i szkole)
1
. 

Źródła i treść wychowania seksualnego 

Światowa Organizacja Zdrowia w 1986 r. sprecyzowała cele wychowania 

seksualnego w szkole, które można sprowadzić do pięciu podstawowych. Pierw-

szym jest dostarczyć wszechstronnych informacji na temat ludzkiej seksualności 

adekwatnie do wieku dziecka. Doręczyć wiedzy – cel drugi – odpowiednio 

wcześniej, tzn. tak, aby wyprzedzać doświadczenia podmiotu. Przekazywać na-

leży – trzeci cel – rzetelną i pełną informację na temat antykoncepcji, zwracając 

                                                      
1  Dokładniej i szerzej na ten temat autorka tekstu pisała w: Wychowanie seksualne na szczeblu 

początkowym, [w:] Dziedziny wychowania w klasach początkowych, red. M. Magda-Ada- 

mowicz, E. Kobyłecka, Toruń 2016. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.05
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uwagę na skuteczność i wady metod. Jednocześnie należy zapewniać rzetelną in-

formację na temat AIDS i sposobu uniknięcia zakażenia wirusem HIV oraz innych 

chorób przenoszonych drogą płciową – kolejny cel. Ostatni polega na wzmacnianiu 

odpowiedzialności mężczyzn za skutki aktywności seksualnej, podkreślając prawo 

kobiet do decyzji w sprawach seksu, także do odmowy w każdej sytuacji
2
.  

Wychowanie seksualne jest niezbędną częścią wychowania młodego poko-

lenia. Jednocześnie wzbogaca wychowanie o nowy dyskurs, stwarzając możli-

wości rozszerzania poglądu na świat oraz wpajając racjonalistyczne i humani-

styczne postawy wobec wszystkich zjawisk życia.  

Dokumenty konferencji ONZ w Kairze i Pekinie, tj. Konwencja o Prawach 

Dziecka, przyjęte przez Polskę, zobowiązują nas do ich realizacji. Minister Edu-

kacji Narodowej w kwietniu 1998 roku wydał rozporządzenie w sprawie wpro-

wadzenia do programów szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmio-

tu wiedza o życiu seksualnym człowieka oraz zakresu jego treści programowych. 

W rezultacie w Polsce wprowadzono zajęcia wychowania do życia w rodzinie na 

podstawie „Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-

kach dopuszczalności przerywania ciąży”. Jest adresowana do trzech resortów: 

Zdrowia, Edukacji i Pracy. Zgodnie z tym dokumentem i z rozporządzeniem 

MENiS zajęcia powinny odbywać się w ostatnich dwóch klasach szkoły pod-

stawowej, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych. Pojawiały się też pierw-

sze podręczniki do wychowania seksualnego w przedszkolu i w klasach I–III, co 

wzbudziło burzliwe dyskusje telewizyjne i radiowe.  

Wychowanie seksualne bywa interpretowane jako ogół oddziaływań zmierzają-

cych do kształtowania u podopiecznych: 1) postawy szacunku i zrozumienia wobec 

przedstawicieli płci odmiennej oraz 2) prawidłowych relacji między dziewczętami  

i chłopcami. Człowiek w swoich zachowaniach seksualnych kieruje się popędem.  

W toku wychowania jednostka przyswaja sobie role społeczne związane z płcią, tzn. 

kobieta przygotowuje się do roli córki, żony, matki, teściowej, a mężczyzna do roli 

męża, ojca, dziadka, teścia. Dopiero posiadanie potomstwa powoduje, że kobieta 

odsłania w pełni swoją kobiecość, a mężczyzna swoją męskość.  

Wśród ekspertów zajmujących się profesjonalnie wychowaniem istniej prze-

konanie o konieczności wychowania seksualnego. Jednak poglądy ich różnią się 

na temat jego istoty, celów, zakresu, treści, a społeczeństwo nie akceptuje reali-

zacji tej dziedziny w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Samo określenie 

seksualne i seks (z łaciny płeć) budzi nieufność. Odbierane są one jako uświa-

damianie seksualne, a nie wychowanie, co wymaga doprecyzowania. Uświado-

mienie oznacza dostarczenie wychowankom informacji niezbędnych do zrozu-

mienia istotnych różnic, np. płciowych, ciąży itp. Zaś wychowanie seksualne do-

tyczy stosunku do płci przeciwnej, przygotowania do życia w społeczeństwie
3
. 

                                                      
2 Z. Izdebski, Seksualność Polaków na początku XXI wieku: studium badawcze, Kraków 2012. 
3  Z. Kozakiewicz, Seks i wychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, War-

szawa 1997, s. 213. 
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Dwadzieścia lat temu z tych właśnie względów M. Kozakiewicz proponował 

wprowadzenie wychowania do małżeństwa i rodzicielstwa. P. Sarna pięć lat 

później wprowadza nazwę wychowanie seksualne, traktowane jako przygotowa-

nie do życia w rodzinie
4
. W pedagogice przed- i powojennej wychowanie seksu-

alne (lub inne o zbliżonej nazwie) nie było wyodrębniane jako oddzielna dzie-

dzina. Twierdzono, że jest częścią przygotowania wychowanka do życia. Z tych 

względów nie ma w wychowaniu seksualnym żadnych odrębnych celów, treści
5
. 

Ono pojawia sie w ramach wychowania moralnego, religijnego, aksjologiczne-

go, umysłowego. Za celowość wyodrębnienia wychowania seksualnego z cało-

kształtu działań wychowawczych przemawiają potrzeby społeczne oraz tenden-

cja wielu nauczycieli do unikania tej problematyki. 

Modele wychowanie seksualne dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Ponieważ w okresie wczesnoszkolnym dziecko wchodzi w nowe środowisko 

i pełni odmienną w nim rolę – ucznia, wychowanie seksualne znacząco się 

zmienia. Do tej pory odpowiedzialność za nie spoczywała na rodzicach i najbliż-

szych opiekunach. Nawet doświadczenia w tym zakresie zdobywane w grupie 

rówieśniczej były pod kontrolą dorosłych. Dzieci 7–9-letnie coraz więcej czasu 

spędzają w gronie kolegów i koleżanek w klasie i szkole, świetlicy, na zajęciach 

pozalekcyjnych. Ich świat bardzo się rozrasta, m.in. dlatego, że uczy się czytać, 

pisać i korzystać z komputera, dzięki czemu zyskuje dostęp do informacji. Ni-

niejsze składa się na poszerzanie kręgu potencjalnych źródeł wychowania seksu-

alnego, które są konkurencyjne wobec inicjatyw rodziców. Jeśli pod tym wzglę-

dem najbliżsi opiekunowie zawodzą, ich miejsce – jako głównego źródła infor-

macji – szybko zajmują inni: dorośli spoza rodziny, rówieśnicy lub media. Natu-

ralną konsekwencja tej różnorodności źródeł jest względność, złożoność, a czę-

sto też sprzeczność informacji, treści i wzorów przekazywanych dziecku
6
. 

Cechą charakterystyczną wychowania seksualnego w klasach I–III jest duża 

liczba konkurencyjnych źródeł wiedzy. Należy zauważyć, że w fazie latencji na 

pierwszy plan wysuwają się oddziaływania o charakterze często nieświadomym 

i niecelowym, związane z modelowaniem ról płciowych. Kształtowanie pozy-

tywnych postaw i umiejętności jest w tym wieku w pełni zintegrowane z wy-

chowaniem. Może się ono odbywać poprzez włączanie dziecka w opiekę nad 

młodszym rodzeństwem, podejmowanie niektórych rodzinnych decyzji i przez 

przekazywanie jasnych komunikatów i szacunku dla cudzych uczuć
7
. 

                                                      
4  Tamże  
5  Tamże  
6  Edukacja seksualna, red. A.Z. Lew-Starowicz, A. Długołecka, Warszawa 2006, s. 145–155. 
7  Tamże. 
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W tym okresie życia zauważalna jest również dysproporcja pomiędzy zaba-

wą a nauką, na korzyść tej drugiej. Dziecko może stykać się z celowymi oddzia-

ływaniami z zakresu wychowania seksualnego na terenie szkoły. Treści te po-

winny wynikać z pedagogiki seksualnej i rodziny. Obszary tych zainteresowań  

i związane z nimi pytania mogą stanowić punkt wyjścia dla określenia zakresu 

wiedzy poszukiwanej przez dzieci. Należy reagować na zapotrzebowania dzieci. 

Jeśli dorośli nie będą podejmować dialogu i trudnych tematów, to one pozyskają 

informacje z własnej inicjatywy z różnych nieprzystosowanych dla nich źródeł
8
. 

Obszary zagadnień poruszanych przez rodziców z dzieckiem w tym wieku 

są bardzo ubogie zarówno pod względem merytorycznym, jak i wychowaw-

czym. Dotyczą one kwestii technicznych, a nie rodziny, aspektów aksjologicz-

nych, emocjonalnych i moralnych. Często dopiero około 12 roku życia rodzice 

zamierzają omówić z dzieckiem normy obowiązujące w sferze seksualnej. Jeżeli 

rodzice nie przekazują swoim podopiecznym wiedzy o zbliżających się zmia-

nach, to nie informują o kwestiach dotyczących seksualności. Wówczas dzieci 

skoncentrują się na własnej aktywności (zadawaniu tak zwanych kłopotliwych 

pytań) i poszukiwaniu informacji u rówieśników, w książkach, czasopismach lub 

w internecie
9
. 

Odpowiedzialny wychowawca nie może przyjmować biernej postawy wobec 

wychowania seksualnego dzieci 7–9-letnich. Szeroki dostęp do nieprzystosowa-

nych treści o charakterze seksualnym w czasopismach i internecie oraz uczest-

nictwo w niekontrolowanych rozmowach ,,na czacie” jest wystarczającym po-

wodem do zaangażowania się dorosłych w wychowanie seksualne dzieci. 

Oczywiście można ten dostęp znacząco ograniczyć, jednak niemożliwe jest cał-

kowite odcięcie od niego. Rozsądnym sposobem są systematyczne i otwarte 

rozmowy z dzieckiem o treściach, z którymi miało ono kontakt, oraz stymulo-

wanie zainteresowania dziecka za pomocą odpowiednich materiałów (książe-

czek, broszur, różnych artykułów, edukacyjnych programów komputerowych, 

zawierających odpowiednie rysunki, przekroje i schematy), które pomogą zo-

brazować procesy zachodzące we wnętrzu ludzkiego ciała
10

. 

Poza tą funkcją kontrolująco-korygującą należy wziąć pod uwagę inne for-

my wychowania, czyli te stymulujące rozwój dziecka dzięki aktywnemu działa-

niu dorosłego. Dotychczas realizowane są treści z zakresu wychowania seksual-

nego w klasach I–III, które są rozproszone w podstawie programowej w różnych 

obszarach i dotyczą tylko zagadnień, 1) kobiecości i męskości w kontekście ról 

społecznych, 2) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz 3) relacji z innymi 

ludźmi (przyjaźń i miłość). 

Wychowanie seksualne może być zorientowane biologicznie i etycznie.  

W sferze biologicznej akcent pada na uświadomieniu dzieci o:  

                                                      
8  Tamże . 
9  Tamże. 
10  Tamże. 
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1)  biologicznych aspektach seksualności człowieka, 

2)  „bezpiecznym seksie”, którego propagowanie może przynieść skutki takie, 

jak: wzrost liczby młodych aktywnie seksualnych, konsumpcyjne traktowa-

nie popędu płciowego, instrumentalne traktowanie drugiego człowieka, 

zmuszanie do współżycia, dbanie o zaspokojenie własnych przyjemności, 

dążenie do rozładowania swoich napięć, naruszenie prywatności podmiotu.  

Natomiast wychowanie seksualne ukierunkowane etycznie dotyczy: 

1)  Przygotowania do życia płciowego w poczuciu moralnej za nie odpowie-

dzialności. 

2)  Wykształcenia wrażliwości na to, iż życie seksualne jest czymś więcej niż 

tylko doraźną przyjemnością. 

3)  Ukształtowania wrażliwości na międzyosobowe i odwzajemnione poszano-

wanie godności osobistej. 

3)  Ukazania życia ludzkiego jako jednej z najważniejszych wartości. 

4)  Małżeństwa jako instytucji opartej na szeroko pojętej miłości. 

Orientacja katolicka uwzględnia program uświadamiania i wychowania sek-

sualnego. Jest on uznany przez Kościół katolicki za sprawę bardzo ważną.  

W świetle tej orientacji wychowanie seksualne powinno obejmować: 1) prawi-

dłowe uświadamianie o sferze cielesnej (fizjologicznej), psychicznej i moralnej, 

2) rozwijanie umiejętności opanowywanie popędów, 4) prawidłowe zarządzanie 

sferą płciową, 5) rozwijanie zdolności do kochania. Niniejsze założenia winny 

być realizowane już w atmosferze kochającej się rodziny
11

. Kościół też podkre-

śla, że odpowiedzi na pytania, rozmowy powinny być prowadzone szczerze, 

zgodnie z prawdą i dostosowane do wieku dzieci. W tym modelu ważna jest po-

stawa czystości, polegająca na nauce panowania nad sobą, umiejętności wyrze-

czeń i stawiania sobie wymagań. W późniejszym życiu ta całość ma doprowa-

dzić do zachowania ładu seksualnego oraz czystości przed- i małżeńskiej.  

Natomiast angielski model wychowania seksualnego podkreśla konieczność 

włączania jego w wychowanie ogólne. Ta dziedzina wychowania wraz z wy-

chowaniem zdrowotnym i kształceniem charakteru w ogóle winna przenikać ca-

łe życie szkolne. Dlatego nie można ograniczać się do wybranego przedmiotu 

nauczania. Tutaj zwraca się uwagę na szczere odpowiedzi na pytania dotyczące 

seksu niezależnie od wieku dzieci. W wieku 7–9 lat wychowanie seksualne win-

no mieć charakter okolicznościowy. W okresie początkowym proponuje się na-

uczanie o sprawach płciowych i rozmnażaniu podczas lekcji przyrody. Przyjmu-

je się, iż rozmnażanie się roślin i zwierząt jest podstawą wyjaśniającą pojęcie 

męskości i żeńskości, komórek płciowych i ich znaczenia dla poczęcia, zapłod-

nienia, rozwoju zarodka oraz jego ochrony w czasie rozwoju. Celem zapozna-

wania dzieci z takowym zjawiskiem w przyrodzie jest wyrobienie prawidłowej 

postawy wobec spraw seksualnych, a nie nabycie wiedzy w tym zakresie.  

                                                      
11  K. Wiśniewska-Roszkowska, I ty kiedyś założysz rodzinę, Wrocław 1996, s. 136–140. 
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We wzorach szwedzkich wychowanie seksualne dzieci omija okres przed-

szkolny. W tym okresie to rodzina przyjmuje odpowiedzialność za tę dziedzinę 

wychowania. We wczesnoszkolnej edukacji seksualnej promuje się tematykę: 

różnic płciowych, zapłodnienia, narodzin i rozwoju dziecka, roli rodziców, do-

mu rodzinnego oraz ostrzegania przed nieznajomymi i ich intencjami.  

Moim skromnym zdaniem pierwsze trzy modele winny być zintegrowane na 

poziomie wczesnoszkolnym. Istnieje potrzeba wychowania seksualnego w szko-

le już na szczeblu klas młodszych. Na tym etapie ważne są problemy natury mo-

ralnej, etycznej i biologicznej, tj.: uczenie szacunku dla ciała człowieka, płci 

przeciwnej (co często bywa źródłem agresji, przemocy, patologii), dostarczając 

informacji o zagrożeniach ciążą, chorobach. 

Treść wychowania seksualnego w klasach I–III 

Na podstawie literatury można sprecyzować treści istotne dla wychowania 

seksualnego z dostosowaniem ich do wieku uczniów. Jest kilka obszarów istot-

nych: dbanie o zdrowie i życie, rodzina, wiedza z anatomii i prokreacji, asertyw-

ność, wiedza o mediach dla dzieci, o podejmowaniu decyzji, o molestowaniu 

seksualnym. Każdemu obszarowi przyporządkuję treści kształcenia z komentarzem.  

Obszar dbanie o zdrowie i życie winien obejmować treści kształcenia: higie-

na osobista, estetyka ubioru, strój adekwatny do pory roku i okoliczności. Są one 

realizowane od 1975, ale rozproszone na różnych obszarach nauczania. Korelo-

wane są z treściami środowiska społecznego z językiem polskim, plastyką, mu-

zyka, wychowaniem fizycznym w klasach I, II i III.  

Drugi obszar to rodzina, w którym każdego roku na każdej dziedzinie eks-

ponowany jest materiał: miłość rodzicielska, między partnerami, opieka, wy-

chowanie, tolerancja – akceptacja, rola kobiety-matki i mężczyzny-ojca, rodzeń-

stwo, znaczenie dziadków, dzieciństwo – dorosłość – starość, rodzicielstwo, 

miejsce dziecka w rodzinie, dom miejscem wypoczynku i pracy, pielęgnacja tra-

dycji rodzinnych, spędzanie czasu wolnego z rodziną. 

Podejmowanie problematyki męskiej i kobiecej roli płciowej służy wywoła-

niu u dzieci refleksji na temat znanych im stereotypów płci i nieprzyjmowania 

ich bezkrytycznie. M. Chomczyńska-Miliszkiewicz
12

 uważa, że powinno się 

zmierzać do uzyskiwania przez ucznia świadomości, iż w niektórych dziedzi-

nach istnieją niezgodności między własnymi preferencjami i cechami sytuacji  

a stereotypowymi oczekiwaniami społecznymi wobec mężczyzn i kobiet. Reali-

zacja tego celu może sprzyjać analizie uniwersalności znanych dzieciom stereo-

typów płciowych lub też prześledzeniu przykładów według zachowań mężczyzn 

i kobiet, którzy w różnych sytuacjach postąpili zgodnie bądź też odmiennie ze 

                                                      
12  M. Chomczyńska-Miliszkiewicz, Edukacja seksualna w współczesnym społeczeństwie: kontek-

sty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002, s. 110–123.  
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społecznymi oczekiwaniami. Zakres otwartości na różnorodność w tym wieku 

jest bardzo duży, dlatego też warto kształtować postawy tolerancji wobec dzieci 

wychowujących się w rodzinach odbiegających od standardu
13

. 

Obszar wiedzy o anatomii i prokreacji obejmować winien tematykę: ciało 

kobiety i mężczyzny oraz podobieństwa-różnice, sposób rozmnażanie roślin, 

zwierząt i ludzi, prokreacja wymagająca udziału obojga płci, opieka nad potom-

stwem, w okresie niemowlęctwa, nad młodszym rodzeństwem, choroby przeno-

szone drogą płciową, higiena osobista. Treści te nie są obecne w programach 

kształcenia. Winny wystąpić w trzeciej klasie, nawet ze względu na wzrastające 

zainteresowanie dzieci tą tematyka. Jednak, wziąwszy pod uwagę tradycje ro-

dzin, konserwatyzm osób dorosłych, nauczyciel winien najpierw poprosić rodzi-

ców o zgodę na poruszanie proponowanej problematyki
14

. Zainteresowanie 

dzieci płciowością dorosłych, początkiem życia człowieka mogą doprowadzić je 

do zagadnienia związanego z prokreacją. Oprócz informacji na temat stosunku 

seksualnego trzeba uwzględnić kwestie miejsca współżycia w związku dorosłej 

pary i ich motywów (okazywanie sobie czułości, przyjemność, poczęcie). Nie-

którzy autorzy uważają, że dzieciom między 7 a 11 rokiem życia można już 

wprowadzać pojęcie chorób przenoszonych drogą płciową oraz przedstawić 

podstawowe informacje o niektórych z nich (np. AIDS). 

Omawiane zagadnienia budowy fizycznej chłopców i dziewczynek stanowi 

kontynuację i uszczegółowienie informacji, które dziecko zdobyło we wcze-

śniejszym okresie. Możliwe jest wprowadzanie wiedzy o wewnętrznej budowie 

kobiety i mężczyzny, a także o podstawowych procesach, na przykład cyklu 

owulacyjnym. Dzieci powinny dowiadywać się również o zmianach, jakie je 

czekają w związku z dojrzewaniem. Taka wiedza powinna dotrzeć do nich od-

powiednio wcześnie, by przygotować je na te zmiany, dać im czas na oswojenie 

się z informacjami i uniknąć zaskoczenia. Akceleracja powoduje stopniowe ob-

niżanie się wieku dojrzewania, dlatego też za normę uznaje się 10 roku życia. 

Wynika z tego, że warto byłoby przygotować już trzecioklasistów do tego waż-

nego procesu. Jedną z konsekwencji świadomości nadchodzących zmian jest 

zwiększenie uwagi poświęconej własnemu ciału, dlatego też powinno się skupić 

na treściach dotyczących higieny osobistej, troski o siebie i względności norm 

atrakcyjności fizycznej
15

. 

Wiedza o mediach dla dzieci – jako kolejny dział – winna obejmować w kla-

sach I, II i III następujące treści: prawdziwość i fałsz niektórych materiałów in-

formacyjnych, programy i wydawnictwa adekwatne do wieku dzieci. Nie ma ich 

jednak w podstawie programowej; można je rzadko spotkać w innowacjach lub 

programach autorskich nauczycieli. Dzięki nim nastąpiłaby korelacja treści 

                                                      
13  Tamże. 
14  E. Frątczak i J. Frątczak, Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych, Toruń 1996, s. 93–100;  

Z. Kozakiewicz, dz. cyt. 
15 E. Frątczak i J. Frątczak, dz. cyt.; Z. Kozakiewicz, dz. cyt.; Edukacja seksualna…  
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kształcenia z środowiska społecznego z językiem polskim, plastyką, muzyką  

i wychowaniem fizycznym.  

Dla wychowania seksualnego ważna jest asertywność dzieci, co można po-

traktować jako oddzielny obszar wychowania seksualnego, obejmujący treści: 

posiadanie i wyrażanie własnego zdania, bezpośrednie wyrażanie emocji, wyra-

żanie opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy, odmawianie w sposób 

nieuległy i nieraniący innych, przyjmowanie krytyki, pochwał. Są one realizo-

wane w programach autorskich, korelując środowisko społeczne z językiem pol-

skim, plastyką, muzyką, wychowaniem fizycznym.  

Szerokim obszarem jest tematyka relacji interpersonalnych, co nie wynika  

z osobistych doświadczeń dzieci. Wychowanie w tym zakresie najczęściej bę-

dzie obejmować temat wybierania przyjaciół, spędzania wspólnego czasu, dzie-

lenia się własnymi uczuciami i wyrażania szacunku wobec uczuć drugiego 

człowieka, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, wzajemnego udzielania 

pomocy. Wśród 9-latków może być również widoczna potrzeba poruszenia te-

matu zakochania się, atrakcyjności dla płci przeciwnej oraz okazywania zainte-

resowania drugą osobą. Zakres zasad regulujących zachowania seksualne jest 

związany z kontaktami interpersonalnymi. Rozwój poznawczy, emocjonalny, 

społeczny oraz moralny sprzyjają wykształceniu umiejętności relatywistycznego 

myślenia o społecznych normach i samodzielnym formułowaniu norm związa-

nych z takimi wartościami, jak: szacunek dla siebie i drugiej osoby, intymność  

i prywatność czy też dobrowolność. Rozumienie takich właśnie wartości otwiera 

możliwość dyskusji o różnych formach przymusu i wykorzystywania lub aser-

tywnych zachowań, czyli odmawianiu dorosłym w określonych sytuacjach. Wy-

nika z wielu raportów, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym są najbardziej nara-

żoną grupą na ryzyko wykorzystywania seksualnego, dlatego wydaje się uzasad-

nione omawianie z nimi kwestii tego rodzaju przemocy i możliwości obrony
16

. 

Z asertywnością i interpersonalnością ściśle związane jest podejmowanie de-

cyzji, co traktuję jako kolejny dział wychowania seksualnego. W nim należy 

zwrócić uwagę na to, że każdy podejmuje decyzje, które pociągają za sobą kon-

sekwencje. W podejmowaniu niektórych decyzji dzieci potrzebują pomocy do-

rosłych (np. rodzica). Treści te dostrzegamy w programach autorskich i są roz-

proszone w klasach I, II i III. Podejmowanie decyzji jest bardziej uczeniem się 

umiejętności niż zdobywaniem wiedzy, dlatego też odbywa się w różnych sytu-

acjach. Takie zajęcia obejmują ćwiczenie dokonywania wyborów i ponoszenia 

ich konsekwencji oraz sięgania po pomoc i radę bliskich, kiedy samodzielne 

podjęcie decyzji jest zbyt trudne
17

. 

Ostatnim z działów wychowania seksualnego, i bardzo delikatnym zarazem, 

jest wiedza o molestowaniu seksualnym, który to nie jest realizowany w edukacji 

wczesnoszkolnej. Ten materiał winien być skorelowany na zajęciach ze środo-

                                                      
16  E. Frątczak i J. Frątczak, dz. cyt.; Z. Kozakiewicz, dz. cyt.; Edukacja seksualna…  
17  E. Frątczak. i J. Frątczak, dz. cyt.; Z. Kozakiewicz, dz. cyt.; Edukacja seksualna… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asertywna_krytyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potrzeba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczucie_winy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asertywna_odmowa
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wiska społecznego z językiem polskim, plastyką, muzyką, wychowaniem fi-

zycznym w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Na ich realizację rodzice powinni 

wyrazić zgodę. Proponuję tutaj zwrócić uwagę zasady: 1) żaden dorosły nie po-

winien dotykać twoich narządów płciowych, jedynie lekarz w gabinecie lekar-

skim podczas badania, 2) molestowanie seksualne – istota, 3) osoba, która mole-

stuje seksualnie dziecko, często prosi o dochowanie tajemnicy, czasami szanta-

żuje lub grozi, 4) należy powiadomić któregoś z rodziców, jeśli ktoś będzie do-

tykał w dziwny sposób lub tak, że będziesz czuł się nieswojo, 5) dziecko nigdy 

nie jest winne, gdy dorosły, nawet członek rodziny, dotyka je w sposób, który 

jest niemiły lub krępujący, 6) większość dorosłych nie molestuje dzieci – wręcz 

przeciwnie, chce je chronić i staje w ich obronie, 7) molestowane bywają za-

równo dziewczęta, jak i chłopcy. 

Nauczyciel wychowania seksualnego 

Wśród naukowców podzielone są zdania na temat osoby prowadzącej zaję-

cia z wychowania seksualnego. Nieliczni uważają, że winien realizować je le-

karz lub biolog. Wychowanie seksualne nie może być zadaniem jednego na-

uczyciela, np. biologii, języka ojczystego itp. Inni przyjmują, że nauczyciel klas 

początkowych winien mieć fachową wiedzę merytoryczną w zakresie higieny, 

fizjologii, psychologii płci
18

. Zatem pojawia się problem przygotowania nauczy-

cieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji proponowanych treści edukacji sek-

sualnej. Nieliczne uczelnie
19

 prowadzą przedmiot pedagogika seksualna, które-

go celem jest: 1) przekazanie studentom wiedzy na temat seksualności człowie-

ka, zdrowia seksualnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywno-

ści seksualnej i jej biologicznych, psychicznych, społecznych i etycznych uwa-

runkowań, a także wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień pedagogiki sek-

sualnej oraz 2) kształtowanie właściwego stosunku do wspierania rozwoju psy-

choseksualnego wychowanka i podejmowania działań profilaktycznych.  

Nauczyciel podejmujący się prowadzenia lekcji poświęconych zagadnie-

niom wychowania seksualnego musi opanować nie tylko treść przedmiotu, ale 

też metodykę jego nauczania. W wychowaniu seksualnym dzieci bardzo waż-

nymi elementami są: autorytet nauczyciela, oparty na zaufaniu, oraz metody 

związane z celowym, skutecznym i profesjonalnym przekazaniem wiedzy. Te 

dwa aspekty: zaufanie i metody,  to źródło sukcesu w wychowaniu seksualnym. 

Nauczyciel powinien wzbudzać zaufanie, które zachęci wychowanków do 

otwartego poruszania spraw seksualnych, zarówno podczas lekcji wychowaw-

czych, jak i w trakcie rozmów indywidualnych. Ważnym wymaganiem w pro-

                                                      
18  E. Frątczak i J. Frątczak, dz. cyt.; Z. Kozakiewicz, dz. cyt.; Edukacja seksualna… 
19  Na przykład na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest ten przedmiot na kierunku pe-

dagogika w module obowiązkowym, autorstwa prof. zw. dra hab. Zbigniewa Izdebskiego.  
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wadzeniu wychowania seksualnego jest znajomość praw, jakimi kieruje się 

ludzka seksualność. Wychowawcy czy rodzice nie mogą wychowywać dzieci 

według własnych tylko odczuć, szczególnie wówczas, gdy są one niedojrzałe  

i nieuporządkowane. Powinni wystrzegać się też udzielania zbyt uproszczonych 

i jednostronnych rad, które mogłyby wprowadzić młodych ludzi w błąd.  

Brak znajomości praw fizjologii, psychologii oraz moralnych powoduje, iż 

wychowawcy lub rodzice mogą nieadekwatnie przekazywać treści, np. podejmu-

ją się straszyć dzieci, zamiast je uspokajać i uświadamiać. Mówiąc na temat sek-

sualności oraz w rozmowach indywidualnych o sprawach płciowości, wymagana 

jest wyjątkowa delikatność i dyskrecja. Wyczucie i doświadczenie podsuną wy-

chowawcy czas i sposób przekazania stosownych informacji, postawienia odpo-

wiednich pytań lub też udzielenia rad i wskazówek. Nie chodzi tu o zrealizowa-

nie w określonym czasie zaplanowanych treści. Bardziej pożądane jest wyczucie 

do podjęcia rozmowy i delikatność jej przeprowadzenia. W wychowaniu seksu-

alnym należy uwzględniać poszczególne etapy rozwoju dzieci. Rodzice i wy-

chowawcy nie powinni nigdy narzucać dzieciom żadnej informacji seksualnej. 

W indywidualnym wychowaniu seksualnym w rodzinie samo dziecko najczę-

ściej poprzez pytania daje wyraźne sygnały, jakiej informacji potrzebuje na da-

nym etapie rozwoju. Zaufanie pomiędzy rodzicami a dzieckiem sprawia, iż bę-

dzie ono w stanie pytać ich o sprawy, które je interesują. Osoby prowadzące wy-

chowanie seksualne powinny dobrze znać poszczególne etapy rozwoju osobo-

wego dzieci, ich potrzeby i wrażliwość, aby dostosować się do nich. Dobre wy-

chowanie seksualne w szkole będzie jednak zawsze bardzo trudne, ponieważ nie 

uwzględni wrażliwości i potrzeb każdego pojedynczego dziecka. Dużym nie-

bezpieczeństwem dla wychowania seksualnego może być niezgodność pomię-

dzy informacjami przekazywanymi przez rodzinę a szkołę. Wiedzę na temat 

seksualności, tak jak każdą inną wiedzę, powinno się przekazywać dziecku 

stopniowo oraz etapowo ją poszerzać. 

Ponieważ nie każde dziecko otrzymuje prawidłowe wzorce identyfikacyjne  

i zdobywa wystarczający zasób informacji dotyczący płciowości, to właśnie one 

najbardziej potrzebują wychowania seksualnego, które pełni rolę pomocniczą  

i uzupełnia procesy zachodzące w rodzinie
20

. Nie musi to być oddzielny przed-

miot. Winny to być treści skorelowane z przyrodniczymi, społecznymi, języko-

wymi, artystycznymi.  

Zakończenie 

Wychowanie seksualne obejmuje sferę biologiczną i zdrowotną, ale także 

aksjologiczną, moralną i rodzinną. Stanowi ono integralną część wychowania 

                                                      
20  E. Frątczak. i J. Frątczak, dz. cyt.; Z. Kozakiewicz, dz. cyt.; Edukacja seksualna… 
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ogólnego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do życia uczuciowe-

go, seksualnego i rodzinnego. Wiedzę z tego zakresu należy skorelować w cało-

kształt wiedzy o świecie i ludziach. Dzieciom trzeba zapewnić nie tylko wyży-

wienie i opiekę, ale też współudział w dziedzictwie kulturowym ludzkości i na-

bywaniu wszechstronnej wiedzy, przekazując i wzbogacając ją w taki sposób, by 

ich umysł mógł przyswajać przekazywane treści oraz by podane informacje nie 

zaburzyły ich życia uczuciowego i moralnego
21

. 
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The missing discourse of sex education in primary school grades 

I–III 

Summary 

Sex education is important because it accompanies man at every stage of his life. The issue of sex-

uality is often embarrassing and neglected. Sexual education can be biologically and ethically ori-

ented. The Catholic, English and Swedish models of sexual education are discussed. Against this 

backdrop, I have clarified the content of sexual education that should be implemented in grades I–

III. Sexual education involves the biological and the health sphere, but also axiological, moral and 

familial. It is an integral part of general education with a particular focus on the preparation for 

emotional, sexual and family life. Knowledge in this field should be correlated with the total 

knowledge of the world and the people. 

Keywords: sex education. 
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Rozwój motoryki małej u dzieci 5-letnich  

w aspekcie ich potrzeb edukacyjnych  
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Wstęp 

Najbardziej charakterystyczną i naturalną cechą wczesnych faz rozwoju 

człowieka jest ruch. Zdrowe dzieci rodzą się już z potencjalną zdolnością wyko-

nywania wszystkich ruchów. Ich rozwój przebiega od spontanicznej ekspresji 

ruchowej, naturalnej dla małego dziecka, do usztywnienia, zahamowania i nad-

miernego kontrolowania ruchów przez dorosłych, bowiem otoczenie społeczne, 

w którym rozwija się dziecko, kształtuje jego sposób poruszania. Jak piszą spe-

cjaliści: „ruch jest głównym stymulatorem biologicznym zapewniającym har-

monijny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka: biologicznej, psycholo-

gicznej i społecznej”
1
. A zatem ruch jest naturalną częścią rozwoju dziecka i od-

grywa kluczowe znaczenie w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Na-

ukowcy udowodnili, że około 50% zdolności uczenia się rozwija się do czwarte-

go roku życia, a dalsze 30% przed ukończeniem ósmego roku
2
. W tym okresie, 

                                                      
1 H.D. Bobrzyk, A. Winiarska, Rozwój i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolne-

go. Wybrane zagadnienia z teorii metodyki wychowania przedszkolnego, Katowice 1995, s. 57. 
2  B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska, Biomedyczne podstawy kształce-

nia i wychowania, Warszawa 2010; N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2012.  

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.06
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tworzą się główne drogi nerwowe umożliwiające naukę przez całe życie. Będą 

się one tworzyć nadal, jednak podstawy kształtują się w wymienionym latach. 

Dzieci poprzez regularne uprawianie ćwiczeń fizycznych wydatnie wspierają 

rozwój mózgu. Dzieje się tak, gdyż stymulowany jest tzw. układ przedsionkowy. 

Ćwiczenia fizyczne pobudzają dojrzewanie ośrodków ruchowych w mózgu, 

przez co poprawiają rozwój sprawności motorycznej. Wzrasta szybkość przewo-

dzenia bodźców nerwowych, usprawnia się koordynacja ruchów
3
. 

Według Doroty Dziamskiej:  

edukacja przez ruch to system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje 

naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. System opiera się na 

zaplanowanym wspieraniu rozwoju pamięci długotrwałej poprzez proporcjonalną stymu-

lację jej trzech sektorów: pamięci proceduralnej, pamięci epizodycznej, pamięci seman-

tycznej4.  

Edukacja przez ruch to zestaw ćwiczeń i zabaw dla dzieci, które umożliwiają 

im pełne zrozumienie zbieranych doświadczeń z obszaru wszystkich zakresów 

rozwojowych. Dziecko doświadcza, przeżywa po to, aby móc poznać, odkryć, 

zrozumieć i tworzyć. Zazwyczaj ruch ten jest rytmiczny, nieskomplikowany  

i starannie zaplanowany przez nauczyciela i przewidziany przez niego jako bar-

dzo ważny element tworzący sytuację edukacyjną
5
.  

Według Anny Klim-Klimaszewskiej:  

Edukacja przez ruch to zbiór ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje rozwijają-

cego się organizmu. Wszystkie wykorzystują naturalny ruch dziecka. Do form tego ruchu 

należą wszelkie zabawy, które dzieci podejmują spontanicznie w momencie zmęczenia 

czy dekoncentracji. W czasie ćwiczeń kreślą one znaki grafomotoryczne w rytm słucha-

nej melodii. W zależności od wieku dziecka, stosuje się odpowiednie znaki oraz ich po-

łączenia w znak bardziej skomplikowany. W wyniku ćwiczeń powstaje plastyczna, tech-

niczna, artystyczna impresja, która poddana stosownej analizie pozwala odnieść aktywność 

dzieci do realizowanych treści programowych. Określana jest ona mianem karty pracy6. 

W aspekcie niekwestionowanego znaczenia ruchu w rozwoju człowieka na-

leży zwrócić uwagę na istotę znaczenia motoryki, która dotyczy każdej funkcji 

ruchowej
7
. Motoryka duża odnosi się do sprawności ruchowej całego ciała, zaś 

motoryka mała to sprawność ruchowa ręki, niekiedy nazywana sprawnością ma-

nualną. Przy czym rozwój motoryki małej wiąże się z rozwojem motoryki dużej, 

czyli sprawności dużych grup mięśniowych, sprawności ruchowej całego ciała: 

nóg, ramion, barku, głowy. Dziecko powinno nabrać wprawy w wykonywaniu 

                                                      
3 W. Osiński, Antropomotoryka, Poznań 2003. 
4  D. Dziamska, Edukacja przez ruch: kropki, kreski, owale, wiązki, Warszawa 2005, s. 8. 
5  D. Dziamska, M. Gudno, Bawię się i uczę: edukacja przez ruch i drama w kształceniu wcze-

snoszkolnym, Kielce 2010, s. 25–31. 
6  A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Wyd. I, War-

szawa 2010, s. 229–230. 
7  H.D. Bobrzyk, A. Winiarska, Rozwój i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolne-

go. Wybrane zagadnienia z teorii metodyki wychowania przedszkolnego, Katowice 1995, s. 54. 
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pewnych czynności przy użyciu dużych grup mięśniowych, np. podskoków, któ-

rym często towarzyszą tzw. przyruchy, czyli sinkinezje, w tym przypadku np. 

wymachy rąk czy wysuwanie języka, które są zbędne przy podskokach, jednak 

dziecko musi te ruchy sobie wykształcić, aby nie wspierać ich ruchami zbędny-

mi, co wymaga czasu, wielu prób i pracy z takim dzieckiem. We wczesnych la-

tach życia dużo lepiej funkcjonują duże grupy mięśni, np. barków czy pleców, 

niż drobne ruchy, np. ręki. Dziecko kiedy rysuje lub maluje wykonuje duże za-

maszyste ruchy całym przedramieniem, a dopiero później doskonali drobne ru-

chy dłoni i palców
8
. Dzięki temu dziecko coraz sprawniej i precyzyjniej posługuję 

się ołówkiem, pędzelkiem, czy też nożyczkami. Jak widać, motoryka mała odnosi 

się zasadniczo do czynności związanych z użyciem palców i dłoni. Czynności  

z zakresu motoryki małej pobudzane są przez naśladowanie, percepcję, motorykę 

dużą, a przede wszystkim koordynację wzrokowo-ruchową. Podstawowymi umie-

jętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są: kontrolowane 

ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy, manipulowa-

nie przedmiotem w celu wykonania zadania, skoordynowane używanie rąk
9
. 

Dzięki zajęciom usprawniającym ruchy rąk, dzieci uczą się poprawnie trzy-

mać narzędzie pisarskie, poprawnie dokonywać czynności samoobsługowych, 

np. jedzenie, sznurowanie butów, zapinanie guzików, a także dzięki tym zaję-

ciom dzieci w wieku przedszkolnym przygotowują się do nauki pisania i czyta-

nia w szkole. Zatem rozwój w sferze motoryki małej jest bardzo ważnym ele-

mentem ogólnego rozwoju dziecka. Jednak nie każde dziecko w wieku przed-

szkolnym jest sprawne pod względem motoryki małej, nie każde potrafi po-

prawnie posługiwać się nożyczkami, czy zapinać guziki, dlatego zadaniem osób, 

które są obok dziecka, tzn. nauczycieli, rodziców, czy opiekunów jest pomóc ta-

kiemu dziecku, a co za tym idzie stwarzać sytuacje edukacyjne i wychowawcze, 

aby te deficyty minimalizować, korygować poprzez właściwe działania i pro-

mować właściwe wzory wykonywania danych zadań. Takim zachowaniom służy 

stymulowanie, a więc organizowanie dziecku właściwych warunków do pracy  

i wykonywania ćwiczeń kształtujących rozwój małej motoryki
10

.  

Etapy rozwoju motoryki małej 

Umiejętności ruchowe dziecka w zakresie małej motoryki, czyli sprawności 

ręczne, manipulacji i praksji rozwijają się stopniowo i są integralną częścią jego 

ogólnego rozwoju. W okresie rozwoju zwanym przedszkolnym utrzymują się 

                                                      
8  L. Marszałek, Wiek przedszkolny. Rozwój i zaburzenia, Warszawa 2008, s. 58. 
9  E. Schopler, M. Lansing, L. Waters, Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 

1994, s. 99. 
10  M. Bogdanowicz, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Wyd. II, Warszawa 

1991, s. 131–132. 



80 Stanisława NAZARUK, Ewa TOKAREWICZ 

nadal, choć już tylko częściowo, manipulacje tzw. niespecyficzne, które polegają 

na tym, iż dziecko, operując danymi przedmiotami i materiałami, wykonuje ru-

chy nie zawsze dostosowane do ich właściwości i przeznaczenia, np. stuka kloc-

kiem o podłogę po to, aby wywołać hałas. Gdy dziecko przechodzi na wyższy 

stopień manipulacji, o czym świadczą manipulacje specyficzne, wykonuje ono 

ruchy zgodne z przeznaczeniem i funkcją przedmiotu, który wykorzystuje do 

manipulacji, np. układa konstrukcje z klocków, bawi się wsuwaniem i wysuwa-

niem szuflad, wkładaniem kluczy do zamków. W toku tych manipulacji, zwa-

nych manipulacjami drugiego stopnia, manipulacjami wyższymi, czyli manipu-

lacjami specyficznymi następuje rozwój koordynacji wzrokowo-mięśniowej, 

podporządkowywanie ruchów spostrzeżeniom wzrokowym, a tym samym celo-

wość i dowolność ruchów dziecka. Natomiast powtarzanie najbardziej celowych 

ruchów prowadzi do ich automatyzacji i umożliwia tym samym rozwój praksji. 

Pod wpływem automatyzacji zasadniczo zmniejsza się napięcie mięśniowe  

u dziecka i jego ruchy stają się bardziej sprawne, szybsze, oszczędniejsze i dokład-

niejsze. Znikają ruchy zbyteczne, czyli wcześniej wspomniane przyruchy (sinkine-

zje, współruchy). Poza tym dziecko może już wtedy wykonywać pewne czynności 

bez patrzenia, kierując się wrażeniami kinestetycznymi, np. przy zakładaniu rajstop. 

Rozwój praksji następuje u dziecka przede wszystkim w toku posługiwania się 

przedmiotami codziennego użytku, np. przy ubieraniu, myciu się, czy też jedzeniu
11

. 

Rozwój motoryki małej dziecka w wieku przedszkolnym przebiega różnie  

w każdej z poszczególnych grup wiekowych. Powszechnie wiadomo, że dziecko 

5-letnie czynności ręczne będzie wykonywało dużo lepiej niż dziecko 3-letnie,  

a więc zależne jest to od wieku rozwojowego. Piąty rok życia dziecka to okres 

nasilających się procesów kostnienia wielu punktów szkieletu, również nad-

garstka, co sprzyja sile i rosnącej zręczności w posługiwaniu się dłońmi. Dzieci 

w tym wieku opanowują już wiele czynności, wymagających precyzji drobnych 

ruchów dłoni i palców. Miarą ich sprawności jest samodzielne obsługiwanie sie-

bie, łączenie kilku czynności, wykonywanie szeregu użytecznych działań i prac. 

Dzieci potrafią już bez problemu połączyć różnymi sposobami drobne części 

majsterkowanych przedmiotów, wykazują dużą precyzję w rysowaniu, tworząc 

kompozycje
12

. Wszystkie te czynności w późniejszym etapie rozwoju sprzyjają 

nauce pisania, co wiąże się z nauką czytania. 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój dziecka w odniesieniu do małej moto-

ryki, w której szczególne znaczenie przypisuje się funkcjom manualnym, przy-

gotowującym do nauki pisania i czytania, postanowiono przeprowadzić badania, 

                                                      
11  A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Wyd. I, War-

szawa 2010; H. Nartowska, Różnice indywidualne czy zaburzenia rozwoju dziecka przedszkol-

nego, Wyd. II, Warszawa 1986, s. 181. 
12  M. Dmochowska, Zanim dziecko zacznie pisać, Wyd. IV, Warszawa 1991; J. Cieszyńska,  

M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka 

do 6 roku życia, Kraków 2008, s. 62. 
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których główny problem przedstawiono w formie pytania: Jaki poziom motoryki 

małej charakteryzuje dzieci 5-letnie uczęszczające do przedszkoli? Problem 

główny uszczegółowiono w trzech dodatkowych pytaniach: 

1.  Czy istnieją różnice, jeśli tak, to jakie, w poziomie motoryki małej w grupie 

badanych dzieci zdiagnozowane w I i II etapie badań? 

2.  Jakie umiejętności w zakresie małej motoryki są kształtowane przez dzieci 

najszybciej, a jakie wolniej? 

3.  Czy i jakie zaburzenia w rozwoju motoryki małej zaobserwowano w grupie 

badanych dzieci? 

Założenia metodologiczne badań 

Podjęte badania wpisują się w badania z pedagogiki przedszkolnej. Zostały 

one przeprowadzone w jednym niepublicznym i w trzech samorządowych 

przedszkolach zlokalizowanych na terenie miasta Biała Podlaska oraz w Punkcie 

Przedszkolnym na terenie Gminy Biała Podlaska. Wybór metod badawczych 

uwzględniał przede wszystkim postawione problemy badań. Do diagnozy po-

ziomu motoryki małej dzieci w wieku 5 lat zastosowano test skonstruowany z 12 

zadań, opracowanych w formie obrazkowych kart pracy (12 kart). Treść zadań 

dostosowano do wieku dzieci i umiejętności zapisanych w aktualnej Podstawie 

Programowej Wychowania Przedszkolnego
13

. Do oceny wykonania poszczegól-

nych zadań opracowano arkusz odpowiedzi, w którym zapisano stopień ich wy-

konania w skali trzystopniowej. W tym celu przyjęto oznaczenia zapisane za 

pomocą drukowanych liter alfabetu: A, B i C. Litera A – oznacza, że dziecko 

wykonało w całości poprawnie zadanie; B – że wykonało częściowo zadanie;  

C – nie wykonało zadania. Nauczycielki prowadzące zajęcia w przedszkolu ob-

jaśniły dzieciom po kolei założenia testu. Z kolei dane dotyczące występowania 

zaburzeń w rozwoju motoryki małej w grupie badanych dzieci pozyskano dzięki 

indywidualnym wywiadom o charakterze pogłębionym, które przeprowadzono  

z nauczycielkami z wymienionych przedszkoli. Wywiady przeprowadzono z 6 

osobami, ponieważ tyle nauczycielek pełniło funkcję wychowawcy w grupach 

przedszkolnych dzieci w wieku 5 lat. One najwięcej czasu spędzają z dziećmi, 

prowadzą z nimi zajęcia, obserwują ich postępy i ewentualne trudności. Analizu-

jąc dane w zakresie zaburzeń rozwoju motoryki małej, zdawano sobie sprawę, 

na co zwraca uwagę Justyna Wiśniewska, iż „zdaniem części badaczy wywiad 

nie jest oknem na rzeczywistość społeczną, tylko próbką tejże rzeczywistości”
14

. 

                                                      
13  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, DzU z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356. 
14  J. Wiśniewska, Wywiad jako technika gromadzenia danych w badaniach jakościowych, [w:] 

Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, red.  

K. Ławniczak, Warszawa 2013, s. 67. 
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W związku z tym, prowadząc wywiady jedynie z 6 nauczycielkami, trudno wy-

konać uogólnienia w zakresie wymienionej problematyki badań.  

Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2016/2017. Test przeprowadzo-

no w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowano we wrześniu 2016 roku,  

a drugi w kwietniu 2017 roku. Wywiady z nauczycielkami przeprowadzono  

w lutym i marcu 2017 roku.  

Uczestnicy badań  

Podstawowe dane placówek przedszkolnych wraz z liczbą dzieci biorących 

udział w badaniach i liczbą nauczycieli pracujących z dziećmi 5-letnimi przed-

stawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Podstawowe dane placówek przedszkolnych, dzieci i nauczycieli 

Lp. Nazwa placówki przedszkolnej Lokalizacja 
Dzieci Nauczyciele 

N % N 

1. Przedszkole Samorządowe nr 15 miasto Biała Podl. 34 31,8 2 

2. Przedszkole Samorządowe nr 3 miasto Biała Podl. 22 20,5 1 

3. Przedszkole Samorządowe nr 11 miasto Biała Podl. 36 33,7 2 

4. Punkt Przedszkolny w Sitniku gmina Biała Podl. 15 14,0 1 

Ogółem 107 100,0 6 

N – liczba 

Źródło: badania własne. 

Wyniki badań 

Diagnozę poziomu umiejętności dzieci w zakresie małej motoryki przepro-

wadzono w I etapie na początku roku szkolnego (wrzesień 2016 r.) i II etapie po 

sześciu miesiącach (kwiecień 2017 r.). Każde zadanie w teście służyło diagnozie 

szczegółowych umiejętności. W związku z tym, że wyniki dzieci nie wykazały 

istotnych różnic w zależności od przedszkola, do którego uczęszczały, w tabeli 2 

przedstawiono wskaźniki procentowe wykonania zadań przez dzieci bez podzia-

łu na przedszkola, do którego uczęszczają, w skali trzystopniowej z uwzględnie-

niem etapu badań. 

Na podstawie policzonych średnich arytmetycznych z wykonanych zadań 

należy stwierdzić, że w I etapie badań tylko 5,3% dzieci wykonało poprawnie 

zadania, co należy zinterpretować, że ich umiejętności w zakresie małej motory-

ki zostały ukształtowane. Największa grupa badanych dzieci, czyli 75,8%, czę-

ściowo wykonała zadania, a zatem ich umiejętności jeszcze się kształtują. Na-
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tomiast 18,9% dzieci nie wykonało żadnego zadania, co może wskazywać na 

trudności z kształtowaniem umiejętności motoryki małej. Wymienione dane do-

wodzą, że umiejętności motoryczne dzieci kształtują się w różnym tempie. Na-

leży stwierdzić, że istnieje potrzeba podjęcia przez nauczycieli działań stymulu-

jących kształtowanie motoryki małej z zastosowaniem indywidualizacji, szcze-

gólnie z ukierunkowaniem na te dzieci, które nie wykonały zadań.  

Tabela 2. Zestawienie stopnia poprawności wykonanych zadań przez dzieci 5-letnie w I i II etapie 

badań. 

Nr 

zad. 
Treść zadania 

I etap II etap 

A B C A B C 

% % % % % % 

1. Dokończ rysunek postaci człowieka 13,0 69,6 17,4 56,5 43,5 — 

2. 
Połącz linią punkty (kropki) w taki sposób, aby 

powstał obraz 
17,4 69,6 13,0 74,0 26,0 — 

3. Pokoloruj obraz (motyl) 21,8 65,2 13,0 65,2 34,8 — 

4. Wytnij narysowane figury geometryczne — 78,2 21,8 70,0 30,0 — 

5. 

Rozetnij rysunek po zaznaczonych liniach, wy-

mieszaj wszystkie elementy i spróbuj złożyć go 

w całość tak, aby powstał obrazek. 

4,3 74,0 21,7 74,0 26,0 — 

6. 

Wytnij podane elementy, ułóż z nich dowolny 

obrazek, a następnie przyklej go na kartce bloku 

rysunkowego 

— 86,7 13,3 26,7 66,7 6,6 

7. 
Dokończ rysować szlaczki, staraj się nie odrywać 

ręki 
— 73,3 26,7 40,0 53,4 6,6 

8. Wydrzyj ludkowi kapelusz i buty — 93,4 6,6 40,0 53,4 6,6 

9. 
Namaluj obok narysowanych linii takie same li-

nie, maczając palec w farbie 
— 86,7 13,3 40,0 60,0 — 

10. 
Znajdź różnice na obrazkach i otocz je kółkiem, 

używając czarnego flamastra 
— 93,4 6,6 86,7 13,3 — 

11. 
Narysuj ołówkiem drogę, którą będą szły zwie-

rzęta, aby dotrzeć do pokarmów 
— 93,4 6,6 40,0 53,4 6,6 

12. 
Pokoloruj kratki tak, aby powstał taki sam rysu-

nek jak obok 
6,6 26,7 66,7 26,7 66,7 6,6 

A – dziecko wykonuje poprawnie zadanie; B – wykonuje zadanie częściowo poprawnie; C – nie 

wykonuje zadania 

Źródło: badania własne. 

Wyniki testu przeprowadzonego w II etapie pokazują progres. Ponad połowa 

dzieci (53,3%) wykonuje poprawnie zadania z testu, co należy zinterpretować, 

że ich umiejętności w zakresie małej motoryki są ukształtowane. Niestety 2,7% 

dzieci (3 osoby) nie wykonało zadań.  
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W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki procentowe wykonanych zadań w uję-

ciu porównawczym z I i II etapu realizacji testu.  

Tabela 3. Poprawność wykonanych zadań w zależności od etapu realizacji testu 

Etapy realizacji 

testu 

Stopień poprawności wykonania zadań 

Ogółem A 

Poprawnie 

wykonuje 

B 

Częściowo 

wykonuje 

C 

Nie 

wykonuje 

I ETAP 5,3% 75,8% 18,9% 100% 

II ETAP 53,3% 44,0% 2,7% 100% 

Źródło: badania własne. 

W stosunku do dzieci, które nie wykonały zadań w II etapie realizacji testu, na-

leży podjąć specjalistyczne działania wspomagające o charakterze terapeutycznym, 

ponieważ bez tego rodzaju pomocy te dzieci nie osiągną gotowości szkolnej, co  

w dalszej perspektywie czasowej może skutkować niepowodzeniami szkolnymi.  

W kontekście analizy stopnia poprawności wykonanych zadań należy zwró-

cić uwagę na ich treść. Zadania zostały skonstruowane w taki sposób, aby 

sprawdzić szczegółowe umiejętności dzieci z motoryki małej. Stopień popraw-

ności wykonania zadań przez dzieci posłużył do wykonania kolejnego zestawie-

nia, czyli pokazania aspektu tych umiejętności, które dzieciom sprawiają naj-

więcej trudności. Jak już wcześniej wspomniano, 18,9% dzieci nie wykonało  

w I etapie realizacji testu zadań wymienionych w tabeli 2, czyli nie opanowało 

umiejętności w stopniu całkowicie poprawnym, oznaczonym dla celów badań  

w arkuszu odpowiedzi literą C – nie wykonuje zadania. Numery tych zadań i ich 

treść zamieszczono w tabeli 4. 

Tabela 4. Treść zadań w teście, których nie wykonano w I etapie 

Nr zadania w teście Treść zadania 

4 Wycina nożyczkami po liniach. 

6 Wycina, układa i przykleja obrazek z dowolnych części. 

7 Rysuje szlaczki. 

8 Wydziera konkretne elementy obrazka. 

9 Maluje dłonią kształty: poziome, pionowe, kanciaste. 

10 Porównuje dwa obrazki. 

11 Właściwie odnajduje i rysuje drogę w labiryntach. 

Źródło: badania własne. 

Jak widać, treść zadań wymieniona w tabeli 4 wskazuje, że są to umiejętno-

ści złożone, wymagające posługiwania się przyborami, np. kredkami, nożyczka-
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mi, układania, przyklejania, rysowania po liniach, orientacji w płaszczyźnie piono-

wej i poziomej. Są to umiejętności, które dzieci kształtują wolniej, wymagają czasu, 

ćwiczeń, cierpliwości, a także różnorodności i pomysłowości ze strony nauczycieli  

z uwagi na zbyt szybkie tempo zniechęcania się, brak wytrwałości dzieci w tym 

wieku. Z drugiej zaś strony, podjęcie zbyt późno pracy wspomagającej rozwój dzie-

ci zagrożonych ryzykiem np. dysgrafii może skutkować trudnościami w nauce, na 

co zwraca uwagę w swoich publikacjach Marta Bogdanowicz
15

. 

Zaburzenia w rozwoju motoryki małej zdiagnozowane  

w grupie badanych dzieci 

Przeprowadzone indywidualne wywiady z nauczycielkami pozwoliły zdia-

gnozować rodzaje zaburzeń w rozwoju motoryki małej w grupie badanych dzie-

ci oraz określić zakres tego zjawiska. Pozyskane dane z tego etapu badań nie zo-

staną przedstawione w ujęciu tabelarycznym, ponieważ trudno w tym przypadku 

o zestawienie ilościowe. Będą przedstawione w kolejności wymienionej przez 

nauczycielki, z którymi przeprowadzono wywiady.  

A) Na pierwszym miejscu nauczycielki wymieniły zaburzenie niezręczności 

manualnej. Objawami tego zaburzenia są braki w umiejętnościach samoobsłu-

gowych. Czynności codzienne, typu mycie, ubieranie się, jedzenie, są wykony-

wane przez dzieci powoli i niezręcznie. Zazwyczaj wymienionej niezręczności 

manualnej towarzyszy nadmierne napięcie mięśniowe. Dziecko zbyt silnie naci-

ska na ołówek, kredki, długopis. To sprawia, że linie rysunku są grube, stąd czę-

ste przedzieranie kartki, łamanie kredek. Ruchy ręki są gwałtowne, mało płynne, 

często kanciaste również przy innych czynnościach, nie tylko podczas rysowa-

nia. W rysunkach przeważają linie proste, pogrubione, rzadko występują linie fa-

liste. Ruchy są mało precyzyjne. Natomiast u niektórych dzieci nauczycielki za-

obserwowały zbyt małe napięcie mięśniowe, co nie sprzyja kształtowaniu umie-

jętności małej motoryki, podobnie jak zbyt silne napięcie mięśniowe. Linie ry-

sunku dziecka są wtedy nikłe, często ledwo widoczne. Linie proste są nierówne, 

faliste. Przeważają rysunki drobne i małe. Brak siły do wycinania nożyczkami. 

Słaba chwytliwość skutkuje częstym wypuszczaniem przedmiotów z rąk.  

Zaburzenie niezręczności manualnej u niektórych dzieci było uwarunkowane 

niewłaściwą koordynacją obu rąk. Dziecko chętnie posługuje się jedną ręką, 

druga raczej mu przeszkadza. Stąd trudności przy zapinaniu guzików, wiązaniu 

sznurowadeł, ubieraniu lalki, wycinaniu, chwytaniu piłki. Inne przyczyny to za-

burzona szybkość ruchów rąk, które są zwalnianie, co nie sprzyja uzyskaniu do-

kładności, pogarszanie się precyzji przy przyspieszaniu.  

                                                      
15  M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Skala Ryzyka Dysleksji wraz  

z normami dla klas 0 i I, Gdańsk 2009. 



86 Stanisława NAZARUK, Ewa TOKAREWICZ 

Zakres zjawiska zwanego zaburzeniem niezręczności manualnej zaobser-

wowano u 6 dzieci w grupie 107 badanych przedszkolaków. Nie jest to wskaź-

nik wysoki, ale wymaga podjęcia indywidualnych działań pedagogicznych, po-

nieważ te dzieci bez indywidualnego wspomagania będą miały trudności z pisa-

niem i przygotowaniem się do podjęcia edukacji szkolnej.  

B) W drugiej kolejności wymieniono zaburzenie lateralizacji, a konkretnie 

lateralizację ,,osłabioną” . Ten rodzaj lateralizacji powoduje osłabioną spraw-

ność obu rąk. Z osłabionym procesem lateralizacji wiążą się też, niestety, zabu-

rzenia orientacji przestrzennej oraz trudności w zakresie orientacji w schemacie 

własnego ciała, które przenoszą się na stosunki przestrzenne. Jak wiadomo,  

w lewej półkuli mieszczą się ośrodki mowy i praksji. U niektórych dzieci obu-

ręczność jest zjawiskiem przejściowym, są jednak i takie, które pozostają obu-

ręcznymi do końca życia. Dzieci z opóźnioną i osłabioną lateralizacją wykazują 

czasami tendencję do częstszego używania ręki lewej, potem zmieniają ją na 

prawą (tzw. dominacja zmienna). Dzieci te mają problemy w pisaniu, a objawem 

tego są litery niekształtne, w nierównych odstępach, mają też skłonność do 

opuszczania linijek. Podczas czytania przeskakują litery, opuszczają sylaby, wy-

razy, zmieniają kolejność liter. Wymieniony rodzaj lateralizacji stwierdzono  

u dwóch chłopców w grupie badanych dzieci.  

C) Zaburzenie „melodii” ruchów manualnych, inaczej zwane zaburzeniem 

melodii kinetycznej oraz koordynacji ruchowej. Dziecko wykonuje poprawnie 

poszczególne ruchy, nie potrafi ich jednak zsynchronizować. Obserwując ruchy 

rąk dziecka z tego rodzaju zaburzeniem, odnosi się wrażenie, jakby każda grupa 

mięśni pracowała niezależnie od siebie. Jest to skutek zaburzeń funkcjonowania 

układu pozapiramidowego. Dzieci takie mają trudności w prawidłowej lokomo-

cji, określa się je jako niezgrabne. Objawami wymienionego zaburzenia są nie-

zdarne rysunki, trudności w lepieniu i pisaniu. Tego typu zaburzenie u dzieci  

5-letnich nauczycielki w swojej dotychczasowej pracy zawodowej zaobserwo-

wały sporadycznie. Z badanej grupy dzieci tylko jedna nauczycielka stwierdziła, 

że jeden chłopiec wykazuje typowe zaburzenie melodii ruchów. 

D) W czwartej kolejności wymieniono zaburzenie koordynacji ruchowo-

wzrokowej. Tego rodzaju zaburzenie powoduje, że dziecko z wielkim trudem 

uczy się dostosowywać swoje ruchy do właściwości przedmiotów. Powiązania 

ruchowo-wzrokowe wytwarzają się w tych wypadkach z dużym opóźnieniem. 

Ruchy takich dzieci są źle obliczone, a czynności wykonane nieprecyzyjnie. 

Stąd obserwuje się niezgrabne i nieproporcjonalne rysunki, kształt linii w różnych 

odstępach, a litery niekształtne. Ten rodzaj zaburzeń stwierdzono u dwojga dzieci.  

Reasumując tę część analizy danych, należy stwierdzić, że nauczycielki 

wymieniły jeszcze inne zaburzenia, które zaobserwowały w swojej dotychcza-

sowej pracy zawodowej, przy czym nie mają one odniesienia do obecnie bada-

nych dzieci. Podczas wywiadu pozyskano informacje, które mają wpływ na 

rozwój umiejętności małej motoryki; są to różnego rodzaju ćwiczenia motorycz-
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ne i zabawy dydaktyczne, w których uczestniczą dzieci. Nauczyciele poprzez ich 

odpowiedni dobór od strony metodycznej kształtują umiejętności motoryczne 

dzieci i przygotowują je do osiągnięcia gotowości szkolnej w zakresie pisania  

i czytania. Ważną kwestią wynikającą z przeprowadzonych wywiadów, na którą 

zwrócili uwagę nauczyciele, jest potrzeba włączania rodziców w szeroko rozu-

miany proces rozwijania umiejętności ruchowych dzieci, w tym motoryki małej. 

Na korzyści edukacyjne wynikające ze współpracy rodziców z przedszkolami  

i szkołami zwracają uwagę w swoich publikacjach m.in. Aleksandra Kruszewska 

i Anna Klim-Klimaszewska
16

. 

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki badań pokazały, że dzieci 5-letnie posiadają zróżnicowany 

poziom rozwoju motoryki małej, na co wskazują wyniki testu zarówno z I, jak  

i II etapu. O tym, że umiejętności motoryczne są ważne w rozwoju człowieka, 

nikogo nie trzeba przekonywać, ale należy zwrócić uwagę na ich kształtowanie 

u dzieci, ponieważ ich wpływ na proces nauki pisania, czytania i uczenia się  

w okresie przedszkolnym jest znaczący. Jeżeli umiejętności motoryki małej 

kształtują się prawidłowo i są kompatybilne z wiekiem dziecka, wtedy dziecko 

jest sprawne manualnie, radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi, a proces 

przygotowania do pisania i czytania przebiega bez zakłóceń. To tylko kluczowe 

aspekty znaczenia motoryki małej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, 

że istnieje potrzeba systematycznego diagnozowania umiejętności motorycznych 

dzieci podczas edukacji przedszkolnej. Wyniki testu przeprowadzonego na po-

czątku roku szkolnego pokazały, jaki rodzaj umiejętności sprawia dzieciom naj-

więcej trudności, które zadania dzieci wykonują bez problemów, a których jesz-

cze nie potrafią wykonać. Analiza wyników testu z I etapu pozwoliła ukierun-

kować pracę nauczycieli przez kolejne 6 miesięcy w ciągu roku szkolnego. Na-

uczycielki stwierdziły, że: ,,wyniki testu były uwzględnione przy planowaniu 

pracy z dziećmi, organizowaniu ćwiczeń i zabaw w przedszkolu”. Wyniki testu  

z II etapu znacznie się różniły w zakresie stopnia poprawności wykonania zadań 

w porównaniu z wynikami z I etapu. Z jednej strony, zaobserwowano progres 

umiejętności, co utwierdziło nauczycielki, że dobór metod pracy z dziećmi był 

jak najbardziej słuszny. Z drugiej zaś strony, zaobserwowano u kilkorga dzieci 

zaburzenia w motoryce małej, lateralizacji, melodii ruchów i koordynacji ru-

chowo-wzrokowej. Wymienione zaburzenia w przyszłości mogą (ale nie muszą) 

warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu 

                                                      
16  A. Kruszewska, Rodzina i szkoła – wspólne funkcjonowanie dla dobra dziecka, [w:] Płaszczy-

zny współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, red. L. Hurło, Łódź 2011, s. 45–55; A. Klim- 

-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, wyd. I, Warszawa 

2010, s. 229–230. 
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się. Mówimy wówczas o dzieciach ryzyka dysleksji i dysgrafii. Dlatego podjęcie 

działań terapeutycznych w stosunku do tych dzieci jest konieczne. 

Ważną kwestią wynikająca z przeprowadzonych badań, na co zwróciły uwa-

gę nauczycielki, jest potrzeba aktywności rodziców w organizacji zajęć, szcze-

gólnie poza przedszkolem. Tego typu działania wpływają na poziom świadomo-

ści rodziców w zakresie potrzeby ruchu i rozwijania małej motoryki dziecka. 

Mając na uwadze przedstawione wyniki badań, które zobrazowały tylko niektóre 

aspekty zagadnienia kształtowania umiejętności motoryki małej dzieci, należy 

zwrócić uwagę, że nie wyczerpują one w pełni tej części edukacji dziecka, ale 

jedynie podkreślają wagę problemu.  
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy pro-

gramowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, Dz.U. z dnia 24 lu-

tego 2017 r., poz. 356. 

Fine motor development in 5-year-old children in the aspect of 

their educational needs 

Summary 

Reading and writing are basic skills which enable learning, thus it is crucial for the child to master 

these skills in the most effective way. Specialists in the field of education pay attention to the im-

portance of movement in this process. The development of the child’s brain, in particular, in the 

preschool period is susceptible to a variety of kinetic stimuli. With regard to writing instruction, 

attention is focused on the need to develop manual skills and visual-motor coordination, the acqui-

sition of which will ensure the child’s achievement of school readiness. Children who may have 

future problems with reading and writing can already be diagnosed in kindergarten. Therefore, the 

aim of the research was to identify the level of fine motor skills development of 5-year-old chil-

dren (107 preschoolers) attending randomly selected kindergartens in Biała Podlaska district. The 

two-stage research was performed using tests. During the first stage, fine motor skills which cause 

most problems to children were identified. In turn, the second stage of research, which was con-

ducted 6 months after the first one, revealed an increase in the participants’ skills and diagnosed 

children who needed support in the form of specialist therapeutic classes. The research tests were 

complemented by individual interviews conducted with teachers working directly with children 

taking part in the research. The interview results revealed the scope of difficulties with developing 

manual skills in the tested group of children and the need to engage parents in the education pro-

cess of their offspring.  

Keywords: children, kindergarten, teachers, fine motor skills, manual skills. 
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Wydaje się, iż można postawić tezę, że współczesna edukacja, w tym naj-

młodszych uczniów, odbywa się w znacznej mierze poza szkołą. Sprawcą suge-

rowanej zmiany w zdobywaniu wiadomości są niewątpliwie nowe media, coraz 

bardziej powszechne i ogólnie dostępne. Biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że 

dzisiejsi uczestnicy pierwszego etapu edukacyjnego posługują się ich urządze-

niami, zanim jeszcze rozwiną inne umiejętności, np. czytania i pisania, których 

kształtowanie jeszcze do niedawna było zarezerwowane dla programowego 

wczesnoszkolnego nauczania, oraz z uwagi na dominujący audiowizualny typ 

percepcji, a także nowy paradygmat kulturowy, powyższa konstatacja o ogrom-

nym pozaszkolnym oddziaływaniu na osobowość młodego człowieka cyfrowych 

technologii jest jeszcze bardziej prawdopodobna.  

Autorzy książki pt. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, a szczególnie Zofia 

Agnieszka Kłakówna, Adam Regiewicz i Paweł Kasprzak, konkludują:  

Wiele wskazuje na to […], że edukacja powszechna odbywa się dziś poza szkołą i staje 

się w zasadzie polem oddziaływania i funkcją nowych mediów, które przejmują w coraz 

poważniejszym stopniu rolę tradycyjnych instytucji edukacyjnych i wychowawczych, 

kreując normy i wzory postępowania, tworząc nowych bohaterów kultury, odpowiadają-

cych nowemu stylowi życia, zorientowanemu na przyjemność, użycie, kult sukcesu  

i swoiście pojmowanej satysfakcji oraz szczęścia – nawet jeśli miałyby to być doświad-

czenia najzupełniej chwilowe i fragmentaryczne1. 

                                                      
1  Zob. Z.A.P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra, Edukacja w cza-

sach cyfrowej zarazy. Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności, Toruń 2016, s. 48. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.07
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Przywołana wypowiedź wsparta gruntowną analizą współczesności, doko-

naną przez pryzmat antropologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, kulturo-

znawczy, medioznawczy, odnosi się również do uczniów rozpoczynających 

szkolną naukę. Jednak jeśli przyjmiemy założenia psychologów, mówiące  

o tym, że w okresie wczesnoszkolnym kształtowane są najbardziej trwałe nawy-

ki, tworzone są jedne z najgłębszych śladów w osobowości człowieka, oraz wy-

niki badań dające świadectwo, że to właśnie w tym czasie ludzkie możliwości 

poznawcze są największe, to namysł nad budowaniem szkieletu architektonicz-

nego dla szkolnego rozwijania u małego dziecka umiejętności radzenia sobie  

w świecie, w epoce cyfrowej i kulturze wizualnej, a nawet audiowizualnej, po-

winien być szczególnie staranny.  

Szkoła, jak pokazuje historia, stanowiła tę instytucję nauki i kultury, której 

w założeniach, podstawowym zadaniem było nie tylko wspieranie wielokierun-

kowej aktywności ucznia, przygotowania go samorozwoju, motywowania do 

poznawania świata i rozwijania zainteresowań, ale także była ekspozyturą, która 

„dziedziczyła i utrwalała cechy kultury”
2
.  

Dzisiaj o suponowaną funkcję próbują zawalczyć media, kierowane głównie 

logiką ekonomiczną i nastawione na to, by finalnie „za wszelką cenę […] osią-

gnąć najwyższy poziom sprzedaży, oglądalności czy słuchalności”
3
, które za po-

średnictwem swoich narzędzi proponują odbiorcy wytwory skierowane do wie-

lu, pozbawiając je tym samym wymagań estetycznych. Równocześnie zmieniają 

rzeczywistość i wychowują do niej swoich użytkowników. Przekazują popkultu-

rowe wzorce, a za pośrednictwem reklamy, będącej wyrobnikiem i narzędziem 

gier finansjery i demiurgów, o których pisała Chantal Delsol
4
, sterują zachowaniem, 

kierunkiem dziecięcych zainteresowań, a także określają preferencje i wybory.  

Naznaczone cywilizacyjnym duchem spektaklu i konsumpcjonizmu nowe 

media narzucają młodym ludziom symptomatyczny sposób działania, odpowia-

dający cechom społeczeństwa wizualnego, które są nie tylko zaszczepiane, ale 

także utrwalane wśród najmłodszych uczestników
5
.  

Waldemar Kuligowski, zbierając naukowe opinie, w następujący sposób pi-

sał o współczesnej młodzieży:  

Pokolenie teraźniejszości […], w kostiumach poszukiwaczy nowych doznań i nieznają-

cych sytości konsumentów, opisuje między innymi Bauman; Hannerz dorzuca do tego 

opinię o globalnym odrzuceniu tradycji i wiązanych z nią wartości; Bertman zaś kreśli 

                                                      
2  Tamże, s. 47. 
3  Tamże, s. 69. 
4  Ch. Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność, przeł. M. Chojnacki, War-

szawa 2017. 
5  Piotr Sztompka wyróżnia pięć swoistych rys, którymi naznaczone jest społeczeństwo wizualne. 

Są nimi: ikoniczność, spektakularność – widowiskowość, autoprezentacja, podglądactwo, desi-

gn. Zob. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska, Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjolo-

gii wizualnej, Kraków 2012, s. 15–20. 
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całościową wizję tzw. nowist socjety, które żyje wyłącznie chwilą obecną, nie bacząc zu-

pełnie na przeszłość ani możliwe skutki swoich decyzji6. 

Charakterystyka ta odpowiada także dzisiejszej dziecięcej generacji, dorasta-

jącej i wychowywanej w środowisku nastawionym na ludyczność, powierzchow-

ność, tymczasowość i widowiskowość. Mali uczniowie, otoczeni technologią pro-

pagującą popkulturowe wzorce
7
, żyją w świecie nowych wartości, które nie wyno-

szą do najwyższej rangi te ludzkie cechy, które pozwalają na poddawanie analizie 

fundamentalnych i egzystencjalnych pytań, a stawiają za wzór nowoczesnego 

człowieka, o którym tak pisała w swojej najnowszej książce Chantal Delsol:  

Nowoczesny, racjonalny człowiek – to ktoś, kto pozbawiony jest tragizmu, ktoś powierz-

chowny, oddający się rozrywce i zapominający o śmierci8 

Takie ludzkie tendencje wzmaga popkultura. W ujęciu Johna Fiske jest ona 

procesem, który przebiega między zjawiskami kultury w sposób nieuporządkowa-

ny i chaotyczny, nadzorowanym przez komercję. Zderza bieżące życie codzienne 

z kulturowymi zasobami, odzierając je tym samym z mitycznego znaczenia.  

Analiza kultury popularnej w kontekście współczesności dowodnie pokazuje, że stała się ona 

niezbywalnym elementem codziennego życia, treścią rozmów i naukowych rozpraw; wywo-

łuje łzy i rechot zadowolenia, sprawia przyjemność i denerwuje schematyzmem, razi myślo-

wymi płyciznami i zaskakuje nieprzewidywalnym bogactwem symbolicznych odwołań9.  

Krótko mówiąc, popkultura, odwołując się do słów Wojciecha Jerzego 

Burszty, „to jedna z podstawowych praxis współczesności”
10

, która przenika do 

wczesnoszkolnej i szkolnej edukacji, propagując inne niż uznawana i stawiająca 

wyznaczniki kultura wysoka, wzorce. Krzyżuje figury długiego trwania, w ro-

zumieniu Braudela, mitycznych bohaterów z codziennością, odbierając im jed-

nocześnie głębsze znaczenie, które od zawsze określało człowieczeństwo i bu-

dowało duchowość
11

. Jawi się „bardziej jako hybryda i „melange”
12

 i charakte-

ryzuje się zakłóceniem społecznej równowagi.  

Taka sytuacja odbija się na szkolnictwie powszechnym, wywołując antyno-

mie. Opierając się na tych, o których pisał Jerome Bruner
13

, można przedłożyć 

następujące: dotyczącą tradycyjnych założeń programowego kształcenia i aktu-

                                                      
6  W. Kuligowski, Edukacja i kultura popularna albo paradoks Guliwera, [w:] Edukacja w cza-

sach popkultury, red. W.J. Burszta, A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, s. 67–68.  
7  Zob. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, przeł. K. Sawicka, Kraków 2010, s. 11–22, 133; 

W. Kuligowski, dz. cyt., s. 69.  
8  Ch. Delsol, Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?, przeł. M. Kowalska, Kraków 2018,  

s. 295. 
9  W.J. Burszta, Edukacja popkulturowa? [w:] Edukacja w czasach popkultury…, s. 10.  
10  Tamże, s. 10. 
11  Por. Z.A.P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra, dz. cyt., s. 47. 
12  W.J. Burszta, O kulturze, kulturze popularnej i edukacji, [w:] Edukacja w czasach popkultury, 

red. W.J. Burszta, A. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, s. 34. 
13  Zob. J. Bruner, Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2010. 
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alnego reprodukowania popkultury, antynomię między osobowością poszukują-

cą i przystosowawczą oraz trzecią – partykularyzmu i uniwersalizmu. W kontek-

ście nowych mediów, cyberkultury i globalizacji nabierają one na sile, powodu-

jąc także dysonans między informacjami, które docierają do uczniów w szkole,  

a tymi, które przepływają za pośrednictwem urządzeń technologicznych. Jednak 

z uwagi na nowe społeczne, symptomatyczne rysy, charakteryzujące postawy 

dzisiejszego dziecka, także uwodzicielski, kolorowy, błyszczący i dźwięczący 

ekran nowych mediów, wybory dziecięcego odbiorcy wiadomości siłą rzeczy 

kierują się w stronę a contario do tych, które podsuwa szkoła.  

Zbyszko Melosik podsuwa pedagogom następujące rozwiązania, które dają 

szkole możliwości kształtowania u dzieci i młodzieży właściwego, odznaczają-

cego się poczuciem tożsamości uczestnictwa w świecie, zdominowanego przez 

tymczasowość, natychmiastowość i powierzchowność. Jako pedagodzy możemy 

zwrócić uwagę na: 

— świadome dążenie do zablokowania istniejących trendów kulturowych,  

w imię uznanych, tradycyjnych wartości kulturowych; 

— bezrefleksyjne dryfowanie wraz z szybko zmieniającą się kulturą; 

— akceptację euforii supermarketu i bezkrytyczne „klikanie” w rzeczywistość; 

— negocjację z młodzieżą kształtu rzeczywistości, w której wspólnie żyjemy,  

a w szczególności kształtowanie w młodzieży nawyku świadomego podej-

mowania wyborów odnośnie do kształtu własnej tożsamości
14

.  

Wydaje się, że czwarta propozycja powinna być gruntownie rozpatrzona. 

Chodzi przede wszystkim o rozwijanie kompetencji uczniów, już na starcie ich 

nauki szkolnej, do rozpoznawania uniwersalnych, a zarazem fundamentalnych 

prawd, tworzących duchowość i człowieczeństwo w figurach powstałych na 

użytek aktualnej kultury i multiplikowanych za pośrednictwem szeroko dostęp-

nych technologii. Kształcenie umiejętności rozumienia symboli, metafor oraz 

rozwijanie kompetencji posługiwania się nimi w komunikacji, wydaje się zasad-

niczym komponentem dzisiejszej edukacji wczesnoszkolnej i dalszych. 

Tak czy inaczej, odmienne postrzeganie roli edukacyjnej, z jednej strony – 

przez cyfrowe, popkulturowe, naznaczone logiką ekonomiczną, kultywujące wi-

dowiskowość media, i z drugiej – zakładające a priori o swojej wyższości mo-

ralnej, instytucje oświatowe
15

, wytworzyło lukę, którą starają się wykorzystać 

media, a z ich pomocą samozwańczy „nauczyciele”, stali bywalcy społeczno-

ściowych portali w sieci. Przybierają oni postać nowych autorytetów, nie mają-

cych nic wspólnego z tymi, którzy kiedyś posiadali wielokierunkową wiedzę, 

takt i pedagogiczną intuicję. Dzisiejszy internet pełen jest samozwańczych bel-

frów, próbujących przekazać swoje umiejętności i równocześnie udających, że 

mogą nauczyć w szybkim tempie, poprzez zamieszczanie w sieci tematycznych 

                                                      
14  Z. Melosik, Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, [w:] Edukacja w czasach popkultu-

ry…, s. 32. 
15  Tamże, s.31. 
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filmów, streszczeń literatury czy bryków, których wartość nierzadko daleka jest 

od ideału. Popularność tego rodzaju edukacji może wynikać z działań szkoły, 

która zdaje się nie zauważać nowych możliwości i preferencji uczniów pokole-

nia człowieka wizualnego, płynących między innymi z potrzeb natychmiastowej 

gratyfikacji, a także przyzwyczajeń dzieci i młodzieży wychowanej w kulturze 

instant, opierającej się na zasadach „pigułki” i metaforze szybkiego życia: „fast 

food, fast sex i fast car”
16

, a idąc tym tropem również fast science. 

Dla dzisiejszego dziecka przewodnikami kultury stają się, podobnie jak 

wcześniej dla ich rodziców – na co wskazują rozprawy naukowe – celebryci, bo 

jak zauważa Mario Vargas Llosa 

Z naszych mediów niemal całkowicie zniknęła krytyka literatury i sztuki, […] a tematy 

kuchni i mody zajmują niemal obowiązkowo sporą część działów poświęconych kultu-

rze, a szefowie kuchni i styliści grają pierwsze skrzypce, pełniąc rolę nadawaną kiedyś 

naukowcom, kompozytorom, filozofom17.  

Tym samym „szkoła straciła monopol jako źródło wiedzy i informacji”
18

  

i jako podstawowe miejsce propagowania kultury, stanowiącej podstawowe 

ogniwo w kreowaniu tożsamości. 

Tożsamość z kolei, o czym wielokrotnie dyskutowali uczeni
19

, tworzy pod-

stawę do budowania własnego odniesienia do rzeczywistości, wyznacza granice 

w ocenie relacji człowieka ze światem, bez względu na teraźniejszą czy przyszłą 

sytuację czy środowisko, w którym przyjdzie mu się znaleźć. 

Zaburzenia postrzegania siebie w świecie, szczególnie u dziecka w wieku wcze-

snoszkolnym, może wywoływać zmediatyzowana świadomość. Teleobecność
20

,  

o której pisał Marvin Minsky, zaciera własną eksperiencję na rzecz doświadczeń 

medialnych, natomiast w wyniku immersji nie pozwala na właściwe oddzielenie 

                                                      
16  Por. P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra, dz. cyt., s. 93. 
17  M.V. Llosa, Cywilizacja spektaklu, Kraków 2015, s. 26–28.  
18  P. Kasprzak, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej, A. Regiewicz, J. Waligóra, dz. cyt., s. 47.  
19  Por. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma…: o Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach, 

przeł. T. Baszniak, M. Panufnik, Londyn 1987; Ch. Delsol, Nienawiść do świata. Totalitaryzmy 

i ponowoczesność, przeł. M. Chojnacki, Warszawa 2016; Ch. Delsol, Kamienie węgielne. Na 

czym nam zależy, przeł. M. Kowalska, Kraków 2018;W. J. Burszta, Różnorodność i tożsamość. 

Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004; W. J. Burszta, Preteksty, Gdańsk 

2014; J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995;  

R. Jenkins, Social identity, London and New York 1996; A. Kłoskowska, Kultury narodowe 

ukorzeni, Warszawa 1996; M. Malicka, Ja to znaczy kto? Rzecz o osobowej tożsamości i wy-

chowaniu, Warszawa 1996; M. Mead, Kultura i tożsamość, Warszawa 1978; Z. Melosik,  

T. Szkudlarek, Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998; A. Giddens, No-

woczesność i tożsamość.  Ja  i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001;  

L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji E.H. Eriksona, Toruń 1989.  
20  Teleobecność oznacza według. M. Minsky’ego manipulowanie obiektami fizycznym w nie-

określonej odległości przy wykorzystaniu maszyn technologicznych, zob. M. Minsky, The 

Emotion Machine. Commonsense Thinking, Artificial Inteligence, and the Future of Human 

Mind, New York – London – Toronto – Sydney 2006. 
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fikcji od świata realnego. Sytuację nie tylko potęguje uczestnictwo w ogromnie 

popularnych wśród dzieci grach komputerowych, ale przede wszystkim ich, roz-

poczynająca się w coraz młodszym wieku, aktywna obecność w cyberprzestrze-

ni
21

. Za pośrednictwem mediów dziecko żyje jednocześnie w kilku wymiarach 

naraz: rzeczywistym i wirtualnym, „tu i teraz” i „tam”, prowadzi dychotomiczne 

relacje towarzyskie, a jego ide i ipse, w rozumieniu Paula Ricouera, „są na równi 

dostępne, jak i rozchwiane”
22

. 

Jednocześnie współczesna edukacja wczesnoszkolna nie proponuje rozwija-

nia dziecięcych sprawności w odniesieniu do tak postrzeganej rzeczywistości. 

Używając słów Zbyszko Melosika, użytych na wypadek analizy poptożsamości  

i pedagogiki: „Ona po prostu – w swej narcystycznej autokontemplacji – tego 

świata nie dostrzega”
23

. 

Proces dydaktyczno-wychowawczy pierwszego etapu szkolnej nauki kon-

struowany jest w oparciu o podstawę programową, która ani wcześniej, ani aktu-

alnie nie określa i nie wyznacza konkretnych działań, stanowiących osnowę dla 

szerszej działalności pedagogicznej, zwracającej szczególną uwagę na inny niż 

parę lat paradygmat kultury, teraźniejszą społeczną aktywność opartą na nowym 

kodzie komunikacyjnym – obrazie i myśleniu wizualnym. Równocześnie w wy-

niku standardów obowiązujących w cyfrowej, zdigitalizowanej kulturze iko-

niczności, aktualność podlega przekształceniu i przetworzeniu już przez naj-

młodszych. Dokonują oni autorskich, fotograficznych opracowań rzeczywisto-

ści, widzą za pomocą maszyn, myślą wizualnie i koncentrują się na aktywizmie 

wizualnym, który w opinii Nicholasa Mirzoeffa, jest „relacją pikseli i działań 

dążących do wprowadzenia zmiany”
24

. W konsekwencji typograficzne postrze-

ganie, nastawione na lekturę tekstu werbalnego, ustępuje miejsca audiowizual-

nemu charakterowi poznawania, dającemu prymat obrazowi. 

Jednak aktualne dokumenty oświatowe, wektoryzujące nauczycielski kieru-

nek działań zdają się powyższego nie zauważać. W przywołanym wcześniej do-

kumencie z 2017 roku czytamy, że do zadań szkoły należy: 

wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do pozio-

mu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz 

uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmo-

nijny, wolniejszy lub przyspieszony25. 

                                                      
21  Warto w tym miejscu odnotować, że w klasie drugiej, z którą miałam zaszczyt pracować, troje 

uczniów prowadziło blogi i kanały na You Tube. 
22  W. Burszta, Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, [w:] Narracja i tożsamość (I). Narracja  

w Kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2005, s 33.  
23  Z. Melosik, dz. cyt., s. 32. 
24  N. Mirzoeff, Jak zobaczyć świat?, przekł. Ł. Zaręba, Kraków–Warszawa 2016, s. 306.  
25  Podstawa programowa, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością inte-
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Próżno natomiast szukać w przywołanym rozporządzeniu treści odnoszących 

się do aktualnego, audiowizualnego typu percepcji, która przecież nie tylko 

zmienia sposób odbierania i poznawania świata, ale także przeszeregowuje stra-

tegie uczenia się, przynosząc tym samym konieczność odnalezienia w edukacyj-

nej przestrzeni miejsca na dodatkowe metody i formy wspomagające rozbudze-

nie dziecięcej ciekawości świata. 

Edukacja wczesnoszkolna powinna przygotować ucznia do podejmowania 

działań związanych z dalszym pozyskiwaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętno-

ści, dotyczących właściwie wszystkich dziedzin życia. Podstawowym jej zada-

niem jest między innymi: wspierać jego harmonijny rozwój, nakłaniać do wie-

lowymiarowej aktywności, odpowiadając przy tym na aktualne dziecięce cieka-

wości i możliwości, ale i zauważać sytuacje problemowe, wynikające nie tylko  

z przypisanego dla konkretnego okresu wiekowego, ale także uwarunkowań cy-

wilizacyjno-kulturowych. Teraźniejsze zmiany w postawie wizualnego, cyberne-

tycznego dziecka, charakteryzują się aktywizmem naznaczonym obrazami i zwi-

zualizowaną myślą innego. Tymczasem edukacja wczesnoszkolna, w teorii  

i praktyce, afirmuje logocentryzm i kulturę druku, traktując wizualne teksty jako 

uzupełnienie dydaktycznego postępowania. Nie ma mowy na tym poziomie pro-

gramowego nauczania o czytaniu obrazów, filmów, utworów muzycznych czy  

o analizie coraz częstszych wypowiedzi w postaci chociażby memów. Także za-

proponowany katalog lektur nie przewiduje tekstów audiowizualnych, krzyżują-

cych narracje filmowe i literackie, które umożliwiają wykorzystanie dziecięcych 

doświadczeń kulturowych, opartych na rodowodzie technologicznym,
 
i poznanie 

nowych, opartych na linearnym kodzie werbalnym. Teksty, o których mowa, 

wychodzą naprzeciw nowym możliwościom percepcyjnym dziecka i w zasadni-

czy sposób mogą przyczynić się do inicjacji czytelniczej i rozwijania kompeten-

cji literackich. Konstytuują tym samym proces „wychowania do lektury” w ro-

zumieniu Zofii Agnieszki Kłakówny. 

Warto nadmienić, że permanentne obcowanie z cyfrowymi urządzeniami 

zmienia, co podkreślają neurobiologowie, pracę dziecięcego mózgu. Dzieci po-

kolenia homo irretitus, jak zauważył Martin Lindstrom, „urodziły […] z myszką 

w ręku i ekranem komputera, będącym ich oknem na świat, nauczyły się odróż-

niać ikony, zanim nauczyły się czytać”
26

. Ich mózg przypomina mózg żongle-

ra
27

, z jednej strony reagujący na różne bodźce i interaktywne formy tekstu,  

w których przenikają odmienne kody, a z drugiej – potrzebujący więcej czasu na 

zapamiętywanie i rejestrowanie bodźców. 

                                                      
lektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształce-

nia ogólnego dla szkoły policealnej. 
26  M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Dlaczego nasze dzieci lubią to co lubią, Warszawa 2005, s. 23. 
27  Tamże, s. 146–184. 
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Chodzi o hipertekstowość, która w opinii Derricka de Kerckhove proponuje 

nowe możliwości w przechowywaniu i przekazywaniu informacji, które jedno-

cześnie stają jest pomocne w wyszukiwaniu potrzebnych odbiorcy treści, bez 

nakazu czytania całego tekstu
28

.  

Konstrukcja hipertekstu przypomina deleuze’owskie kłącze z węzłami, przy których za-

trzymuje się czytelnik – poszukiwacz znaczeń, bowiem organizacja tekstu w węźle przy-

pomina różnej wielkości notatki wsparte narzędziami informatyki służącymi do interak-

cyjnego przeglądania, przeszukiwania, porządkowania i łączenia informacji tekstowej. 

Węzeł w jakiś sposób przypomina stosowane w telewizji i filmie jednostki sekwencyjne 

rozumiane jako ujęcie lub fraza montażowa w filmie. Poszczególne węzły funkcjonują 

równoprawnie oraz połączone są związkami przyczynowo-skutkowymi. Ich wielkość de-

terminowana jest zarówno ograniczeniem technicznym, jakim jest wielkość monitora, jak 

również zdolnościami percepcyjnymi odbiorcy29.  

Hipertekst konstruuje trójwymiarowy układ przestrzennej wiadomości, który 

może być czytany przez odbiorcę w dogodny sposób, taki, na jaki pozwalają mu 

jego poznawcze możliwości, techniczne umiejętności i wrażliwość. „Ilu rozma-

itych odbiorców, tyle może być odmiennych lektur”
30

, podkreśla Maryla 

Hopfinger. W komunikacji hipertekstowej pismo przestało jest być podporząd-

kowane mowie, a jego dekodowanie opiera się na czytaniu skokowym, które 

różni się od czytania linearnego. To ostatnie jako jedyne do tej pory towarzyszy 

nauczaniu na pierwszym etapie edukacyjnym.  

Tymczasem na starcie szkolnej przygody współczesny, audiowizualny 

uczeń, najprawdopodobniej w podobnym stopniu, w warunkach domowych po-

znał już obie możliwości dekodowania tekstów. Suponowana sytuacja bywa 

przyczynkiem do trudności w opanowaniu czytania najpierw w stopniu tech-

nicznym, a następnie w rozumieniu zasadności pozyskiwania umiejętności line-

arnego oddawania się lekturze. Aktualny uczeń pierwszego etapu edukacyjnego, 

który w zasadzie biegle radzi sobie z obsługą urządzeń technologicznych i nie 

zna świata sprzed rewolucji cyfrowej, jest przygotowany i wykazuje potrzeby 

zastosowania w praktyce obu form lektury. Jednak dzisiejsza edukacja wcze-

snoszkolna nie wskazuje żadnego antidotum na taki stan rzeczy. 

Szkoła nie działa w próżni, jest zanurzona w kulturze i powinna się z nią po-

rozumiewać. Tymczasem tradycyjna edukacja najbardziej kojarzy się z pruskim 

modelem i podejmowaniem zagadnień z perspektywy esencjalistycznej i bar-

dziej z przymusem niż z wolnością.  

Szkoła, jaką znamy, zakłada posłuszeństwo, kultywując wyobrażenia o nim według źró-

dłowej, tj. pruskiej wersji masowej edukacji. Eksponuje więc wyrazisty rozkład ról w te-

                                                      
28  D. de Kerckhove, Inteligencja otwarta, Warszawa 2001, s. 97–114. 
29  A. Regiewicz, J. Warońska, Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności, Czę-

stochowa 2012, s. 171 i dalsze. 
30  Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy (1), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek,  

T. Żukowski, Warszawa 2016, s. 13.  
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atrze szkolnego życia, przekonuje o istnieniu wiedzy pewnej, nakłania do jej reprodukcji, 

zmusza do systematycznej pracy, oczekuje koncentracji na przedmiocie, odracza gratyfi-

kację za podejmowany wysiłek w rytm obietnic o jego potencjalnej przydatności. Ma się 

za „westalkę kulturowego ognia”, z dostępem do jedynie cennego obiegu „kulturowego 

dymu”31.  

Mądrze realizowana edukacja wczesnoszkolna to taka, która niweluje po-

wstałe antynomie, zakłada i dostrzega permanentne zmiany w rzeczywistości, 

zna siłę oddziaływania mediów i wchodzi w interakcje z aktualną cywilizacją, 

odczytuje aktualne potrzeby i możliwości dziecka, którym się zajmuje oraz zdaje 

sobie sprawę z faktu, że nie jest samotną wyspą na kontynencie kultury.  

Nie jest więc tak – o czym pisał Wojciech Jerzy Burszta – że można budować tożsamość 

w realiach wyspiarskiego oddalenia od stałego lądu, będąc w sytuacji komfortowego od-

separowania od tego wszystkiego, co dzieje się na „kontynencie kultury” – w życiu po-

tocznym, mediach, obyczajowości, polityce itd.32 

Działanie szkoły otwarte na aktualne zainteresowania dziecka wydaje się 

kwestią zasadniczą. Zainteresowania generują potrzeby i rozwijają możliwości, 

a tym samym motywują do stawiania dalszych pytań. Te z kolei są przyczyn-

kiem do chęci pozyskiwania nowych informacji i wiadomości. Jednak bez zwró-

cenia szczególnej uwagi na zmieniający się paradygmat kulturowy, fakt, że no-

we media stanowią McLuhan’owskie protezy technologiczne człowieka pokole-

nia homo irretitus oraz konieczność z jednej strony egalitarnego kształcenia, nie 

zamykającego się na codzienność i refleksyjne analizowanie uniwersalizmu fi-

gur trwale zakorzenionych w kulturze, stanowiących o duchowości i dających 

obraz człowieka w pełnym tego słowa znaczeniu, a z drugiej elitarnego, w któ-

rym nie wypada przy okazji uczenia się mówić o muzyce z gatunku disco polo, 

próba namysłu nad nowym modelem edukacji wczesnoszkolnej nie ma sensu. 

Warto także wspomnieć, że współczesne dzieci posługują się urządzeniami me-

dialnymi reprezentatywnymi dla nowych mediów w sposób naturalny, nie znają 

świata sprzed rewolucji cyfrowej, a ich nowe predyspozycje, o których mówi 

psychologia i neurobiologia, dają im szansę na płynne korespondowanie z kolej-

nymi wytworami cybernetycznej rzeczywistości.  
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Traditional teaching and new media in early school education. 

Prolegomena 

Summary 

New media are possessing more and more of people’s attention, changing not only surrounding 

civilizational and cultural reality and man’s attitudes, but they are also trying to take over the edu-

cational function of school., which has always been meant to fulfil didactic and pedagogical tasks 

and has been a place of inheriting culture.  

Comparisons of researches and cogitations of sociologists, anthropologists, psychologists, me-

dia scientists, educators and pedagogues indicate that traditional education, including early school 

education, is not keeping up with changes resulting from explosion of digitization, changes in 

needs and possibilities of a child, and is suggesting such a style of teaching which does not really 

correspond with current interests of a student, who is growing up in a pop cultural, technical and 

digitalized civilization of the spectacle. In such context I suggest the outline of analysis of existing 

pedagogical activism in comparison to the offer of pop cultural new media. 

Keywords: early school tradition, new media, pop culture, audiovisual perception, audiovisual lit-

erature. 
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Kształcenie i wychowanie dzieci z wadą słuchu w środowisku pełnospraw-

nych rówieśników od dawna stanowi przedmiot zainteresowania wielu badaczy. 

Włączenie jednostki słabosłyszącej w proces edukacji ogólnodostępnej jest jed-

nak nadal ogromnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, rodziców, ale całej 

społeczności szkolnej. Efektywność oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 

zależy bowiem zarówno od dostosowania warunków, form czy metod pracy do 

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia z dysfunkcją na-

rządu słuchu, jak i od akceptacji oraz postawy wobec jednostki słabosłyszącej 

prezentowanej przez wszystkie osoby wchodzące z nią w interakcje. 

Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej 

Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu, rozpoczynając edukację w szkol-

nictwie ogólnodostępnym, musi wcielić się w rolę ucznia, kolegi czy wycho-

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.08
mailto:a.siedlaczek-szwed@ajd.czest.pl
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wanka
1
. Sytuacja ta jest dla osoby niepełnosprawnej niezwykle trudna i, zgodnie 

z ustaleniami Komisji Integracji Międzynarodowego Biura Audiofonologii, 

uwarunkowana wieloma czynnikami: 

1. Czynniki dotyczące dziecka: 

a) relacje z nauczycielami: 

— bez udziału tłumacza lub osoby kodującej: 

– czy dziecko podejmuje często inicjatywę wymiany informacji? 

– jaki jest poziom wzajemnego zrozumienia (rozumienie nauczy-

ciela przez dziecko, rozumienie dziecka przez nauczyciela)? 

– jakie rodzaje komunikacji przeważają? 

— z udziałem tłumacza lub osoby kodującej: 

– czy dziecko często podejmuje inicjatywę wymiany informacji, 

myśli (przy pomocy tłumacza, bezpośrednio)? 

– jaki jest poziom wzajemnego zrozumienia (rozumienie nauczy-

ciela przez dziecko, rozumienie dziecka przez nauczyciela)? 

b) relacja z grupą rówieśników: 

— czy dziecko jest akceptowane przez grupę? 

— czy podejmuje inicjatywy celem zintegrowania się? 

— czy grupa inicjuje próby zintegrowania dziecka? 

— czy występują preferencje w relacjach z jednym lub wieloma człon-

kami grupy? 

— relacje podczas zabawy (przerw międzylekcyjnych); 

— relacje podczas zajęć pozaszkolnych: ze słyszącymi, z dziećmi z wa-

dą słuchu; 

c) dynamika związana z obecnością dziecka w grupie: 

— czy wchodzi ono spontanicznie w interakcje komunikatywne? 

— czy próbuje zwrócić na siebie uwagę?, w jaki sposób? 

— ewentualne zakłócenia wynikające z obecności dziecka; 

— ewentualne korzyści wynikające z obecności dziecka;  

d) uczestnictwo we wspólnych zajęciach: 

— poziom uczestnictwa w aktywnościach, gdzie język nie odgrywa 

istotnej roli (zabawa, zajęcia plastyczne, sportowe, porządkowanie 

pomieszczeń itp.); 

— poziom uczestnictwa w aktywnościach, gdzie język odgrywa istotną 

rolę (instrukcje słowne, dyskusje, przygotowanie dokumentacji, 

opowiadanie, wysłuchiwanie opowiadań); 

e) postawa wobec pracy: 

— motywacja; 

— uwaga; 

— autonomia; 

                                                      
1  A. Jegier, M. Kosowska, Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole, Warszawa 2011, s. 82. 
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— wytrwałość; 

f) wykorzystanie języka ustnego: 

— z innymi uczniami słyszącymi w klasie szkolnej; 

— z innymi uczniami słyszącymi podczas przerw międzylekcyjnych; 

— z uczniami z uszkodzonym słuchem w klasie szkolnej; 

— z uczniami z uszkodzonym słuchem podczas przerw międzylekcyj-

nych; 

— z dorosłymi. 

2. Czynniki dotyczące nauczyciela: 

a) w kontakcie z dzieckiem: 

— poziom wykorzystania danego modelu komunikacji; 

— adaptacja metody oddziaływań pedagogicznych; 

— adaptacja organizacyjnych struktur klasy; 

— ocena różnicowa możliwości szkolnych; 

— osobiste inicjatywy stosowane w klasie szkolnej; 

b) w kontaktach z grupą: 

— interwencje wobec uczniów słyszących; 

— inicjatywy współpracy; 

c) w kontakcie z zespołem specjalistów: 

— poziom akceptowania sugestii; 

— poziom inicjatywy w zakresie uzyskiwania informacji; 

d) kontakty z rodzicami: 

— częstotliwość bezpośrednich kontaktów z rodziną; 

— wykorzystywanie innych środków komunikacji
2
. 

Aleksandra Maciarz w obrębie elementów wpływających na integrację spo-

łeczną osoby z wadą słuchu w klasie masowej wydziela czynniki zewnętrzne 

„związane […] z przystosowaniem środowiska […] pod względem technicznym, 

dydaktycznym i organizacyjnym do potrzeb rozwoju i nauki niepełnosprawnego 

ucznia”, a także wewnętrzne, tkwiące „w zróżnicowanych właściwościach 

dziecka niepełnosprawnego, stopniu jego usprawnienia i usamodzielnienia się 

pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym, w posiadanych umiejęt-

nościach i wiedzy oraz w prawidłowo ukształtowanej samoocenie”
3
. W placów-

ce ogólnodostępnej skuteczność procesu nauczania jednostek głuchych i słabo-

słyszących obok ich predyspozycji indywidualnych jest uzależniona również od wa-

runków, jakimi dysponuje konkretna instytucja oświatowa. Chodzi tu głównie o: 

— odpowiednie warunki akustyczne sprzyjające pełnemu użytkowaniu apara-

tów słuchowych – wyciszenie pomieszczeń lekcyjnych poprzez np. wyko-

rzystanie zasłon z grubego płótna, wykładzin dywanowych celem eliminacji 

pogłosu; 

                                                      
2  T. Gałkowski, O integracji szkolnej uczniów z wadą słuchu. Aneks, [w:] Dziecko z wadą słuchu 

w szkole podstawowej, wybór i opracowanie J. Wyczesany, Kraków 1992, s. 19–21. 
3  A. Maciarz, Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999, s. 31. 
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— zaopatrzenie w stosowną aparaturę – np. zestaw FM, wspomagający odbiór 

dźwięków mowy, czy pętle indukcyjne; 

— właściwe umieszczenie ucznia w klasie – pierwsza ławka pod oknem, uła-

twiająca odczytywanie mowy z ruchów warg nauczyciela oraz odwracanie 

się i komunikowanie z pozostałymi dziećmi
4
. 

Niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania osoby z wadą 

słuchu w klasie masowej ma jednocześnie postawa nauczyciela, który powinien: 

— zwracać się do dziecka po imieniu z twarzą zwróconą w jego kierunku; 

— mieć należycie oświetloną twarz; 

— wypowiadać się naturalnie, nieco spowalniając mowę i posługując się pro-

stym, niewyszukanym słownictwem; 

— powtarzać, w miarę potrzeb, konkretne treści głośniej i wyraźniej; 

— stosować wiele pomocy dydaktycznych, zwłaszcza wizualnych – np. zdjęcia, 

ilustracje, przedmioty, etykiety; 

— zapisywać temat lekcji i najistotniejsze hasła na tablicy; 

— uaktywniać ucznia poprzez ukierunkowanie jego uwagi na poruszane pro-

blemy i zadawanie pytań związanych z tokiem zajęć
5
. 

Nauczyciele i rodzice dzieci głuchych lub słabosłyszących wśród najważniej-

szych czynników odpowiedzialnych za sukces integracji wymieniają: wzajemne 

współdziałanie na linii wychowawca–rodzic, posiadanie odpowiednich kwalifikacji 

do pracy z uczniem niepełnosprawnym, wyposażenie szkoły w stosowne pomoce 

bądź środki dydaktyczne, zaangażowanie, otwartość i serdeczność pedagogów
6
. 

Jednostka o specjalnych potrzebach edukacyjnych obliguje wychowawcę do 

podjęcia szeregu dodatkowych zadań dotyczących jej zaakceptowania i nawią-

zania relacji z grupą rówieśniczą. Budowanie pozytywnych kontaktów społecz-

nych ze słyszącymi kolegami następuje wówczas, gdy zespół klasowy zna i ro-

zumie problemy osoby z wadą słuchu oraz zdaje sobie sprawę z trudu, jaki musi 

ona ponieść, by pokonać rozmaite bariery czy ograniczenia. Dziecku z uszko-

dzonym zmysłem słuchu trzeba umożliwić prezentację własnych zdolności, za-

interesowań lub umiejętności poprzez organizowanie różnych form aktywności. 

Pełne uczestnictwo w życiu zbiorowości klasowej pozwoli bowiem rówieśnikom 

spojrzeć na „kolegę nie tylko przez pryzmat jego problemów wynikających  

z upośledzenia słuchu”, dzięki czemu „łatwiej zaakceptują jego szczególne 

«uprawnienia» – inne wymagania w zakresie sposobu realizacji materiału szkol-

nego, inny sposób sprawdzania jego wiadomości”
7
. Zachowanie osoby głuchej 

                                                      
4  A. Jegier, M. Kosowska, Warunki sprzyjające integracji dziecka z wadą słuchu, [w:] A. Jegier, 

M. Kosowska, dz. cyt., s. 76–77. 
5  Tamże, s. 77. 
6  M. Klaczak, Szanse rozwojowe dla uczniów z wadą słuchu w młodszym wieku szkolnym w kla-

sie integracyjnej, [w:] Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju, 

red. D. Czubala, J. Lach-Rosocha, Bielsko-Biała 2004, s. 205–208.  
7  J. Kobosko, J. Kosmalowa, Dzieci z uszkodzonym słuchem, Warszawa 1997, s. 15. 
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czy słabosłyszącej „powinno podlegać takiej samej ocenie, jaką wartościuje się 

pozostałych uczniów”, bez zbędnego współczucia bądź „specjalnego wyróżnia-

nia dziecka niedosłyszącego przez nauczyciela, gdyż rodziłoby to zazdrość ko-

legów”
8
. Konsekwentne, obiektywne postępowanie wychowawcy, stworzenie 

atmosfery tolerancji, bezpieczeństwa, zaufania sprzyjają rozwijaniu akceptowa-

nych postaw społecznych, zapobiegając tendencjom izolacyjnym. Należy nad-

mienić, iż „to nie niepełnosprawność sama w sobie może z dziecka zrobić stoją-

cego z boku samotnika, lecz całokształt jego osobowości oraz środowisko spo-

łeczne, w którym […] wyrasta”
9
.  

Dzięki wspólnej edukacji młodzi ludzie słyszący nabywają takie cechy, jak: 

wrażliwość, poszanowanie odmienności drugiego człowieka, chęć pomocy bliź-

niemu, życzliwość, koleżeńskość, wyrozumiałość, bezinteresowność. Uczniowie  

z dysfunkcją słuchu natomiast wzmacniają poczucie własnej wartości, pozytywną 

samoocenę, samoakceptację, stając się świadomymi członkami danej zbiorowości. 

Analiza badań własnych 

Badania przeprowadzono wśród 23 uczniów (7 dziewczynek i 16 chłopców) 

klasy drugiej szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko z wadą słuchu. 

Chłopiec posiada obustronne uszkodzenie słuchu typu odbiorczego średniego 

stopnia. W codziennym funkcjonowaniu posługuje się zausznymi aparatami słu-

chowymi. Etiologia zaburzenia nie jest jednoznacznie określona, ale dysfunkcja 

ma charakter trwały i nieodwracalny. Dziecko wychowuje się w środowisku 

osób słyszących. Komunikuje się z otoczeniem za pomocą mowy werbalnej; za-

równo mowa bierna, jak i czynna są wykształcone. Chłopiec wykazuje jednak 

niską aktywność słowną i średni zasób leksykalny. Przy odpowiedziach na pyta-

nia ma problemy z precyzyjnym werbalizowaniem myśli. Odpowiada na posta-

wione pytania, wykorzystując gotowe sformułowania. Rozumienie mowy odby-

wa się głównie na drodze wzrokowo-słuchowej i ogranicza do krótkich pytań, 

poleceń, zwrotów. Uczeń nie opanował w pełni umiejętności odczytywania mo-

wy z ruchów warg nadawcy. Obustronne uszkodzenie słuchu powoduje znaczne 

trudności w poprawnym kształtowaniu sprawności komunikacyjnych, a także 

negatywnie wpływa na aktywność szkolną dziecka. Chłopiec dość dobrze rozu-

mie mowę w kontakcie indywidualnym. Poważne kłopoty z odbiorem i rozu-

mieniem mowy występują zwłaszcza w niesprzyjających warunkach audiowizu-

alnych (szum, szmer, duża odległość od źródła dźwięku, zbyt szybka lub niewy-

                                                      
8  M. Gorzula, Społeczna integracja dzieci niepełnosprawnych w zespole pełnosprawnych rówie-

śników w szkole masowej, [w:] Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej…, s. 33. 
9  M. Zaborniak-Sobczak, Wspólne kształcenie uczniów z wadą słuchu i uczniów słyszących, [w:] 

Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących, red. K. Krakowiak, A. Dziurda- 

-Multan, Lublin 2011, s. 50. 
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raźna werbalizacja nadawcy) oraz w zakresie percepcji zdań o złożonej kon-

strukcji gramatycznej, zawierających nieznane słownictwo, pojęcia abstrakcyjne, 

archaiczne lub zwroty obcojęzyczne. 

Uczniowie objęci badaniem znali się od momentu rozpoczęcia edukacji 

szkolnej, dzieci uczęszczały do tej samej grupy przedszkolnej. Jedna dziew-

czynka dołączyła do zespołu w drugim półroczu klasy pierwszej. Wiek uczniów 

to 8–9 lat. Wychowawca podczas przeprowadzonej rozmowy stwierdził, iż praca 

w klasie ze względu chociażby na temperament poszczególnych jej członków 

nie jest łatwa i wymaga dużego zaangażowania ze strony nauczyciela. Dzieci 

mają nadal problemy z koncentracją uwagi i przestrzeganiem zasad zachowania 

się na lekcjach. Uczniowie pracują w zróżnicowanym tempie, głównie odtwór-

czo. Nie potrafią słuchać siebie nawzajem i wyciągać wniosków z wypowiedzi 

kolegów, a także nie korzystają z wcześniej zdobytych wiadomości czy umiejęt-

ności. Osiągają przeciętne wyniki w nauce. Nie radzą sobie również z własnymi 

emocjami. Brakuje osób wyróżniających się wybitnym intelektem, oryginalnymi 

pomysłami lub inicjatywą.  

Biorąc pod uwagę klasyfikację metod i technik badań pedagogicznych za-

proponowanych przez Mieczysława Łobockiego
10

, w badaniach wykorzystano 

metodę socjometryczną. W postępowaniu badawczym posiłkowano się techni-

kami, takimi jak: klasyczna technika socjometryczna, plebiscyt życzliwości  

i niechęci, technika Zgadnij, kto?, samoocena socjometryczna. Klasyczna wersja 

techniki socjometrycznej zakłada postawienie wszystkim członkom danej zbio-

rowości pytań obejmujących określony problem. Uczestnicy badania wskazują 

imiona i nazwiska osób, spełniających ich zdaniem kryterium zawarte w pyta-

niu. W technice tej wykorzystano następujące pytania: 

1. Z kim najchętniej chciałbyś/chciałabyś siedzieć w jednej ławce? 

2. Z kim najmniej chętnie chciałbyś/chciałabyś siedzieć w jednej ławce? 

3. Kogo z klasy najchętniej zaprosiłbyś/zaprosiłabyś do domu? 

4. Kogo z klasy najmniej chętnie zaprosiłbyś/zaprosiłabyś do domu? 

5. Kogo z klasy najchętniej poprosiłbyś/poprosiłabyś o pomoc w odrobieniu 

pracy domowej? 

6. Kogo z klasy najmniej chętnie poprosiłbyś/poprosiłabyś o pomoc w odro-

bieniu pracy domowej? 

Plebiscyt życzliwości i niechęci dzięki ocenie każdego członka grupy przez 

pozostałe osoby wchodzące w jej skład pomaga zdobyć informacje na temat ca-

łokształtu stosunków panujących w zespole i wytypować jednostki potrzebujące 

wsparcia, nielubiane czy niepopularne. Najczęściej stosuje się tu pięciostopnio-

wą skalę oceny: „bardzo lubię”, „lubię, ale nie bardzo”, „jest mi obojętny”, „ra-

czej nie lubię”, „nie lubię”
11

.  

                                                      
10  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, wyd. XI, Kraków 2011, s. 31. 
11  Tamże, s. 203–205. 
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Technika Zgadnij kto? umożliwia pozyskanie wiadomości dotyczących 

osób, które pełnią w grupie określone role społeczne. Badanym prezentuje się 

pewien opis, a ich zadaniem jest wskazanie jednostki lub jednostek odpowiada-

jących podanej charakterystyce. 

Stosując powyższą technikę, wykorzystano pytania socjometryczne, takie jak: 

1. To jest ktoś, kogo wszyscy bardzo lubią w klasie. 

2. To jest ktoś, kto zawsze jest uśmiechnięty, zadowolony i nigdy nie narzeka. 

3. To jest ktoś, kto pomaga kolegom. 

4. To jest ktoś, kto staje w obronie słabszych. 

5. To jest ktoś, komu można powierzyć swoje sekrety. 

6. To jest ktoś, kto ciągle dokucza innym dzieciom. 

7. To jest ktoś, kto nie umie się bawić z innymi dziećmi. 

8. To jest ktoś, kto bije słabszych. 

9. To jest ktoś, kto często jest smutny. 

10. To jest ktoś, kogo nikt nie lubi. 

11. To jest ktoś z kim lubisz rozmawiać. 

12. To jest ktoś, kto zawsze chętnie przebywa z innymi dziećmi. 

13. To jest ktoś, kto jest zawsze przygotowany do zajęć.  

Samoocena socjometryczna natomiast polega na pytaniu poszczególnych 

członków zbiorowości o to, kto ich wybrał albo odrzucił
12

. Przy realizacji samo-

oceny socjometrycznej zastosowano poniższe pytania: 

1. Kogo w klasie najbardziej lubisz? 

2. Kto Ciebie w klasie najbardziej lubi? 

3. Kogo w klasie najmniej lubisz? 

4. Kto Ciebie w klasie najmniej lubi? 

Badana klasa jako grupa społeczna posiada strukturę centralną oraz klimat 

autokratyczno-życzliwy, zwany również klimatem bezosobowego profesjonali-

zmu. W zespole tym można wyróżnić zarówno nieznaczną liczbę dzieci cieszą-

cych się sporą popularnością, jak i jednostki niebędące obiektem zainteresowa-

nia rówieśników. Wychowawca – nauczyciel z 20-letnim stażem pracy w zakre-

sie edukacji wczesnoszkolnej – podejmując samodzielne decyzje, kieruje się 

głównie korzyścią uczniów. Stawia dzieciom realne wymagania, usiłując wy-

kształcić takie wartości, jak np.: systematyczność, obowiązkowość, tolerancja, 

empatia, bezinteresowność. Środowisko klasowe nie tworzy zgranego zespołu, 

grupa nie jest bowiem spoista wewnętrznie i nie ma zwartego charakteru. Jedy-

nie nieliczni jej członkowie potrafili zintegrować się z koleżankami i kolegami 

(4 osoby). Niektórzy wolą działać indywidualnie i nie dążą do kooperacji z ró-

wieśnikami lub nie umieją nawiązać trwałych relacji (4 osoby). Inni wreszcie 

preferują zabawę bądź współpracę tylko w małych 2–3-osobowych zespołach  

                                                      
12  A. Brzezińska, Socjometria, [w:] Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red.  

J. Brzeziński, Warszawa 2004, s. 197. 
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(5 osób). Najmocniejszą pozycję socjometryczną (wybitna akceptacja) osiągnęło 

dwóch uczniów. Choć niejednokrotnie ich zachowanie odbiega od ustalonych 

reguł, pozostałe dzieci liczą się z ich zdaniem, zabiegają o ich względy, często 

są oni również wybierani m.in. do reprezentowania klasy na forum szkoły. Do 

jednostek akceptowanych, wobec których rówieśnicy przejawiają na ogół po-

stawy pozytywne, należy czworo uczniów. Dzieci akceptowane, doznające 

uczuć sympatii ze strony kolegów, mają sprzyjające warunki, by nie tylko wła-

ściwie rozwijać się społecznie, ale i zaspokoić najważniejsze potrzeby psychicz-

ne. Są one najczęściej prawidłowo przygotowane do podjęcia edukacji szkolnej. 

Zespół klasowy stanowi dla nich miejsce osiągania sukcesów, pozwala zdobyć 

poczucie bezpieczeństwa oraz zadowolenia z obcowania z przychylnymi i ser-

decznymi ludźmi. Mało zróżnicowane stanowisko grupa prezentuje w stosunku 

do dwóch osób. Uczniowie ci nie pełnią istotnych ról w strukturze zespołu. Re-

lacje rówieśnicze nie wywołują u nich co prawda niemiłych, niekorzystnych 

emocji, ale i nie stymulują bodźców pozytywnych. Sześć osób to dzieci izolo-

wane, niebędące w centrum zainteresowania środowiska klasowego. Dominują 

wobec nich postawy obojętne. Jednostki izolowane, pasywne społecznie, nie re-

alizując zadań na rzecz grupy, nie są w stanie zdobyć niezbędnych doświadczeń 

oraz nawiązać odpowiednich kontaktów interpersonalnych, co niewątpliwie mo-

że rzutować na przyszłe funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród osób odrzu-

canych przez rówieśników trzeba wymienić trzy osoby, w tym ucznia z wadą 

słuchu. Należy zaznaczyć, iż wybitna antypatia zespołu skierowana jest zwłasz-

cza do dwóch chłopców. Pierwszy z nich w badaniach techniką „Plebiscyt życz-

liwości i niechęci” nie uzyskał żadnych ocen najwyższych, wysokich ani śred-

nich, otrzymując 18 ocen ujemnych oraz 4 najniższe, drugi natomiast zdobył:  

1 ocenę wysoką, 2 oceny średnie, 12 ujemnych i 7 najniższych. Brak uznania  

i akceptacji rówieśniczej, a czasami nawet nieskrywana niechęć koleżanek lub ko-

legów, powodują narastanie frustracji i rozmaitych odczuć negatywnych. Nieza-

spokojenie elementarnych potrzeb psychicznych wpływa nie tylko na konflikty 

wewnątrz grupy, ale również na stosunek dzieci odrzucanych do edukacji szkol-

nej, obowiązujących norm i zasad, na poczucie własnej wartości, samoocenę czy 

wreszcie zaburzenia w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym. 

Uczeń słabosłyszący w klasie ogólnodostępnej w młodszym wieku szkol-

nym przyjmuje pozycję silnego odrzucania. Chłopiec uzyskał, zgodnie z prze-

prowadzoną analizą wskaźników indywidualnych, bardzo niski status wyborów 

pozytywnych oraz znaczny status wyborów negatywnych. Koleżanki i koledzy 

wobec dziecka z dysfunkcją narządu słuchu prezentują głównie odczucia nega-

tywne, bowiem 17 dzieci, co stanowi 77% badanych, stwierdziło, iż chłopca „ra-

czej nie lubi” (7 osób) lub zdecydowanie „nie lubi” (10 osób). Zaledwie jeden 

uczeń uznał, że go „bardzo lubi”, 2 – „lubi, ale nie bardzo” oraz również 2 poda-

ło, iż chłopiec jest im obojętny. Silna sympatia wzajemna łączy ucznia słabosły-

szącego jedynie z jednym chłopcem. Dziecko z wadą słuchu, zdaniem uczniów, 
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to osoba, której nikt nie lubi, gdyż nie umie bawić się z rówieśnikami, ciągle do-

kucza innym, jest często smutna, a także bije słabszych. Jedynie 2 dzieci doszło 

do wniosku, iż lubi rozmawiać z chłopcem słabosłyszącym, 1 – może powierzyć 

mu swoje sekrety i także 1 – sądzi, że chętnie przebywa on z rówieśnikami.  

W obszarze samooceny socjometrycznej uczeń z wadą słuchu właściwie wskazał 

lubiących go kolegów. Podał, iż osobą niedarzącą go sympatią jest jeden chło-

piec, który jednak wytypował ucznia słabosłyszącego w kategorii: „Kogo w kla-

sie najbardziej lubisz?”. Negatywna samoocena dziecka z dysfunkcją narządu 

słuchu nie ma zatem odzwierciedlenia w odpowiedzi kolegi. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie socjometryczne wykazało pilną potrzebę podjęcia 

stosownych działań wychowawczych celem wsparcia ucznia słabosłyszącego 

oraz wszystkich jednostek izolowanych i odrzucanych w obszarze umiejętności 

społecznych umożliwiających zdobycie akceptacji zespołu klasowego. W młod-

szym wieku szkolnym na dokonywanie wyborów pozytywnych, a tym samym 

na pozycję dziecka w grupie, wpływają szczególnie takie czynniki, jak: osią-

gnięcia edukacyjne, aparycja, pogodne usposobienie, uczestnictwo w życiu spo-

łeczności klasowej, koleżeńskość, respektowanie zasad czy reguł, pomysłowość 

i inicjowanie nowych zabaw. Planując pracę wychowawczą, należy więc naj-

większy nacisk położyć na wykształcenie cech i zachowań uwzględniających 

wspomniane elementy. Realizowane treści powinny obejmować: 

— podstawowe umiejętności społeczne – mimika, mowa ciała, sposoby wypo-

wiedzi; 

— umiejętności szkolne – zadawanie pytań, działanie zgodne z instrukcją; 

— nawiązywanie przyjaźni – pozdrawianie, rozumienie rówieśników, propo-

nowanie pomocy, dzielenie się z innymi, włączanie kolegów do wspólnej 

zabawy, gry integrujące grupę; 

— radzenie sobie z emocjami – identyfikowanie i wyrażanie własnych uczuć, 

umiejętność pogodzenia się z porażką lub z pominięciem, oswajanie lęku, 

rozpoznawanie emocji innych osób, prezentowanie postaw nacechowanych 

sympatią; 

— alternatywy agresji – radzenie sobie ze złością i negatywnymi emocjami, 

podejmowanie decyzji dotyczących odpowiedniego zachowania, rozwiązy-

wanie konfliktów i problemów, aprobata konsekwencji; 

— radzenie sobie ze stresem – osiąganie stanu relaksu, świadomość możliwości 

popełniania błędów, prawdomówność, asertywność
13

. 

                                                      
13  E. Mc Ginnes, A.P. Goldstein, Kształtowanie umiejętności psychospołecznych małego dziecka. 

Profilaktyka agresji i zaburzeń zachowania w przedszkolu i przygotowaniu do szkoły, tłum.  

M. Żywicki, J. Morawski, Warszawa 2003, s. 58–59. 
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Budowanie właściwych relacji rówieśniczych sprzyjających powstaniu zin-

tegrowanego zespołu klasowego to długofalowy proces, o którego efektywności 

decyduje aktywność zarówno dziecka z dysfunkcją narządu słuchu, jego kole-

gów, nauczycieli i rodziców
14

. Na wszystkich członkach społeczności szkolnej 

spoczywa zatem odpowiedzialność za stworzenie optymalnych warunków 

umożliwiających jednostce słabosłyszącej wszechstronny rozwój. Tylko bowiem 

w przyjaznej atmosferze, pełnej życzliwości i wyrozumiałości, osoba z wadą 

słuchu będzie w stanie prawidłowo funkcjonować w klasie ogólnodostępnej. 
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The sociometric position of a hearing impaired child of grades  

I–III in a mainstream primary school. 

Summary 

The text addresses issues related to the sociometric position occupied by a hearing-impaired pupil 

in a generally accessible classroom at a younger school age. The authors present the results of  

a sociometric study carried out with the use of classical sociometric technique, a plebiscite of 

kindness and reluctance, Guess who? and sociometric self-assessment, in a class group attended by 

a student with hearing dysfunctions. 
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Drugie śniadanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
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Wstęp 

Sposób odżywiania dzieci to ważny składnik zachowań zdrowotnych ze 

względu na ich związek z chorobami przewlekłymi i jakością życia. Istotne jest 

ustalenie zdrowych wzorców i preferencji żywieniowych we wczesnym wieku, 

ponieważ mają tendencję do utrzymywania się w dorosłym życiu, ponadto wy-

niki badań wskazują, że wiele chorób przewlekłych ma swoje korzenie we 

wczesnych latach życia dziecka. 

W dzieciństwie kształtują się nawyki żywieniowe, po piętnastym roku życia 

ulegają one już tylko niewielkim modyfikacjom. Właściwe żywienie jest warun-

kiem prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach, wpływa na rozwój 

biologiczny, budowę, skład i rozmiary ciała, stan zdrowia, przyspieszenie bądź 

opóźnienie chorób degeneracyjnych i długość sprawnego życia. Rezultaty nie-

właściwego żywienia w dzieciństwie są widoczne często dopiero po upływie 

wielu lat. Ponad pięćdziesiąt zespołów chorobowych może rozwijać się na sku-

tek wadliwego żywienia, dlatego nazywane są chorobami dieto zależnymi
1
. Już 

                                                      
1  Zob. Styl życia a zdrowie, red. A. Ostrowska, Warszawa 1999; L. Wądołowska, Przyczyny za-

burzeń zdrowia o podłożu żywieniowym na świecie, [w:] Żywienie człowieka a zdrowie publicz-

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.09
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wśród dzieci i młodzieży coraz częściej obserwuje się szereg dolegliwości psy-

chofizycznych, takich jak: stany osłabienia, szybkie męczenie się, przewlekłe 

bóle głowy, stany nieżytowe górnych dróg oddechowych, większa niż dawniej 

skłonność do zaziębień, alergii, zaburzeń metabolicznych, choroba nowotworo-

wa, wrzodowa, otyłość, cukrzyca, alergie, niektóre zaburzenia psychiczne
2
. 

Schorzenia te, zwane również cywilizacyjnymi, zbierają żniwo szczególnie  

w krajach rozwiniętych, a na ogół są wynikiem „samobójczych stylów życia”
3
. 

Uwzględniając powyższe przesłanki oraz fakt, że edukacja żywieniowa jest 

częścią edukacji zdrowotnej, do której realizacji zobligowana jest każda szkoła 

między innymi podstawą programową, a także analizując sposób odżywiania się 

dzieci
4
 i występowania chorób dietozależnych, zbadano jakości drugich śniadań 

spożywanych przez uczniów klas 0
5
–III. Artykuł poświęcony jest jakościowej 

ocenie drugiego śniadania uczniów edukacji wczesnoszkolnej i dzieci sześcio-

letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole. Wskazuje on 

również najczęściej spożywane przez badanych produkty oraz błędy popełniane 

w zakresie komponowania drugiego śniadania. 

Zachowania zdrowotne i ich znaczenie dla zdrowia człowieka 

Styl życia to czynnik decydujący w 50% o zdrowiu. Na styl życia człowieka 

składają się zachowania zdrowotne, których skutki mogą być negatywne lub po-

zytywne
6
. Dlatego też mówi się o zachowaniach prozdrowotnych, opartych na 

                                                      
ne, red. J. Gawęcki, W. Roszkowski, Warszawa 2009; I. Białokoz-Kalinowska i wsp., Ocena 

stanu odżywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym z regionu Podlasia, „Pediatria Współczesna. 

Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka” 2007, 9(2); I. Bączyk i wsp., Analiza na-

wyków żywieniowych dzieci miejskich w wieku 10–12 lat z województwa wielkopolskiego, „Pe-

diatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka” 2010, 12(3), s. 113–

116; J. Jeszka, A. Kołłajtis-Dołowy, Planowanie żywienia, [w:] Podstawy nauki o żywieniu. 

Żywienie człowieka, red. J. Gawęcki, L. Hryniewiecki, Warszawa 2007; W. Szotowa, Praktycz-

ne wskazówki do prawidłowego żywienia w różnych okresach życia. Żywienie niemowląt i dzie-

ci, [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. J. Hasik, J. Gawęcki, Warszawa 2007.  
2  C.W. Korczak, Profilaktyka i edukacja prozdrowotna młodzieży w XXI wieku, „Zdrowie Pu-

bliczne” 2001, nr 1, s. 71; J. Szymborski, J. Didkowska, Nowotwory złośliwe u dzieci i młodzie-

ży w Polsce, [w:] Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Pol-

ski, Warszawa 2014; Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, red. B. Wojty-

niak, P. Goryński, Warszawa 2016, http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/06/sytuacja-

zdrowotna-ludnosci-w-polsce-2016-s.pdf [dostęp: 12.03.2018]. 
3 E.P. Eckholm, Człowiek i środowisko. Ekologiczne przesłanki dobrobytu i zdrowia, Warszawa 

1980, s. 272. 
4  Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań 

socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, red. J. Mazur, Warszawa 2014. 
5  Klasa „0” to popularna nazwa oddziałów przedszkolnych istniejących w szkołach. 
6  A. Gniazdowski, Zachowania zdrowotne, Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki za-

chowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Łódź 1990, s. 9–22. 
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celowych działaniach zwróconych w stronę zdrowia, i eliminacji zachowań an-

tyzdrowtnych, zagrażających zdrowiu. 

Zdaniem A. Ostrowskiej ważny jest stan świadomości jednostki i celowość 

działań, podejmowanych dla utrwalenia lub podnoszenia potencjału zdrowia 

niezależnie od ich skuteczności
7
. Zachowania zdrowotne lub zachowanie ukie-

runkowane na zdrowie (health behaviour, health directed behaviour), to  

Każde działanie świadomie podjęte przez jednostkę, niezależnie od jej faktycznego i po-

strzeganego stanu zdrowia, w celu promowania, ochrony i zachowania zdrowia, bez 

względu na to, czy jest ono skuteczne, czy też nie. Nie w każdym przypadku zachowanie 

związane ze zdrowiem jest zachowaniem zdrowotnym. By działanie mogło być określo-

ne tym mianem, musi występować element świadomego podejmowania decyzji co do je-

go orientacji na zdrowie8. 

Efekty tych działań mogą przynosić szkodę lub pożytek. Dla I. Heszen-

Niejodek zachowania zdrowotne to wszelkie formy aktywności celowej ukie-

runkowanej na zdrowie
9
. 

Istnieje wiele różnic w pojmowaniu zachowań zdrowotnych, jednak we 

wszystkich definicjach podkreśla się, że są to świadome wybory zachowań spo-

śród wielu alternatywnych, mających korzystny lub niekorzystny wpływ na 

zdrowie. K. Puchalski, analizując czynniki społeczno-kulturowe, medyczne  

i behawioralne, dokonał przeglądu definicji pojęcia zachowań związanych ze 

zdrowiem
10

. Stworzył również ogólną definicję zachowań zdrowotnych, w której 

próbuje połączyć takie pojęcia, jak: kultura zdrowotna, potrzeby zdrowotne oraz 

świadomość zdrowotna. Autor określa zachowania zdrowotne jako  

wybrane przez obserwatora lub (i) podmiot, działania, zachowania (lub typ zachowań), 

które na gruncie pewnego systemu wiedzy (np. przekonań potocznych, danej koncepcji 

naukowej, ideologii społecznej itp.) pozostają w istotnym, określonym w przyjętej opcji 

związku ze zdrowiem ujmowanym w znaczeniu ustalonym w systemie wiedzy11. 

Zestawienie zachowań związanych ze zdrowiem jest zróżnicowane i nie ma 

zgodności co do tego, jaka powinna być ich hierarchia ważności. Jest ona kon-

struowana przez ekspertów, którzy wybierają spośród zachowań zdrowotnych te, 

które mają potwierdzoną naukowo skuteczność w ochronie zdrowia ludzi. Lista 

działań stosowanych przez jednostkę jest natomiast zależna przede wszystkim 

                                                      
7  A. Ostrowska, dz. cyt., s. 28. 
8  Z. Słońska, M. Misiuna, Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Warszawa 1993, 

s. 52. 
9  I. Heszen-Niejodek, Psychologia zdrowia jako dziedzina badań i zastosowań praktycznych, 

[w:] Psychologia zdrowia, red. I. Heszen-Niejodek, H. Sęk, Warszawa 1997; I. Heszen-Nie- 

jodek, Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Warszawa 2000, s. 16–17. 
10  K. Puchalski, Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. Uwagi 

wokół pojęcia, [w:] Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki 

zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, red. A. Gniazdowski, Łódź 1990, s. 23–57. 
11  Tamże, s. 56. 
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od poziomu jej wiedzy i świadomości zdrowotnej. Mildred Blaxter bierze pod 

uwagę cztery klasyczne zachowania związane ze zdrowiem: dietę, aktywność fi-

zyczną, palenie tytoniu i picie alkoholu. Lista ta jest dotychczas najlepiej udo-

kumentowana zarówno przez badania epidemiologiczne, jak i laboratoryjne, 

prowadzone na zwierzętach, pokrywa się także z koncepcją prozdrowotnego sty-

lu życia, lansowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Obecnie w większo-

ści dokumentów związanych z tym zagadnieniem wymienia się także sposób ra-

dzenia sobie z problemami życiowymi, np. ze stresem
12

.  

Drugie śniadanie – ważny element zachowań zdrowotnych dzieci 

Odżywianie to najistotniejszy element zachowań zdrowotnych, wpływający 

na stan zdrowia człowieka od momentu jego poczęcia do starości. Właściwe od-

żywianie warunkuje utrzymanie dobrego stanu zdrowia oraz jest konieczne dla 

prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dostarcza wszystkich nie-

zbędnych składników do budowy tkanek i narządów, rekompensuje zużywaną 

energię, zwiększa odporność organizmu, zapobiega próchnicy zębów
13

. Żywie-

nie wpływa na rozwój biologiczny, budowę, skład i rozmiary ciała, stan zdrowia, 

przyspieszenie lub opóźnienie chorób degeneracyjnych i długość sprawnego ży-

cia. Prawidłowe żywienie to nie tylko odpowiednia ilość pożywienia i częstotli-

wość jego przyjmowania, ale przede wszystkim wartość odżywcza konsumowa-

nych pokarmów. Dieta powinna być urozmaicona, składająca się z różnorodnych 

produktów w odpowiednich ilościach i zapewniać pokrycie potrzeb żywienio-

wych organizmu. Dzieci, które nie spożywają pełnowartościowego posiłku, 

szybko się męczą, mają obniżoną sprawność i koordynację ruchową, są apatycz-

ne lub nadpobudliwe, mają problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, osiąga-

ją gorsze wyniki w nauce
14

. Niedobory niektórych witamin kompleksu B i żelaza 

wpływają na nieprawidłowe działanie układu nerwowego. Ma to wpływ na 

funkcjonowanie dziecka w domu i szkole
15

. 

Regularne i wartościowe posiłki, w tym drugie śniadanie w szkole, są istot-

nym elementem prawidłowego żywienia. Systematyczne spożywania posiłków 

co 3–4 godziny jest szczególnie ważne dla dzieci, aby mogły się dobrze rozwijać 

                                                      
12  A. Ostrowska, dz. cyt., s. 35. 
13  H. Rafalski, Żywność, żywienie, odżywianie, [w:] Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa, 

red. Z. Jethon, A. Grzybowski, Warszawa 2000, s. 164; S. Carroll, T. Smith, Jak żyć zdrowo, 

Warszawa 1996; M. Czerwionka-Szaflarska, Żywienie dzieci zdrowych, [w:] Pediatria, red.  

K. Kubicka, W. Kawalec, Warszawa 1999, s. 34–39.  
14  J. Charzewska, P. Bergman, K. Kaczanowski, H. Piechaczek, Otyłość epidemią XXI wieku, 

Warszawie 2006; A. Mazur, Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości  

u dzieci w wieku szkolnym, Rzeszów 2009. 
15  B. Woynarowska, A. Oblacińska, Wspólne drugie śniadanie w szkole. Poradnik dla dyrektorów 

i pracowników szkół oraz rodziców, Warszawa 2014, s. 10–12. 
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i sprostać wymaganiom szkoły
16

. Zbyt długie przerwy w jedzeniu powodują 

spadek glukozy we krwi, co skutkuje upośledzeniem funkcji komórek mózgu  

i wpływa na funkcjonowania całego organizmu. W konsekwencji dziecko nie 

może skupić się na nauce, ma zaburzoną zdolność koncentracji i czas reakcji na 

bodźce
17

. Uczucie głodu powoduje bóle brzucha, głowy, osłabienie ma wpływ 

również na pogorszenie relacji społecznych. Wywołuje lub nasila ono odczucie 

nieprzyjemnych emocji. Trafnie ujął to A. Maslow:  

Wszystkie umiejętności służą zaspokojeniu głodu, a ich organizacja jest niemal całkowi-

cie zdeterminowana przez ten jeden cel. Receptory i efektory, inteligencja, pamięć, na-

wyki – to wszystko może być teraz określone jako narzędzia do zaspokajania głodu. 

Umiejętności nie przydatne do tego celu zostają uśpione lub schodzą na dalszy plan. Pra-

gnienie tworzenia poezji, chęć nabycia samochodu […], pragnienie kupna nowej pary 

butów – w skrajnym przypadku zostają zapomniane lub stają się sprawami o drugorzęd-

nym znaczeniu18.  

Zatem głodne dziecko nie myśli o niczym innym poza jedzeniem. Ponadto 

występowanie uczucia głodu powoduje zwiększenie apetytu na słodkie i tłuste 

produkty, co może prowadzić do dodatniego bilansu energetycznego, a w jego 

następstwie do odkładania się nadmiaru tkanki tłuszczowej i powstawania nad-

wagi lub otyłości
19

. W konsekwencji wpływa to na zdrowie fizyczne, społeczne  

i emocjonalne dziecka oraz na obniżenie poczucia własnej wartości.  

Jedzenie i bezpieczeństwo to podstawowe potrzeby nie tyko dzieci, ale każ-

dego człowieka. Tylko dziecko z zaspokojonymi potrzebami może prawidłowo 

się rozwijać we wszystkich obszarach. Niezaspokojonym potrzebom towarzyszą 

nieprzyjemne emocje, zaspokojone potrzeby dają uczucie przyjemności, zado-

wolenia i radości. Aby dziecko mogło się uczyć i samorealizować, właśnie tak 

musi się czuć. 

Zatem ważne jest pierwsze śniadanie, które powinno być zjedzone w pierw-

szej godzinie po wstaniu. Jego wartość powinna stanowić 25–30% dziennego 

zapotrzebowania energetycznego (około 500–800kcal). Należy jednak pamiętać, 

że dzieci w różnym wieku mają różne zapotrzebowanie energetyczne i nastola-

tek potrzebuje bardziej pożywnego i kalorycznego śniadania. Zapotrzebowanie 

energetyczne jest zależne również od aktywności fizycznej dziecka. Natomiast 

                                                      
16  Tamże, s. 10–12. 
17  A. Hoyland, L. Dye, CL. Lawton, A systematic review of the effect of breakfast on the cognitive 

performance of children and adolescents, „Nutrition Research Reviews” 2009, No 22, pp. 220–

243. https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/82FE2D456 

F27AB7FBB1BC58BB146D1A8/S0954422409990175a.pdf/systematic_review_of_the_effect_

of_breakfast_on_the_cognitive_performance_of_children_and_adolescents.pdf; M. Komo- 

rowska, Wpływ diety na funkcjonowanie poznawcze u dzieci, „Remedium” 2010, nr 10, s. 6–7. 
18  A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2009, s. 64. 
19  K. Wolnicka, Regularne spożywanie posiłków, pojadanie między posiłkami, [w:] Zasady pra-

widłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, red.  

M. Jarosz, Warszawa 2008, s. 45–52. 
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drugie śniadanie ma pokrywać od 5 do 10% dziennego zapotrzebowania energe-

tycznego. Posiłek ten powinien być pełnowartościowy i dostarczać wszystkich 

składników odżywczych, ma zawierać węglowodany, białka, warzywa i owoce. 

Aby nie zubażać wartości odżywczej, należy unikać grupowania w jednym po-

siłku produktów tylko z jednej grupy. Bardzo ważne jest nie tylko to, co dziecko 

je na drugie śniadanie, ale również to, co pije. Najbardziej pożądana jest woda 

mineralna, która dostarcza wielu składników mineralnych, a także wypłukuje 

toksyny z organizmu. 

Spożywanie drugiego śniadania w szkole poza walorami odżywczymi dla 

organizmu ma dobre strony dla kształtowania zasad kulturalnego jedzenia posił-

ku. Wspólne konsumowanie drugiego śniadania wpływa również na tworzenie 

się pozytywnych relacji z rówieśnikami i nauczycielami.  

Z badań nad jakością drugiego śniadania najmłodszych uczniów 

Celem badań była jakościowa ocena drugiego śniadania uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej, wskazanie najczęściej spożywanych produktów oraz popeł-

nianych błędów w zakresie komponowania tego posiłku. Badania przeprowa-

dzono w lutym 2018 roku w czterech celowo wybranych częstochowskich szko-

łach podstawowych. Były to te same placówki, w których autorka przeprowadzi-

ła podobne badania w roku 2001
20

. Badaniami objęto 164 uczniów z klas 0–III  

w wieku od 6 do 10 lat. W badaniach wykorzystano wywiad zbiorowy i arkusz 

obserwacji, według którego dane zbierali wychowawcy klas. Arkusz zawierał 18 

pozycji, dotyczących produktów spożywanych przez uczniów w ciągu kolejnych 

pięciu dni. Listę produktów ustalona na podstawie wcześniejszych badań i ob-

serwacji pokarmów spożywanych przez dzieci w czasie drugiego śniadania.  

W celu poznania opinii nauczycieli na temat jakości odżywiania się uczniów 

podczas drugiego śniadania wykorzystano również wywiad grupowy, zwany fo-

kusowym
21

. W marcu 2018 roku przeprowadzono wywiad zintegrowany z 10 

nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, którzy zbierali dane do 

badań. Pytania dotyczyły oceny sposobu odżywiania się uczniów w czasie dru-

giego śniadania i tendencji zmian na przestrzeni 10 lat. Moderatorem dyskusji 

była autorka badań, która merytorycznie kierowała rozmową oraz kontrolowała 

interakcje zachodzące między członkami grupy. 

Z wywiadu z nauczycielami uzyskano informację, że ich zdaniem poprawiła 

się jakość spożywanych przez uczniów produktów na drugie śniadanie i mniej 

jest uczniów, którzy nie noszą do szkoły śniadania. W ich opinii dzieci jedzą 

więcej warzyw i owoców oraz więcej uczniów pije wodę. Wszyscy nauczyciele 

zwracali uwagę na fakt, że edukacja żywieniowa przynosi pozytywne efekty, 

                                                      
20  A. Leszcz-Krysiak, Drugie śniadanie w szkole, „Lider” 2002, nr 11, s. 19–21. 
21  Zob. K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008, s. 147–148. 
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jednak musi być systematyczna. Pedagodzy zauważają, że po zajęciach na temat 

prawidłowego odżywiania dzieci przez około tydzień, dwa zwracają uwagę na 

produkty, które jedzą. W opinii nauczycieli dzieci mają wiedzę na temat prawi-

dłowej diety i spożywanie jakich produktów jest korzystne dla ich zdrowia. Nie-

stety, preferencje smakowe dzieci są zależne od sposobu odżywiania i przyzwy-

czajeń rodziców. Dzieci, naśladując rodziców, nabierają przekonania, że są to 

prawidłowe wzorce żywieniowe. Jedna z nauczycielek zwróciła uwagę na pro-

blem używania słodyczy i jedzenia typu fast-food jako bardzo częstej formy na-

grody, stosowanej przez rodziców, co potwierdziła reszta rozmówców. 

Pozytywnie postrzegają nauczyciele likwidację sklepików z niezdrową żyw-

nością. Uważają, że brak możliwości zakupu drugiego śniadania w szkole zmo-

bilizował rodziców do przygotowywania go w domu zamiast dawania dzieciom 

pieniędzy, co wcześniej było często praktyką. 

Nauczyciele zauważają również złe nawyki żywieniowe uczniów podczas 

wycieczek i wyjść do kina, teatru. Panuje wśród rodziców powszechne przeko-

nanie o potrzebie zabierania niezdrowych przekąsek i słodyczy. Wyjście do kina 

bardzo często jest nieodzownie związane z zakupem przez dzieci popcornu  

i słodkich napojów gazowanych. Jest to swoista kultura bycia młodych widzów 

w kinie, akceptowana i modelowana przez rodziców. Przeprowadzony wywiad  

z nauczycielami był bardzo cennym źródłem wielu informacji na temat przy-

zwyczajeń żywieniowych najmłodszych uczniów i wskazał potrzebę modyfika-

cji szkolnej edukacji zdrowotnej.  

Wyniki badań wykazały, że drugiego śniadania nie przynosi do szkoły 4% 

badanych. Uczniowie z klas II i III częściej nie mają śniadania niż dzieci z klas 0 

i I. Istotne jest, że w szkołach, w których prowadzano badania, nie było sklepi-

ków szkolnych, więc dzieci nie mogły kupić żadnych produktów na drugie śnia-

danie. Z badań naukowych wynika, że istnieje związek między spożywaniem 

śniadania a środowiskiem rodzinnym dziecka. Nieregularne spożywanie produk-

tów śniadaniowych jest częstsze w przypadku rodzin odtwarzanych i samotnych 

rodziców
22

. Na ogół wynika to z braku czasu na przygotowanie posiłku. 

Tygodniowa analiza jakościowa jadłospisu dzieci wykazała (tabela 1), że 

24% badanych najczęściej spożywa kanapki z wędliną, 22% kanapki z żółtym 

serem, 12% tych spożywanych kanapek zawierało warzywa, a tylko 8% kanapek 

przynoszonych przez uczniów było z ciemnego pieczywa. Inne kanapki (zawie-

rające pasztety, ser topiony, dżem) miało 10% badanych. Znaczny odsetek 

(12%) uczniów przynosi na drugie śniadanie drożdżówki. W skład drugiego 

śniadania rzadko wchodzą warzywa, przynosi je tylko 10% badanych; za niskie 

należy uznać również spożycie owoców, które je 24% uczniów. Wysoki jest 

udział słodyczy w drugim śniadaniu uczniów, 26% spożywa na drugie śniadanie 

                                                      
22  K.A. Levin, J. Kirby, Irregular breakfast consumption in adolescence and the family environ-

ment: underlying causes by family structure, „Appetite” 2012, 59(1), pp. 63–70; https:// 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22446725. 
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batony, cukierki i rogale typu chipicao. Im uczniowie starsi, tym częściej jedzą 

na drugie śniadanie słodycze (42% trzecioklasistów). We wszystkich badanych 

grupach ci sami uczniowie w klasie (3%) jedzą chipsy na drugie śniadanie. 

Bardzo źle przedstawia się kwestia picia napojów przez uczniów, tylko po-

łowa badanych przynosi do szkoły picie, z czego 28% badanych pije wodę, 12% 

czarną herbatę. Tymczasem już lekkie odwodnienie skutkuje uczuciem zamę-

czenia, gorszą koncentracją i drażliwością dziecka. We wszystkich badanych 

szkołach nie było dostępu do wody pitnej, poza wodą z kranu. W dwóch szko-

łach była herbata, ale z wywiadu z nauczycielami i dziećmi wynikało, że jest 

niesmaczna i nie schodzą do stołówki, aby z niej skorzystać. 

Tabela 1. Rodzaje spożywanych produktów w ciągu tygodnia* na drugie śniadanie przez bada-

nych z poszczególnych klas N = 164  

 
Rodzaj spożywanych 

produktów 

Klasa 0 

N = 24 

Klasa I 

N = 30 

Klasa II 

N = 64 

Klasa III 

N = 46 

Razem 

N = 164 

N % N % N % N % N % 

1.  Kanapka z wędliną 4,4 18,33 11,6 38,67 13,8 21,56 10,2 22,17 40 24,39 

2.  Kanapka z żółtym serem 4,6 19,17 8,4 28,00 13,8 21,56 10 21,74 36,8 22,44 

3.  Kanapka z warzywami 4,6 19,17 5 16,67 4,4 6,88 5 10,87 19 11,59 

4.  K. z ciemnego pieczywa 5,4 22,50 2,8 9,33 4,6 7,19 0,2 0,43 13 7,93 

5.  Inne kanapki 1,2 5,00 2,2 7,33 6 9,38 6,6 14,35 16 9,76 

6.  Serki, jogurty 0 0,00 0 0,00 0,4 0,63 1,8 3,91 2,2 1,34 

7.  Bułka z Nutellą 0 0,00 0 0,00 1 1,56 0 0,00 1 0,61 

8.  Bułki słodkie i pączki 4,6 19,17 3,4 11,33 5,8 9,06 6,6 14,35 20,4 12,44 

9.  Rogale typu chipicao 4,6 19,17 0,8 2,67 1,8 2,81 2,4 5,22 9,6 5,85 

10.  Chipsy 0 0,00 0 0,00 2,8 4,38 2,2 4,78 5 3,05 

11.  Warzywa 5,6 23,33 8,2 27,33 3,2 5,00 0 0,00 17 10,37 

12.  Owoce 5,4 22,50 13 43,33 14,2 22,19 7 15,22 39,6 24,15 

13.  Soki 2,6 10,83 5 16,67 7,8 12,19 8 17,39 23,4 14,27 

14.  
Słodkie napoje gazowa-

ne 
1,8 7,50 1,8 6,00 6,2 9,69 3 6,52 12,8 7,80 

15.  
Słodycze, batony, cu-

kierki 
5,8 24,17 7,8 26,00 11 17,19 8,2 17,83 32,8 20,00 

16.  Woda 1,2 5,00 10,6 35,33 23,8 37,19 11 23,91 46,6 28,41 

17.  Woda smakowa 
  

0 0,00 0,2 0,31 4,4 9,57 4,6 2,80 

18.  Herbata 0 0,00 1,2 4,00 14,4 22,50 4 8,70 19,6 11,95 

19.  Nie ma śniadania 0 0,00 0 0,00 3,4 5,31 3,6 7,83 7 4,27 

* w tabeli podano średni wynik z pięciu dni obserwacji  

Źródło: obliczenia własne na podstawie analizy wyników badań uczniów. 
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Dzieci w klasie „0” miały zapewnioną herbatę do drugiego śniadania. Jednak 

czarna herbata nie jest napojem zalecanym, ponieważ zawiera kofeinę oraz tani-

nę, zmniejszającą wchłanianie żelaza, poza tym dzieci na ogół piją herbatę sło-

dzoną, co też jest zjawiskiem niekorzystnym. Polecane są herbatki ziołowe, zie-

lone i owocowe bez dodatku cukru oraz napoje mleczne
23

. 

Reasumując, połowa badanych pije bardzo mało i w ciągu około 5 godzin 

pobytu w szkole wypijają średnio od 300 ml do 500 ml napoju, a druga połowa 

badanych nic – co potwierdzają obserwacje nauczycieli. Woda pełni w organi-

zmie bardzo ważną rolę, jest rozpuszczalnikiem i środkiem transportu wielu 

składników, usuwa szkodliwe produkty przemiany materii. Jest niezbędna do 

prawidłowego przebiegu procesów trawienia, termoregulacji, pracy mózgu, 

zwilża błony śluzowe, stawy i gałki oczne, stanowi strukturę i część wszystkich 

tkanek. Zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy między innymi od aktyw-

ności fizycznej, temperatury otoczenia. Dzieci w wieku od 7 do 9 lat powinny 

spożywać 1900 ml, a starsze dzieci więcej
24

. 

Na drugie śniadanie pojedynczy uczniowie spożywali serki homogenizowa-

ne i jogurty pitne. Tak mały udział mleka oraz przetworów mlecznych w diecie 

dzieci jest zjawiskiem niekorzystnym. Brak lub małe ilości mleka i produktów 

mlecznych w diecie śniadaniowej prowadzi do niedoborów wapnia, co skutkuje 

osłabieniem układu kostnego, uzębienia, niesprawnością mięśni, układu nerwo-

wego i sercowo-naczyniowego oraz zaburzeniami krzepnięcia krwi
25

. 

Porównując aktualne wyniki badań z badaniami z przed 17 lat, przeprowa-

dzonymi przez autorkę
26

 w tych samych placówkach, stwierdzono, że zmniejszył 

się o 7% odsetek dzieci nie spożywających drugiego śniadania. W 2001 z pośród 

291 badanych nie miało śniadania 11% uczniów. Ponadto zauważono niewielki 

wzrost spożycia kanapek z ciemnego pieczywa z 0,5% (2001) do 7,9% (2018). 

Poza tym wyniki badań dotyczące spożycia różnego rodzaju kanapek, słodyczy, 

chipsów i innych produktów są zbliżone.  

Podobne wyniki dotyczące jakości spożywanych produktów na drugie śnia-

danie uzyskano, badając 174 uczniów w wieku od 10 do 13 lat z dwóch war-

szawskich szkół
27

. W tych badaniach również ustalono, że uczniowie spożywają 

                                                      
23  Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu 

życia, oprac. zbiorowe, red. M. Jarosz, Warszawa 2008, s. 122–127; https://wiemcojem.um. 

warszawa.pl/sites/default/files/publikacje/zasady_zywienia.pdf. 
24  Tamże. 
25  W. Szotowa, Praktyczne wskazówki do prawidłowego żywienia w różnych okresach życia. Ży-

wienie niemowląt i dzieci, [w:] Żywienie człowieka zdrowego i chorego, red. J. Hasik, J. Ga-

węcki, Warszawa 2007. 
26  A. Leszcz-Krysiak, dz. cyt., s. 19–21. 
27  B. Sicińska, B. Kucharska, E. Michota-Katulska, M. Zegan, Śniadanie uczniów szkół podsta-

wowych – ocena jakościowa, „Pielęgniarstwo Polskie” 2015, nr 3 (57). http://www. 

pielegniarstwo.ump.edu.pl/uploads/2015/3/273_3_57_2015.pdf. 
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mało warzyw, owoców i odpowiednich napojów. Ponadto włączają do śniadania 

produkty cukiernicze i słodycze
28

. 

Podsumowanie i wnioski 

Analiza jakościowa drugiego śniadania wykazała, że nie spełnia ono kryte-

riów pełnowartościowego posiłku. Podstawą drugiego śniadania uczniów w kla-

sach 0–III są kanapki, na ogół z wędliną i żółtym serem. Błędem w kompono-

waniu drugiego śniadania jest znikomy udział pieczywa razowego i pełnoziarni-

stego, brak przetworów mlecznych oraz mała częstotliwość spożywania warzyw 

i owoców. Niepokojący jest fakt, że co drugie dziecko zjada na śniadanie słody-

cze i inne słodkie przekąski bądź pije napoje gazowane. Istotny problem stanowi 

nawodnienie badanych uczniów, tylko połowa z nich przynosi do szkoły picie. 

Najczęściej spożywanym napojem jest woda i słodzona czarna herbata. 

Przytoczone tu wyniki badań pozwalają na ukazanie ogólnych tendencji 

zmian w sposobie odżywiania dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Istnieje jednak 

potrzeba pogłębionych badań, które pozwolą na monitorowanie stanu odżywia-

nia dzieci i zapobieganie chorobom dietozależnym. Niewłaściwe odżywianie 

wpływa na wzrastającą częstotliwość występowania otyłości u dzieci i młodzie-

ży w całej Europie i występowanie cukrzycy typu II, co jest stosunkowo nowym 

zjawiskiem. Sprzyja mu współczesny styl życia, charakteryzujący się nieustanną 

pogonią za czasem, nowościami, nowymi wrażeniami, sukcesem, który powodu-

je, że wszystko staramy się robić szybko – również jeść. Wpływa na to także 

spożywanie produktów typu „junk food” (jedzenie z małą wartością odżywczą)  

i „fast food”, „zabijaczy” głodu: ciastek, batonów, hamburgerów, hot-dogów itp.
29

 

Prawidłowe żywienie w dobie wszechobecnej reklamy jest bardzo trudne. 

Reklamowane produkty są na ogół wysoko przetworzone o niskiej wartości od-

żywczej, bogate w cukry proste i tłuszcze nasycone, co sprzyja powstawaniu 

nadwagi i otyłości
30

. Jedzenie tych produktów jest modne, często posiadają do-

datkowe gadżety w formie zabawek, naklejek, co jeszcze bardziej zwiększa 

atrakcyjność reklamowanej żywności. 

Zatem istnieje potrzeba systematycznej i nowoczesnej, w sensie prakseolo-

gicznym, edukacji żywieniowej zarówno uczniów, jak i rodziców. Szkoła to 

drugie po rodzinie miejsce, w którym kształtuje się kultura zdrowotna dzieci  

i młodzieży. Zdrowie i edukacja są ze sobą ściśle związane i od siebie zależne.  

                                                      
28  Tamże. 
29  Z. Melosik, McDonald's, tożsamość, zdrowie, [w:] Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-

kulturowe, red. M.D. Głowacka, Poznań 2000, s. 308–341. 
30  A. Mazur, I. Szymanik, P. Matusik i wsp. Rola reklam i mediów w powstawaniu otyłości  

u dzieci i młodzieży, „Endokrynologia. Otyłość. Zaburzenia Przemiany Materii” 2006, 2(1),  

s. 18–21. 
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Z opracowanego przez M. Shurcke’a i C. de Paz Nieviesa modelu związku mię-

dzy zdrowiem a edukacją wynika, że odpowiedni stan zdrowia determinuje  

w dużej mierze osiągnięcia i sukcesy edukacyjne. Lepsze zdrowie umożliwia 

lepszą edukację. Edukacja natomiast pomaga uzyskać ludziom wiedzę i umiejęt-

ności dbania o zdrowie
31

. 

Celem edukacji zdrowotnej jest kształtowanie osobowości dbającej o zdro-

wie, rozwijanie umiejętności życiowych poprawiających jakość życia poprzez 

oddziaływanie na potrzeby i motywy, postawy, wiadomości i przekonania, na-

wyki i przyzwyczajenia oraz umiejętności i sprawności
32

. Jest to ostatni moment, 

kiedy wychowanie zdrowotne może być skuteczne. Późniejsza modyfikacja za-

chowań i postaw może być bardzo trudna i nietrwała. Aby edukacja zdrowotna 

była efektywna i kształtowała pożądane zachowania zdrowotne, musi być sys-

tematyczna i rozłożona w czasie, odbywać się w warunkach umożliwiających in-

ternalizację wartości i norm postępowania związanych ze zdrowiem
33

. 
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The second breakfast of children in early school age as an  

element of health related behaviors connected with nutrition 

Summary 

The nutrition of children is an important component of health behaviors because of their relation-

ship to chronic diseases and quality of life. It is important to establish healthy eating patterns and 

nutritional preferences at an early age because they tend to persist in adulthood. In addition, the 

results of scientific research indicate that many chronic diseases have their roots in childhood. 

The article presents an analysis of the results of own research devoted to the qualitative assess-

ment of the second breakfast at the school of early school education students. It also indicates the 

products most frequently consumed by the tested people and errors made in composing a second 

breakfast.  

Keywords: health behaviors, second breakfast of children in early school age, nutrition, health ed-

ucation. 
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Baśnie towarzyszą nam od najmłodszych lat. To od nich zaczyna się nasze 

spotkanie z literaturą. Pamiętamy opowieści czytane lub opowiadane przez ro-

dziców i dziadków, które przenosiły nas w pełen cudowności świat, w którym 

czuliśmy się zawsze bezpiecznie. A dlaczego? Bo przecież w baśniach wszystko 

jest tak proste, przewidywalne: dobra królewna zmaga się z przeciwnościami lo-

su, aby potem odnaleźć księcia i żyć długo i szczęśliwie. Schemat fabuły jest 

zawsze ten sam. Nie boimy się strasznych przygód, które spotykają postacie, 

gdyż wiemy, że świat baśni rządzi się swymi prawami – każdy zły uczynek zo-

stanie ukarany, a dobro nagrodzone. Pojawiający się bohaterowie występują tak-

że w opozycji dobry–zły. Tradycja baśni nauczyła czytelników, iż macocha  

i czarownica zawsze uosabiają złe cechy, zaś sierota czy księżniczka – dobre. 

Toteż baśnie są skarbnicą stereotypów, których uczymy się już od najmłodszych 

lat. Przy wszystkich swych walorach baśnie stają się dla czytelnika lub słucha-

cza okazją do oderwania się od rzeczywistości i wkroczenia w świat, który jest 

idealny, w którym szlachetność zawsze zwycięża nad niegodziwością, a najważ-

niejszymi wartościami są miłość i dobroć. Ponadto w świecie tym pojawiają się 

magiczne przedmioty, postacie i wydarzenia, dzięki którym życie bohatera może 

się diametralnie zmienić. Jak bardzo byśmy chcieli, aby taka możliwość była  

w realnym życiu, aby jednym dotknięciem czarodziejskiej różdżki odwrócić od 

nas problemy, choroby i zmartwienia. Zatem wprowadzając dzieci w świat ba-

śni, chcemy oswoić je z regułami panującymi w realnym życiu, pokazać, jakie 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.101
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niebezpieczeństwa mogą na nie czekać, lecz taka forma prezentacji problemów 

pozwala na łagodniejsze oswojenie się ze złem, którego mogą doświadczyć.  

Według definicji słownikowej
1
 baśń jest jednym z głównych gatunków lite-

ratury ludowej, będącym utworem zwykle pisanym prozą o treści fantastycznej, 

którego treść prezentuje losy bohaterów w świecie przepełnionym magicznymi 

postaciami, przedmiotami, wydarzeniami i zjawiskami. Zawiera liczne elementy 

światopoglądu ludowego, do których należą m.in. wiara w ingerencję w losy lu-

dzi mocy pozaziemskich, antropomorficzna wizja przyrody, niepisane normy 

moralne, wzorce więzi społecznych i sprawiedliwych zachowań. Baśń europej-

ska wywodzi się z połączenia tematów zaczerpniętych z literatury orientalnej, 

mitologii antycznej oraz z literatur różnych kultur europejskich.  

W baśniach występują postacie ze świata zjawisk nadprzyrodzonych: ol-

brzymy, czarownice i czarownicy, smoki, dobre i złe wróżki, krasnoludki, zwie-

rzęta posiadające cechy ludzkie, które często pomagają bohaterowi pokonać 

przeszkody. Najbardziej zauważalnym znakiem cudowności baśni jest metamor-

foza, czyli przemiana człowieka w zwierzę lub przedmiot albo odwrotnie. Jed-

nakże bohater baśni nigdy nie dziwi się cudom, które mu się przydarzają. Wyni-

ka to z faktu, iż baśń jest gatunkiem apsychologicznym, skupia się na losach po-

staci, a nie na ich przeżyciach. Istotna jest akcja, a nie życie wewnętrzne przed-

stawionych postaci. Bohaterowie także bardzo rzadko mają imiona, najczęściej 

zastępowane są one abstrakcyjnymi określeniami, jak np. królewna, książę, 

młodsza siostra, macocha
2
.  

Znamienne są też sposoby kreacji głównych postaci, zarówno po stronie zła, jak i dobra. 

Wizualne przedstawienie pozytywnej postaci baśniowej to zazwyczaj obraz bliski ide-

ałowi. Kobieta (księżniczka, dobra wróżka) to zawsze postać piękna o delikatnych, szla-

chetnych rysach, urodzie nieodbiegającej od kanonu. Jej włosy są z reguły proste, w ko-

lorze blond, czasami czarne, nigdy zaś rude. Podobnie sprawa ma się z postaciami mę-

skimi, takimi jak książę czy rycerz. Jest to silnie zbudowany młodzieniec o regularnych 

rysach. W przypadku postaci starszych, które zwykle są ucieleśnieniem mądrości, ich po-

stawa jest zawsze majestatyczna, poważna. Mędrzec ma zawsze brodę i przeważnie ko-

stur, który to jednocześnie staje się magicznym rekwizytem, orężem, jak i oznaką staro-

ści, nieokreślonej zresztą dokładniej, lecz pokazującej, że mądrość owej postaci może 

być postrzegana jako przedwieczna. Tak samo sytuacja przedstawia się w przypadku po-

staci złych. Większość z nich zawiera w sobie elementy, które ludzie utożsamiają ze 

złem, ułomnościami ludzkiego ciała i ducha3.  

Twórczość baśniowa zawiera szereg charakterystycznych cech, do których 

oprócz wspomnianej wcześniej cudowności, występowania równocześnie świata 

realistycznego i nadprzyrodzonego, należy także niezdefiniowana czasoprze-

                                                      
1  Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków etc. 

1988, s. 57–58. 
2  Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, Warszawa 2012, s. 101. 
3  W. Rutka, Wartość baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi, „Edukacja Elementarna w Teorii  

i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” 2012, nr 2, s. 28. 
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strzeń. Baśnie zwykle zaczynają się typowymi sformułowaniami, typu dawno, 

dawno temu, za górami za lasami. Zatem nie zostaje określony ani czas, ani 

miejsce akcji. Taki zabieg służy uwiarygodnieniu cudowności miejsca i przed-

stawionych wydarzeń oraz tworzeniu atmosfery magiczności.  

W świecie przedstawionym nikt i nic się nie starzeje, nie dojrzewa, nie ewoluuje i nikt 

nie umiera w sposób naturalny. Bohaterowie mogą stracić życie tylko w wyniku czarów 

lub morderstwa, ale nawet ich śmierć ma charakter odwracalny4.  

Zatem czas w baśni zdaje się zamkniętą kapsułą, w której możliwe staje się 

cofnięcie czasu, powrót do wybranej chwili, a także czas może płynąć, ale po-

stacie tego nie odczuwają, np. zapadając w magiczny sen. 

Wśród cech baśni należy również wymienić nieskomplikowaną fabułę, która 

sprowadza się do walki dobra ze złem. Zawsze jednak szlachetna jednostka, 

mimo pojawiających się wielu przeszkód, zwycięża nad złem. Postrzeganie 

świata przedstawionego jest w baśni czarno-białe. Nie istnieją postacie mające 

zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy, są jednoznaczne: albo dobre, albo 

złe. Zatem świat przedstawiony jest uporządkowany, przewidywalny, nie pozo-

stawia pola do nadinterpretacji.  

Pierwotnie baśnie funkcjonowały w społeczności w ustnych przekazach,  

z czasem zaczęto je spisywać. W Europie pierwszy klasyczny zbiór baśni stwo-

rzył w XVII w. Charles Perrault. Napisane przez niego utwory stanowiły wersje 

funkcjonujących już w obiegu ustnym baśni, przy czym utwory jego autorstwa 

skierowane były do dorosłych odbiorców, zawierały wiele drastycznych i natu-

ralistycznych scen, a każda z nich kończyła się morałem w formie wiersza. Mo-

rał ten nie był typowo baśniowy, autor objaśniał w nich sens utworu, nie dając 

możliwości własnej interpretacji. Opowieści Perraulta przenikały do dzieci w ła-

godniejszym wydaniu, ograniczającym brutalne opisy lub z treścią odpowiadają-

cą możliwościom poznawczym małych odbiorców.  

Z początku XIX w. pochodzi zbiór baśni autorstwa braci Grimm pt. Kinder- 

und Hausmärchen, liczący 200 baśni i 10 legend. Pierwszy tom ukazał się  

w grudniu 1812 roku, a drugi – w 1815 r. Bracia Grimm inspirowali się literatu-

rą Clemensa Brentano i Achima von Arnima, ale przede wszystkim bazowali na 

funkcjonujących opowieściach ludowych, spisując je. Powszechnie wyobrażano 

sobie, iż autorzy podróżowali po świecie w poszukiwaniu ciekawych opowia-

dań, jednakże wiele źródeł wskazuje, iż mieli oni wielu informatorów, którzy dla 

nich zbierali ustne przekazy
5
. Bracia Grimm nie stronili od ukazywania okru-

cieństwa w swych utworach jeszcze na szerszą skalę niż Perrault. 

                                                      
4  V. Wróblewska, Czas i przestrzeń w ludowych baśniach magicznych o zakazanym pokoju, 

„Acta Universitatis Nicolai Copernici” , Filologia Polska XLV, Toruń 1995, s. 135. 
5  A. Ziółkowska, Kilka słów o tym, dlaczego nie powinno się tłumaczyć  Baśni  Braci Grimm 

poprzez język trzeci, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką 

Przekładu” 2016, nr 11, s. 144. 
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Najpopularniejszym literackim zbiorem baśni europejskich są Baśnie Hansa 

Christiana Andersena. Utwory napisane przez Andersena zawierają głęboki hu-

manistyczny sens i posiadają uniwersalne przesłanie oraz wartości. „Przez za-

czarowany świat kwiatów i zwierząt, wróżek dobrych i złych duchów ukazują 

ludzkie charaktery i problemy”
6
. Poruszają zagadnienia egzystencjalne, pytając  

o sens życia, o zasady moralne oraz wartości, którymi należy się kierować. 

Uświadamiają człowiekowi, że tylko dzięki walce z przeciwnościami losu mo-

żemy osiągnąć sukces, nie możemy biernie poddawać się temu, co przynosi nam 

życie. Bohaterowie Andersena zmagają się z wieloma trudnościami, walczą  

z pojawiającymi się przeszkodami, ale ostatecznie zwyciężają dzięki sile charak-

teru, wytrwałości i dobroci serca
7
. 

Wszystkie baśnie posiadają wielowymiarową strukturę, która w pierwszej 

kolejności opowiada o życiu różnych ludzi. Są to zarówno osoby biedne, bogate, 

dorośli i dzieci, a także różnego rodzaju postacie fantastyczne, tj. wróżki, cza-

rownice, krasnoludki oraz spersonalizowane zwierzęta. W głębszej warstwie ba-

śni można odnaleźć uniwersalny przekaz na temat ludzkich zachowań, celów, 

pragnień, wartości, lęków, jak również szereg problemów rozwojowych czło-

wieka. W związku z powyższym baśnie stanowią doskonały materiał, który 

można wykorzystać do pracy z dziećmi. Pozwalają bowiem małym podopiecz-

nym oswoić się z różnymi problemami mogącymi ich dotyczyć.  

Baśnie mogą dać dziecku więcej niż inne opowieści, ponieważ język ich przekazu jest 

dopasowany do możliwości rozwojowych dziecka; w wieloletnim procesie przekazywa-

nia baśni z ust do ust zostały one maksymalnie uproszczone. Najlepsze dla małego 

dziecka są takie opowieści, w których główny bohater jest wyrazisty, a jednocześnie na 

tyle uniwersalny, żeby dziecko mogło się z nim utożsamiać8.  

Dziecko, obcując z baśnią, kieruje się swoją sympatią i antypatią względem 

przedstawionych postaci. Łatwiej jest mu identyfikować się z bohaterem, które-

go sytuacja wzbudza u niego pozytywne wrażenie, tworzące emocjonalną więź. 

Utożsamienie się z postaciami pozytywnymi jednocześnie uczy dziecko, iż na 

świecie istnieje zło, którego mogą doświadczyć w realnym życiu. Zatem nastę-

puje oswajanie ucznia ze złem, a co się z tym wiąże – poznawanie podstawo-

wych reguł, jakie rządzą światem.  

Za pomocą baśni można uzyskać u podopiecznych różnorakie efekty rozwo-

jowe, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Już w przedmowie do Baśni 

bracia Grimm stwierdzili, iż  

                                                      
6  Encyklopedia szkolna. Literatura i nauka o języku, pod red. A.Z. Makowieckiego, Warszawa 

1995, s. 16. 
7 D. Żebrowska, Poznawcze i wychowawcze wartości baśni Hansa Christiana Andersena, „Stu-

dia Gdańskie. Wizja i Rzeczywistość”, t. 5, 2008, s. 146. 
8  E. Zawadzka, A. Rawa-Kochanowska, Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole  

w procesie wspomagania dziecka w rozwoju, Warszawa 2015, s. 37. 
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naszym zbiorem nie chcieliśmy jedynie wyświadczyć przysług historii poezji i mitologii. 

Naszym zamiarem było równocześnie, by sama poezja, która w nich żyje, mogła działać 

i radować tych, którzy potrafią się nią cieszyć, a zatem, aby służyła też jako książka wy-

chowawcza. Od takiej książki nie wymagamy czystości, jaką zyskać można przez lękliwe 

usuwanie wszystkiego, co odnosi się do określonych stanów i relacji, które nadarzają się 

co dzień i których żadną miarą nie da się zatuszować […] My poszukujemy czystości  

w prawdzie opowiadania, które nie kryje w sobie żadnej nieprawości9.  

Zatem jedną z funkcji baśni jest jej wychowawcze oddziaływanie na czytel-

nika lub słuchacza. Poprzez ukazywanie zarówno dobrych, jak i złych postaci 

odbiorca uczy się zależności, jakie panują w świecie. Wychowawcze właściwo-

ści baśni przejawiają się tym, że przy odpowiednim doborze tekstów możemy 

kształtować u uczniów pożądane postawy, uczyć ich, iż życie składa się zarówno 

z dobrych, jak i złych chwil. Szczęście i radość przeplatają się z cierpieniem  

i nieszczęściem, co stanowi jedno z prawideł od dawien dawna rządzących świa-

tem. Kraina baśni doskonale je uchwyca, nie idealizuje przedstawionych sytu-

acji, pokazuje czarno-białą strukturę rzeczywistości. Nie jest to idealistyczna wi-

zja, w której panuje powszechna radość i szczęście. Jawią się w niej postacie, 

wydarzenia, budzące strach, skłaniające czytelników do refleksji, która ma za 

zadanie wykształcić w nich właściwe postawy, ale równocześnie uświadomić, iż 

nasze życie jest narażone na obcowanie ze złem. Jedyną drogą, by przezwycię-

żyć panujące zło, jest praca nad sobą, kształtowanie charakteru i stawanie się 

lepszym. Dzięki baśniom można nauczyć podopiecznych, jakie są konsekwencje 

przyjęcia zarówno złej, jak i dobrej postawy. W baśniach, tak jak we Wróżkach 

Charles`a Perrault, nagrodą za dobre zachowanie staje się bogactwo, ale przeno-

sząc sens utworu na realny świat, nagroda nie zawsze musi być materialna, mo-

gą nią być podziękowania, docenienie w środowisku, stawianie za wzór dla in-

nych. Zaś zło zawsze przegrywa i zostaje ukarane, co również można odnieść do 

rzeczywistości uczniów. Kształtowanie postaw dzięki baśniom ważne jest także 

w przypadku wystąpienia u ucznia lub w jego środowisku niepożądanych za-

chowań, np. znęcania się nad słabszymi. Świat przedstawiony w baśniach może 

bowiem stać się bodźcem do rozmowy, refleksji nad pojawiającymi się proble-

mami. Warto wtedy zastosować takie teksty, dzięki którym uczniowie zrozumie-

ją błędy swego zachowania i będą mogli odczuć, jak ich uczynki wpływają na 

innych oraz jakie skutki za sobą niosą dla otoczenia.  

Baśń, tak jak ogólnie obcowanie z literaturą, rozwija osobowość odbiorcy. 

Kształtuje wrażliwość estetyczną poprzez otwarcie dziecka na wartości, które 

niesie ze sobą, tj. dobro, zło, sprawiedliwość, prawda, miłość, przyjaźń. Ponadto  

baśnie pomagają dziecku w odkrywaniu własnej tożsamości i własnego powołania, 

wskazując zarazem, jakich potrzebuje ono doświadczeń, aby rozwinąć swój charakter. 

Tego rodzaju oddziaływania nie wykazuje żaden inny gatunek literacki. Baśnie dają do 

zrozumienia, że pomyślne, pełne satysfakcji życie dostępne jest każdemu, mimo życio-

                                                      
9  Baśnie braci Grimm, Poznań 2009, s. 10. 
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wych przeciwności – lecz jedynie wówczas, gdy nie ucieka przed pełnymi niebezpie-

czeństw życiowymi zmaganiami, bo tylko one pozwalają odkryć nasze prawdziwe ja. 

Opowieści te przekazują dziecku obietnicę, że jeśli zdobędzie się na odwagę, aby tego 

rodzaju poszukiwania – pełne trwóg i prób – podjąć, wesprą je dobre moce i odniesie 

zwycięstwo. Przynoszą one również przestrogę, że kto jest zbyt lękliwy czy małego ser-

ca, by dla odnalezienia siebie narazić się na niebezpieczeństwo, ten będzie wiódł egzy-

stencję jałową – o ile nie spotka go jeszcze gorszy los10. 

Czytanie czy słuchanie baśni sprzyja także rozwojowi umysłowemu ucznia. 

Wpływa na intelekt dzięki dawaniu możliwości poszerzania swojej wiedzy  

o świecie, a także rozwija procesy porównywania, analizy i syntezy, rozpozna-

wania ciągów przyczynowo-skutkowych, jak również ćwiczy pamięć. Baśnie 

wzbogacają słownictwo czytelnika, styl jego wypowiedzi oraz stronę grama-

tyczną. Ponadto kształtują wyobraźnię i twórczą postawę dziecka poprzez uru-

chamianie możliwości kreacyjnych i interpretacyjnych, np. poprzez zajęcia pla-

styczne i teatralne. Dziecko poprzez przeżywanie losów wybranego bohatera, 

identyfikowanie się z nim rozwija zdolności empatii i swoje życie emocjonalne. 

Przedstawione w baśniach zależności między postaciami uczą zrozumienia in-

nych ludzi oraz interakcji, jakie między nimi zachodzą
11

. Ponadto niezwykłość 

świata przedstawionego rozwija wyobraźnię i fantazję dziecka. Baśń może być 

różnorodnie wykorzystywana w procesie dydaktycznym na różnych etapach 

edukacji. Może stanowić przyczynek do rozważań na wiele tematów. Na pod-

stawie przeczytanej baśni uczniowie mogą stworzyć prace plastyczne, ale rów-

nież, by wykorzystać twórcze zdolności podopiecznych, nauczyciel powinien 

skłonić uczniów do pisania tekstów własnych inspirowanych lekturą lub też np. 

tworzenia dalszych losów bohaterów. Tego typu zadania rozwijają wyobraźnię, 

lecz przy okazji wymagają od ucznia znajomości konwencji baśniowej, pojawia-

jących się w niej postaci, motywów oraz cech charakterystycznych dla tego ga-

tunku literackiego. Ponadto teksty baśni stanowią szerokie pole do ich interpre-

tacji, które nauczyciel może wykorzystać poprzez tworzenie przedstawień te-

atralnych. Baśń może być różnorodnie ukazana w zależności od wieku oraz 

możliwości uczniów; może być wierna z oryginałem, jak i zmodyfikowana po-

przez przeniesienie we współczesne czasy czy też przedstawiona w formie ko-

medii czy musicalu. Dla dzieci i młodzieży obcowanie z teatrem stanowi pole do 

rozwijania umiejętności aktorskich, ćwiczy pamięć, poprawia zdolności recyta-

torskie. Ponadto stanowi dla uczniów zabawę, dzięki której przenoszą się w ma-

giczny świat, odzwierciedlając tym samym dziecięce marzenia. Wspólna praca 

nad przedstawieniem wzmacnia też grupę, integruje ją. Przy inscenizacji anga-

żowane są zdolności plastyczne i estetyczne dziecka poprzez wspólne przygoto-

wywanie scenografii oraz zdolności muzyczne, rytmiczne, jeśli w scenariuszu 

                                                      
10  B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 2010, s. 50. 
11  W. Rutka, Wartość baśni w pracy z dziećmi przedszkolnymi, „Edukacja Elementarna w Teorii  

i Praktyce. Kwartalnik dla Nauczycieli” 2012, nr 2, s. 32. 
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pojawiają się piosenki lub inscenizacja baśni ma charakter musicalu. Poza tym 

możliwość zaprezentowania sztuki teatralnej przed rówieśnikami, rodzicami  

i nauczycielami uczy podopiecznych radzenia sobie z tremą oraz ośmiela przed 

publicznymi wstąpieniami, a także zwiększa poczucie własnej wartości. 

Baśnie można również wykorzystać do celów terapeutycznych. Odgrywają 

one zasadniczą rolę w kreowaniu pozytywnego wyobrażania o sobie samym  

i własnej sytuacji. Ponadto pomagają zrozumieć własne trudności, pokonywać 

lęki, strach i słabości, dostarczają dobrych wzorców postępowania, pokazują, co 

jest dobre, a co złe oraz pobudzają wyobraźnię. Struktura baśni oparta jest na 

mechanizmach psychologicznych, dzięki którym dziecko może zrozumieć nieja-

sne dla siebie wydarzenia, zachowania. Zatem otrzymuje propozycję sposobów 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych. B. Bettelheim stwierdził, iż „baśń pełni 

funkcję terapeutyczną, ponieważ pacjent, rozmyślając nad tym, co baśń zdaje się 

dawać do zrozumienia w odniesieniu do jego wewnętrznych konfliktów w kon-

kretnym momencie życia, odkrywa własne rozwiązanie sytuacji”
12

. W pracy pe-

dagogicznej należy przede wszystkim skupić się na doborze odpowiedniego tek-

stu baśni, który odpowiadałby na zapotrzebowanie ucznia lub uczniów. Dzieci 

będące w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają bogato rozwiniętą 

wyobraźnię, zatem można wykorzystać baśnie w stymulowaniu pozytywnych 

wartości, takich jak radość, sympatia, duma. Większym efektom działań terapeu-

tycznych sprzyja odpowiedni wybór utworu, którego bohater będzie podziwiany 

przez ucznia. Historie prezentowane w baśniach odpowiadają na istotne pytania 

natury egzystencjalnej, które dziecko zaczyna dostrzegać pod wpływem usły-

szanych opowieści. Magiczny świat porządkuje relacje z rzeczywistością w zu-

pełnie inny sposób, gdyż podkreśla, iż wszystko jest możliwe. Daje nadzieję 

szczególnie tym, którzy na co dzień nie potrafią się odnaleźć w realnym życiu
13

. 

Istotą terapii poprzez baśnie jest korygowanie nieprawidłowości rozwojowych 

oraz kształtowanie pozytywnych zmian w psychice. Dzięki baśni  

dziecko przeżywające lęki i frustracje związane z konkretną sytuacją wyobraża sobie te 

okoliczności w powiązaniu z przyjemnymi emocjami. Mogą one wiązać się z ciekawymi 

przygodami, jakie w danym miejscu (okolicznościach) przeżywa ulubiony bohater. Lęk 

ustępuje wówczas miejsca ciekawości, podekscytowaniu, zabawie. Dziecko, podążając w 

wyobraźni śladami bohatera, może zmienić sposób myślenia o dotychczas lękotwórczym 

środowisku czy sytuacji14.  

Baśnie pomagają dzieciom oswoić negatywne emocje, własne obawy oraz 

skomplikowane przeżycia. Trudne doświadczenia przedstawione w baśniowym 

                                                      
12  B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 2010,  

s. 52. 
13  R. Pilawska, Magiczne odbicia rzeczywistości, czyli o znaczeniu baśni w edukacji dziecka, „Pe-

dagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2017, t. 5, nr 2/1 (10/1), s. 80. 
14 E. Zawadzka, A. Rawa-Kochanowska, Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole  

w procesie wspomagania dziecka w rozwoju, Warszawa 2015, s. 78. 
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krajobrazie ułatwiają dzieciom zrozumienie realnych konfliktów, nie naruszając 

ich poczucia bezpieczeństwa. Praca indywidualna z dzieckiem z wykorzysta-

niem baśni może poruszać takie problemy, jak: relacje ucznia z rodzicami, grupą 

rówieśniczą i rodzeństwem, lęki i zadania rozwojowe, adaptacja do zmian ży-

ciowych, tj. zmiana szkoły, miejsca zamieszkania czy rozwód rodziców.  

Baśnie wywodzące się z kultury ludowej utrwaliły w sobie pewien etos, ob-

raz stosunków między ludźmi. Tworzone na przestrzeni wieków, przekazywane 

ustnie z pokolenia na pokolenie niosą za sobą cały wachlarz ludowych mądrości. 

Świat baśni to świat, w którym rządzi sprawiedliwości, a każda nikczemność 

prędzej czy później zostanie ukarana. Wskazuje, iż człowiek powinien kierować 

się dwoma podstawowymi wartościami: dobrocią i miłością, gdyż tylko one są 

gwarancją szczęścia jednostki. Ponadto daje nadzieję, iż los może się w każdej 

chwili odwrócić, należy tylko podjąć walkę z przeciwnościami. Te uniwersalne 

prawdy są jednocześnie wbudowane w prostą fabułę, napisane nieskomplikowa-

nym językiem, przez co ich odbiorcami mogą być osoby w każdym wieku. Baśń 

w swej prostocie daje szerokie pole do interpretacji. Motywy zaczerpnięte z ba-

śni pojawiają się we współczesnej literaturze, ale także filmie i – aby zrozumieć 

te odniesienia – należy już od najmłodszych lat nauczyć dzieci obcowania z ba-

śnią. Pierwsze ich spotkania z tym gatunkiem literackim następują we wczesnym 

dzieciństwie poprzez słuchanie czytanych przez rodziców zwykle przed snem. 

Potem na stałe goszczą w programie wychowania przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej oraz na późniejszych etapach kształcenia. Baśnie stanowią do-

skonały materiał do pracy z uczniami na różnych poziomach edukacji, gdyż od-

działują wieloaspektowo na rozwój dziecka. W obcowaniu z nimi można do-

strzec walory wychowawcze, dydaktyczne i terapeutyczne. Przede wszystkim 

uczą naturalnego porządku świata, czyli podziału na dobro i zło, a jednocześnie 

wzmacniają wiarę ucznia w dobro i sprawiedliwość. Dzięki baśniom dziecko 

zdobywa wiedzę o świecie, wzbogaca zasób słownictwa, rozwija wyobraźnię, 

uczy się empatii. Ponadto tego typu utwory mogą poprawić samopoczucie, 

przywrócić równowagę wewnętrzną, a także znaleźć sposób rozwiązania wła-

snych kłopotów i zmartwień. Odpowiednio dobrana lektura wpływa również na 

psychikę dziecka, które może zmienić postrzeganie samego siebie, zaakcepto-

wać siebie takim, jakim jest, ze swoimi wadami i zaletami, wpłynąć na poprawę 

poczucia własnej wartości.  
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On the meaning and value of fairy tales in pedagogical work 

Summary  

It is from the fairy tale that our meeting with literature begins. Introducing children to the world of 

fairy tales, we want to tame them with the rules prevailing in real life, show what dangers can wait 

for them, but such a form of presenting problems allows for a gentler taming of, among others, 

with evil that they can experience. With the help of fairy tales you can get in the charges, various 

developmental effects, depending on what we want to achieve. Starting from the educational influ-

ence, by shaping the desired attitudes and showing the world of values of good, evil, justice, truth, 

love, friendship, up to building responsibility for your decisions. Therefore, the article is an at-

tempt to analyze the benefits of applying fairy tales in pedagogical work. 

Keywords: education, upbringing, values, integration, literature, art therapy, bibliotherapy, fairy tale. 
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Wstęp 

Duchowość to pojęcie niejednoznaczne, trudne do zdefiniowania, narzucające 

możliwość wielorakiej interpretacji. Sam ten fakt przyczynia się do jego wyklucze-

nia, a przynajmniej marginalnego traktowania w pedagogice. Takie stanowisko jest 

niesłuszne i szkodliwe, gdyż – zgodnie z założeniami psychologii humanistycznej – 

nie można mówić o pełni rozwoju człowieka bez uwzględnienia w nim wymiaru 

duchowego. Dzięki rozwiniętej duchowości człowiek odczuwa poczucie spełnienia 

w życiu, dostrzega jego sensowność i nieprzypadkowość. Zatem pominięcie tego 

aspektu jego rozwoju, ograniczenie się nauczyciela do kształcenia przedmiotowego  

i wychowania rozumianego jako korygowanie zachowań negatywnych oraz 

wzmacnianie pozytywnych, powoduje redukcyjne podejście do rozwoju człowieka  

i jego potencjału. Obszar duchowości stanowi wyjątkowo trudny obszar rozważań, 

gdy chcemy myśleć o niej poważnie w praktyce szkoły powszechnej i stworzyć 

spójny program działań wychowawczych na rzecz jej rozwoju. Na ten stan rzeczy, 

zdaniem autorki niniejszego tekstu, wpływają m.in. kłopoty z jej definiowaniem.  

Współcześnie, wskutek przemian społecznych, funkcjonują obok siebie dwa 

główne rozumienia duchowości. Pierwszym z nich jest opisywana w niniejszym 

tekście duchowość tradycyjna, oparta na religii i wierze człowieka, wzmacniana 

przez skupiającą wiernych instytucję kościoła
1
. Oprócz niej coraz silniejsze są 

                                                      
1  Ponieważ autorka, pisząc w niniejszym tekście o kościele jako instytucji, nie ma na myśli żad-

nego konkretnego kościoła związanego z określoną wiarą, przyjęła pisownię małą literą. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.11
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nurty związane z tzw. nową duchowością, która kładzie nacisk na zindywiduali-

zowane podejście do rozwoju człowieka w opisywanej sferze. Jest to tzw. du-

chowość „odkościelniona”
2
, w której podkreśla się, iż opisywany fenomen jest 

przede wszystkim wewnętrzną potrzebą człowieka, a zatem ma on prawo do 

swobodnych, nieograniczonych określoną tradycją religijną poszukiwań w ana-

lizowanym zakresie. Zdaniem autorki we współczesnych, mnogich rozumie-

niach duchowości kryją się elementy wartościowe z punktu widzenia oddziały-

wania pedagoga na wychowanka, przyczyniające się do rozwoju duchowego te-

go ostatniego. Stąd celem niniejszego tekstu jest analiza tradycyjnego pojęcia 

duchowości (w odróżnieniu od tzw. nowej duchowości) oraz namysł nad tym, 

które aspekty przyjętego rozumienia duchowości mogą znaleźć zastosowanie  

w pracy wychowawczej pedagoga w szkole powszechnej.  

Duchowość jako religijność 

Duchowość jako religijność to, zdaniem Renaty Grzegorczykowej, przeko-

nanie o uczestnictwie człowieka w „duchu”, który jest rozumiany „jako niemate-

rialna rzeczywistość Boża obecna w świecie”
3
. W podejściu tym uznaje się, że 

zarówno duchowość, jak i religijność „były i są wpisane w samo jądro człowie-

czeństwa”
4
. Tak rozumiana duchowość może być rozważana co najmniej  

w dwóch kontekstach, które najczęściej wzajemnie na siebie oddziałują i ze sobą 

współistnieją. Jest to kontekst indywidualny i społeczny przeżywania religijno-

ści. Z perspektywy rozważań nad rozwojem duchowym człowieka pierwszy  

z nich jest istotniejszy, a drugi wspomaga pierwszy. 

Tradycyjna duchowość w kontekście indywidualnym – to sedno religijności, 

czyli tzw. religijność indywidualna; sfera osobistych przeżyć duchowych jed-

nostki, której podłożem są przekonania i uczucia religijne. Jest to uwewnętrz-

nienie przekonań religijnych proponowanych przez instytucję kościoła, a przez 

to stosowanie się do wyznaczanych przez nią reguł i zasad w życiu prywatnym 

człowieka. Podstawę przeżyć duchowych człowieka stanowi kontakt z Bogiem, 

potrzeba wychodzenia poza świat materialny
5
, czyli tzw. sfera sacrum. Celem 

duchowości jest kontakt z Bogiem, a celem życia człowieka śmierć, oznaczająca 

połączenie się z nim, które jest możliwe w wyniku życia zgodnego z formułą na-

rzuconą przez religię. Duchowość w tym rozumieniu jest „indywidualnym i oso-

                                                      
2  H. Mielicka-Pawłowska, Duchowość ponowoczesna. Studium z zakresu socjologii jakościowej, 

Kraków 2017, s. 20. 
3  R. Grzegorczykowa, Co o fenomenie duchowości mówi język?, [w:] Fenomen duchowości, red. 

A. Grzegorczyk, J. Sójka, R. Koschany, Poznań 2006, s. 22. 
4  E. Jackowska, Wymiar duchowości w strukturze zintegrowanej osobowości, [w:] Duchowy wy-

miar istnienia, red. K. Obuchowski, M.K. Stasiak, Łódź 2010, s. 46. 
5  Tamże, s. 45, 46. 
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bistym doświadczeniem”
6
, wyrażającym się w „życiu religijnym, a szczególnie 

w jego przejawach w postaci religijnych medytacji, ascezie, modlitwie i innych 

praktykach pobożnych […]”
7
. To uczucia i przekonania religijne człowieka, 

uwewnętrznienie przez niego prawd wiary i stosowanie ich we własnym życiu, 

nie ze względu na czynniki zewnętrzne (strach przed karą, ostracyzmem spo-

łecznym, strach przed wykluczeniem z kościoła instytucjonalnego), lecz ze 

względu na wewnętrzną głęboką potrzebę; innymi słowy, jest to dojrzałość reli-

gijna (duchowa). Wiara nadaje sens życiu człowieka, wyjaśnia niezrozumiałe dla 

niego kwestie, dostarcza rozwiązań problemów w sytuacjach trudnych, wskazuje 

na odpowiednie sposoby zachowań, a więc pomaga w funkcjonowaniu społecz-

nym człowieka, jednocześnie dając poczucie spełnienia w życiu wewnętrznym, 

które jest głęboko przeżywane, autentyczne. W takim rozumieniu wewnętrzne 

życie zyskuje prymat nad aktywnością zewnętrzną, stanowiąc sens egzystencji 

ludzkiej. Człowiek dzięki religii jest zorientowany na wartości absolutne, prze-

strzega norm moralnych i znajduje odpowiedzi na pytania ostateczne
8
. W tym 

znaczeniu religia zaspokaja najgłębsze potrzeby człowieka, takie jak odpowiedź 

na pytania ostateczne oraz wskazówki pomagające mu być dobrym człowie-

kiem. Wiara jest sensem istnienia osoby ludzkiej, podstawą jego aktywności za-

równo względem samego siebie, jak i świata zewnętrznego. Można ją zatem 

zdefiniować za V.E. Franklem jako „słuszność w ostateczny sens”
9
. W tym zna-

czeniu wiara jest duchowością człowieka i przekracza zasady wyznaczane przez 

Kościół instytucjonalny, gdyż jak twierdzi V.E. Frankl, do wiary nie można ni-

kogo, ani nawet siebie samego, zmusić
10

. Można więc przyjąć, iż człowiek sam  

z siebie, ze swej natury jest istotą religijną, gdyż „w głębi nieświadomości każ-

dego człowieka tkwi […] głęboko zakorzenione poczucie religijności”
11

, a „po-

trzeby duchowe są integralną częścią jego wyposażenia psychofizycznego, nie-

zbywalnym fragmentem jego natury”
12

. Wiara jest zatem bezpośrednia i polega 

nie tyle na nakazach instytucjonalnych (które jak wykazano powyżej, mogą ją 

wzmacniać), lecz na „kultywowaniu głębokich więzi z Bogiem”
13

. 

Tradycyjna duchowość w kontekście społecznym to „otoczka” i wzmocnie-

nie religijności indywidualnej, która stanowi wsparcie dla człowieka wierzące-

                                                      
6  I. Heszen-Niejodek, E. Gruszczyńska, Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psycholo-

gii zdrowia i jego pomiar, „Przegląd Psychologiczny” 2004, nr 1 (47), https://www.kul.pl/files/ 

714/media/1.47.2004.art.1.pdf [dostęp: 12.02.2018], s. 18. 
7  K. Górski za: P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia, [w:] Duchowy 

rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju  

w ciągu życia, red. P. Socha, Kraków 2000, s. 15. 
8  H. Mielicka-Pawłowska, dz. cyt., s. 20. 
9  V.E. Frankl, Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, Warszawa 2012, s. 28. 
10  Tamże, s. 28–30. 
11  Tamże, s. 24. 
12  B. Dobroczyński, Kłopoty z duchowością. Szkice z pogranicza psychologii, Kraków 2009, s. 23. 
13  Z. Bokszański, Podmiotowość a współczesna teoria socjologiczna, [w:] Duchowy wymiar ist-

nienia, red. K. Obuchowski, M.K. Stasiak, Łódź 2010, s. 36. 



142 Aleksandra KAMIŃSKA 

go, ale jednocześnie wyznacza zakres wierzeń i praktyk religijnych – tzn. czło-

wiek bierze udział tylko w tych praktykach i rytuałach religijnych, które są ak-

ceptowane przez grupę religijną, w której funkcjonuje. W tym rozumieniu du-

chowość jest uzależniona od tradycji religijnej, w której dana jednostka była so-

cjalizowana, stąd najczęściej jej dookreśleniem jest przymiotnik, tj. można mó-

wić np. o duchowości chrześcijańskiej, katolickiej, franciszkańskiej, prawosław-

nej, buddyjskiej itp. W tej formie religijności instytucja kościoła stanowi spoiwo 

życia społecznego, interpretuje prawdy wiary, wyznacza ramy moralnego funk-

cjonowania człowieka (wskazując na to, co mu wolno, a czego nie), stanowiąc – 

jak chce Halina Mielicka-Pawłowska „regulator życia społecznego”
14

. Kościół 

towarzyszy jednostce w jej przeżyciach religijnych, stanowiąc wsparcie w trud-

nych dla niej chwilach. Bierze na siebie odpowiedzialność za wspieranie czło-

wieka w ciągu jego całego życia – zarówno w sytuacjach pozytywnych, jak  

i trudnych. Kościół odpowiada też za socjalizację religijną najmłodszych człon-

ków społeczeństwa, stosunkowo wcześnie włączając ich w dostosowany do 

wieku zakres praktyk religijnych, jak i naukę dogmatów wiary. Według niektó-

rych badaczy nie jest to duchowość sensu stricto, lecz religijność, która stanowi 

podstawę duchowości indywidualnej. Instytucja kościoła dba też o spójność re-

ligijną swoich wyznawców, uznając daną formułę wiary za „jedyną prawdziwą” 

i broniąc jej przed wpływami zewnętrznymi, uznając wpływ innych form du-

chowości za zagrożenie. Z punktu widzenia przyjętego tu kontekstu duchowości 

współczesne zjawiska włączane w zakres tego pojęcia, takie jak synkretyzm czy 

eklektyzm, budowanie indywidualnej „mozaiki” różnych niespójnych wierzeń  

i prawd wiary uznaje się za wadliwe, gorsze, mające szkodliwy wpływ na roz-

wój człowieka. Z tej perspektywy człowiek otwarty na elementy duchowe z in-

nych tradycji jest uznawany za zagubionego, wymagającego pomocy, błądzącego. 

Tradycyjna duchowość w praktyce szkolnej 

Można się zgodzić ze stanowiskiem Marty Znanieckiej, iż ograniczenie du-

chowości do postaci religijnej, która z założenia w państwie świeckim musi być 

dobrowolna i nieobowiązkowa, skazuje ją na funkcjonowanie „[…] niejako 

obok naprawdę znaczącego procesu edukacji”
15

, przez co zastosowanie tego 

modelu jest mocno ograniczone w przypadku nauczycieli pracujących w szko-

łach powszechnych, w których edukacja jest kierowana do wszystkich uczniów, 

bez względu na ich postawy dotyczące religii (czy pochodzą z rodzin wierzą-

cych, w których są kultywowane wartości, np. wynikające z katolicyzmu, czy 

sami podzielają przekonania religijne swoich rodziców itp.). W szkolnictwie 

                                                      
14  H. Mielicka-Pawłowska, dz. cyt., s. 18. 
15  M. Znaniecka, Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice, Gdańsk – Sopot 

2016, s. 13. 
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masowym uznaje się, iż przekonania religijne należą do sfery życia prywatnego 

uczniów i ich rodziców, a szkoła nie tylko nie powinna, lecz nawet nie ma prawa 

ingerować w ten zakres. Tym samym nauczyciel proponuje model wychowania 

świeckiego i, nawet jeśli sam jest osobą wierzącą, a prywatnie nie jest mu obce 

stosowanie praktyk duchowych opartych na religii, nie tylko nie może, ale wręcz 

nie powinien zachęcać uczniów do ich stosowania. Jedynym wyjątkiem od tej 

zasady może być strefa wspólna, w której wartości religijne, w wyniku tradycji, 

stały się jednocześnie wartościami ogólnospołecznymi, przez co utraciły swe re-

ligijne konotacje (np. większość przykazań zawartych w Dekalogu stanowi jed-

nocześnie podstawę norm moralnych tworzących porządek społeczeństwa). 

Zatem pedagog powinien poszukiwać modelu duchowości możliwego do za-

stosowania w edukacji masowej, a tym samym duchowość ta nie powinna i nie 

może być ograniczana jedynie do religijnego rozumienia tego pojęcia. Nie zna-

czy to jednak, iż nie może on w swoich działaniach wychowawczych podejmo-

wanych na rzecz rozwoju duchowego młodzieży korzystać z elementów najdłuż-

szej tradycji w zakresie duchowości. Zdaniem autorki tekstu nauczyciel działa-

jący w warunkach szkoły powszechnej powinien wziąć pod uwagę poniżej opi-

sane elementy duchowości, które zostały rozwinięte w jej ujęciu tradycyjnym. 
Duchowy rozwój człowieka tym różni się od jego rozwoju w innych sferach, 

że kształtuje się jako ostatni i jako taki może się rozwijać do końca życia. Jedno-

cześnie ten typ rozwoju nie został satysfakcjonująco (tj. w sposób pewny i wy-

czerpujący) opisany w literaturze przedmiotu, co stanowi wyraźną trudność dla 

pedagoga chcącego wpływać na rozwój duchowy swoich uczniów. Za ten stan 

rzeczy odpowiada fakt, iż duchowość wymyka się poznaniu racjonalnemu, przez 

co nie jesteśmy w stanie opisać jej rzetelnie, bez ryzyka zredukowanego spoj-

rzenia na ten fenomen. Teologia i pedagogika w różny sposób reagują na ten 

stan rzeczy. W teologii, tworzącej podstawy m.in. dla praktycznych działań po-

dejmowanych przez kościoły instytucjonalne, nie przeszkadza to, w podejmo-

waniu działań na rzecz rozwoju duchowego już małych dzieci (nawet w wieku 

przedszkolnym). Takie podejście do duchowości jako praktyki religijnej, w któ-

rej angażowani są najmłodsi członkowie wspólnoty, istnieje we wszystkich 

wielkich tradycjach religijnych
16

. Mimo że, jak zaznacza Dariusz Stępkowski:  

Z niemałym zdziwieniem należy stwierdzić, że termin „wychowanie duchowe” nie występuje 

we współczesnych opracowaniach encyklopedycznych poświęconych wychowaniu religijne-

mu, w których należałoby się go spodziewać. Również w bogatej literaturze pedagogicznej do-

tyczącej wychowania i kształcenia religijnego kwestia duchowości jest podejmowana rzadko17,  

                                                      
16  Por. tekst Eugeniusza Sarkowicza dotyczący kształtowania duchowości u najmłodszych wy-

znawców judaizmu i buddyzmu poprzez ich angażowanie w praktyki religijne: E. Sarkowicz, 

Edukacja religijna w islamie i judaizmie, [w:] Pedagogika wobec duchowości – duchowość 

wobec pedagogiki, red. Z. Babicki, D. Stępkowski, Warszawa, s. 15–26. 
17  D. Stępkowski, Prawo do błądzenia. W kierunku zapoznanego obszaru duchowego doskonale-

nia się, [w:] Pedagogika wobec duchowości – duchowość wobec pedagogiki, red. Z. Babicki, 

D. Stępkowski, Warszawa 2016, s. 135–136. 
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to możemy zauważyć praktykowanie duchowości od najmłodszych lat w działa-

niach kościołów. Jednocześnie pedagogika całkowicie pomija ten typ rozwoju  

w swojej praktyce, rzadko podejmując problem duchowości człowieka w odnie-

sieniu do poszczególnych faz jego życia. Stąd istnieje w pedagogice potrzeba, by 

nie ograniczać rozwoju duchowego do działań, które są skutkiem samowycho-

wania człowieka w dorosłości i ograniczają się do podejmowania przez niego 

indywidualnych poszukiwań w tym zakresie. Wówczas rozwój duchowy inspi-

rowany jest potrzebą wewnętrzną i nie znajduje żadnego wsparcia w obrębie 

praktyki pedagogicznej. Ważne jest zwrócenie przez pedagogów uwagi na fakt, 

iż duchowość jest dana człowiekowi jako potencjalność (tj. może, ale nie musi 

zaistnieć) i jako taka wymaga wysiłków osób rozwiniętych pod tym względem 

(w tym pedagogów) na rzecz umożliwienia młodym ludziom ich pełnego rozwo-

ju duchowego. Zadaniem pedagogiki będzie zatem poszukiwanie takich formuł 

duchowości, które byłyby dopasowane do poszczególnych etapów rozwojowych 

i rozwijane od najmłodszych lat życia dziecka. Rozwój duchowości powinien 

być poprzedzony analizą potrzeb rozwojowych w danym wieku. Im młodszy 

człowiek, tym ważniejsze staje się zaspokojenie takich potrzeb, które w następ-

nych etapach rozwoju przekładają się na jego rozwój w omawianej sferze. Będą 

się tu zatem mieściły potrzeba bezpieczeństwa (w tym tzw. bezpieczeństwa du-

chowego), akceptacji, uznania. Ważne jest również, by pielęgnować wrażliwość 

dziecka, jego zaufanie do otaczającego je świata, kierowanie się miłością. Peda-

gog zatem powinien brać pod uwagę, cenić i rozwijać odrębny sposób postrze-

gania i doświadczania świata przez dziecko, sferę jego emocjonalności oraz 

otwartość na otaczającą je rzeczywistość. W trakcie życia człowieka duchowość, 

w przeciwieństwie do innych sfer jego rozwoju, nie rozwija się liniowo, stadial-

nie, ale wymaga ciągłych stymulacji, tak ze strony samego człowieka (samowy-

chowanie), jak i wzmacniania rozwoju jego potrzeb w tym zakresie ze strony 

pedagogów i innych osób przygotowanych do tego, by służyć mu duchowym 

wsparciem. W tym zakresie:  

Rozwój i kształtowanie człowieka polegają na budowaniu duchowej, kulturowej struktu-

ry osobowości, która pełni funkcję integrującą wobec tego, co indywidualne. Dążą one 

do wpisania indywidualnej psychiczności w kontekst struktury duchowej, która staje się 

fundamentem osobowości18.  

W związku z tym rozwój w sferze duchowości człowieka może nigdy nie 

wystąpić, ale też może wystąpić w dowolnym momencie życia człowieka i jako 

jedyny trwać aż do samej śmierci. Na rozwój duchowy mają wpływ warunki 

zewnętrzne, w jakich funkcjonuje człowiek, wartości, które są najbardziej ak-

ceptowane, tak przez niego, jak i przez grupę, w której funkcjonuje. Jeżeli w da-

                                                      
18  L. Marszałek, Pedagogika dziecka w afirmacji jego duchowości, [w:] Pedagogika wobec du-

chowości – duchowość wobec pedagogiki, red. Z. Babicki, D. Stępkowski, Warszawa 2016,  

s. 147. 
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nej grupie, jak i przede wszystkim przez człowieka, pozytywnie waloryzowane 

są głównie wartości materialne, a za życie udane (sukces) uznaje się gromadze-

nie dóbr, wówczas trudno jest mówić o rozwoju duchowym, gdyż jednostka 

skupia się na tym, co przyjemne i widoczne dla innych, nie wartościując pozy-

tywnie tego, co wymaga wysiłku. W tym wymiarze ważne jest wsparcie peda-

gogiczne świadczone przez całe życie człowieka, zatem pomoc człowiekowi  

w ramach instytucji, jaką jest szkoła, nie powinna się kończyć w momencie 

osiągnięcia przez niego pełnoletności i zakończenia edukacji formalnej w jej 

murach. Szkoła jako instytucja w całym życiu człowieka powinna mu pomagać 

m.in. poprzez wskazywanie tzw. alternatywnych (tj. pozamaterialnych) wzorców 

funkcjonowania, które mogą być dla niego atrakcyjne, i skupiać się na poszerza-

niu znaczenia życia wewnętrznego w egzystencji człowieka.  

Rozwój duchowy jest też jedynym rodzajem rozwoju, w którym progres 

(zamiast spodziewanego regresu) może wystąpić w sytuacjach skrajnych, gra-

nicznych, wyjątkowo dla człowieka trudnych. Zatem w wychowaniu szkolnym 

powinno uwzględniać się wszystkie etapy życia człowieka, łącznie ze zbliża-

niem się do śmierci. W warunkach współczesnej kultury, dominacji hedonizmu  

i przy jednoczesnym pomijaniu rozwoju duchowego śmierć może być dla czło-

wieka doświadczeniem niezrozumiałym, a przez to wyjątkowo trudnym. W tym 

wymiarze ważne jest udzielanie mu wsparcia, tłumaczenie mu sensowności tego, 

co nieuchronne, przy jednoczesnym wpływaniu na wzrost jego odwagi
19

 i po-

moc mu w przygotowaniu się do kresu jego życia. W tym wymiarze również 

zbliżanie się człowieka do śmierci może być okresem wartościowym ze względu 

na sferę jego przeżyć duchowych i owocować wzbogacającymi go przemyśle-

niami, których skutkiem będzie przemyślenie na nowo swojego życia i pogodze-

nie się ze śmiercią. W tym sensie praktyka pedagogiczna, podobnie jak praktyka 

stosowana w religijnym podejściu do duchowości, powinna obejmować cały 

okres życia człowieka, a celem rozwoju w obu tych dziedzinach jest doprowa-

dzenie człowieka do wewnętrznej dojrzałości.  

Sylwetka rozwiniętej duchowości. W budowaniu sylwetki stanowiącej 

wzór rozwiniętej duchowości człowieka, która byłaby podstawą oddziaływań 

pedagogicznych, możemy wykorzystać elementy opisanej powyżej duchowości 

indywidualnej (rozumianej jako duchowość budowana na podstawach religij-

nych). W sferze duchowej człowieka są zawarte określone reguły postępowania, 

zarówno wobec siebie, jak i innych. Jeżeli chodzi o relację człowieka ze świa-

tem zewnętrznym, to spójne dla duchowości w ujęciu pedagogicznym i religij-

nym jest kierowanie się przez niego w życiu miłością, altruizmem, zrozumie-

niem specyficznej sytuacji drugiego człowieka, a także rozwijanie umiejętności 

wybaczania mu, traktowania Innego jako istoty niedoskonałej, ale doskonalącej 

                                                      
19  H. Romanowska-Łakomy, Radość i cierpienie – trud rozwoju człowieka, [w:] Radość i cierpie-

nie. Fenomenologia rozwoju człowieka, red. H. Romanowska-Łakomy, Olsztyn 2000, s. 66. 



146 Aleksandra KAMIŃSKA 

się, zdolnej do przekraczania swoich ograniczeń. Podstawowe jest zatem kształ-

towanie pozytywnych, wspierających relacji z innymi ludźmi, gotowość do po-

dejmowania działań na ich rzecz, a zatem przekraczanie postawy egoizmu.  

W życiu człowieka uduchowionego istotne też jest dążenie do wewnętrznej 

harmonii, a także życie w zgodzie z preferowanymi wartościami, nie tylko na 

poziomie deklaracyjnym (sprzeciw wobec zła). W tym wymiarze człowiek po-

winien kierować się autonomią i wolnością, a nie postępować „ślepo” za wymo-

gami grupy społecznej. W kształtowaniu duchowości istotne jest również poczu-

cie odpowiedzialności tak za siebie, jak i za innych. W duchowości ważny jest 

również brak oczekiwania na niecodzienne sytuacje pozwalające na samoreali-

zację i wzrost swojej samooceny. Istotniejsze jest traktowanie codzienności jako 

ważnej dla rozwoju duchowego, tj. podejście do tzw. „zwyczajnych” sytuacji,  

z którymi stykamy się na co dzień, w sposób niemechaniczny, nieautomatyczny, 

a więc nadawanie im sensu. W ten sposób człowiek na co dzień rozwija samo-

świadomość siebie – swoich ograniczeń i mocnych stron. Następuje również 

rozwój wewnętrznego „ja”, które traci swoje odniesienie wyłącznie do material-

nej części życia, a zaczyna się realizować w wymiarze niematerialnym, przekra-

czać wymiar „tu i teraz”. Dopiero takiego człowieka możemy uznać za rozwi-

niętego duchowo, tj. wolnego, decydującego o „sobie samym”, mądrze wybierać 

pośród mnogości dostępnych opcji. Opisane tu cechy rozwiniętego duchowo 

człowieka powinny znajdować się w celach wychowania duchowego realizowa-

nego w szkole jako instytucji wychowującej.  

Wiara (duchowość) jako potrzeba człowieka. Jak wykazano powyżej,  

w religijnie ujmowanej duchowości za pełnię człowieka, tj. człowieka uznawa-

nego za osobę, uznaje się jednostkę, która oprócz potrzeb natury biologicznej ma 

również potrzeby duchowe, stąd konieczność takiego nim pokierowania, by 

mógł się realizować w swojej pełni.  

Człowiek jako jedyny w świecie przyrody jest zdolny do refleksyjnego i intencjonalnego 

odnoszenia się do otaczającej go rzeczywistości, do innych ludzi, zjawisk przyrodni-

czych, wydarzeń historycznych, kulturowych i społecznych, a w końcu do własnej osoby 

i swego życia, w tym do świata wartości absolutnych20.  

Duchowość w ujęciu religijnym oparta jest na założeniu, iż sensem wszelkiej 

aktywności człowieka, sensem jego życia jest Bóg. W działalności pedagoga  

w szkole powszechnej oczywiście w ten sposób nie można ustalić nadrzędnego, 

ogólnego celu życia, wspólnego wszystkim ludziom. Jednocześnie pedagog po-

winien zachęcać podopiecznego do wybrania sobie celu w życiu, ważnego dla 

niego w tak znaczący sposób, że będzie on skłonny podporządkować wszelką 

swoją działalność jego realizacji. W ten sposób uzna on swoje życie za istotne, 

                                                      
20  A. Kossobucka, Duchowy wymiar człowieka w kontekście wychowania moralnego – między 

adaptacją a emancypacją, [w:] Duchowy wymiar istnienia, red. K. Obuchowski, M.K. Stasiak, 

Łódź 2010, s. 187. 
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ważne, poświęcone takiemu celowi, dla którego warto żyć. Ważne jest zatem 

skłanianie wychowanka do życia zaangażowanego, opartego na pasji, posiadają-

cego znaczenie i wyższy, tj. niematerialny sens. Jak pisze Anna Walczak:  

Życie duchowe czyni człowieka. To w nim spiętrzają się myśli, uczucia, doznania, zarówno 

te wzniosłe, jak i te znacznie bardziej przyziemne, czasem przykre i naznaczone intensyw-

nym cierpieniem ukazującym wrażliwość człowieka otwartego na spotkanie z bytem21. 

Samotranscendencja jako cel wychowania. W wychowaniu duchowym, 

wśród wielości proponowanych w jego ramach elementów, za szczególnie istot-

ne, konstytuujące to wychowanie należy uznać pojęcie samotranscendencji oraz 

– jak już podkreślono uprzednio – zwrócenie uwagi na sferę wartości. Samo-

transcendencja, łącząca się z nieustannym rozwojem człowieka w jego sferze 

duchowej, nie kończy się na samorealizacji. Samorealizacja w tym rozumieniu 

będzie realizacją wyznaczonych sobie celów, których skutkiem będzie polepsze-

nie dobrostanu człowieka, również w wymiarze pozamaterialnym. W takim ro-

zumieniu człowiek może uznawać samego siebie za istotę samowystarczalną, 

egocentryczną, realizującą i rozwijającą się wyłącznie we własnym interesie. 

Taka osoba jest zamknięta na świat zewnętrzny, realizuje wyłącznie swoje po-

trzeby, a swoje życie buduje wyłącznie na wierze w samego siebie. Wydaje się 

jednak, iż wychowanie szkolne nie powinno ograniczać się do tak pojmowanego 

rozwoju człowieka. Powinno zatem postępować dalej w jego rozwoju, korzysta-

jąc m.in. z pojęcia samotranscendencji, którego rozumienie powinno stanowić 

główny cel wychowania duchowego, również tego realizowanego w szkole po-

wszechnej. Samotranscendencja wykracza poza obszar samorealizacji. To 

„zdolność do wychodzenia poza siebie i sięgania ku czemuś innemu niż my sa-

mi”
22

. To rozwój człowieczeństwa poprzez otwartość na innych, na świat ze-

wnętrzny. Celem życia człowieka jest wówczas przekraczanie swojego „ja”, 

swoich ograniczeń. W tym rozumieniu inni ludzie, ich potrzeby, ale również in-

ne niż nasze spojrzenie na świat stanowi faktyczny obszar duchowego rozwoju. 

Trochę inaczej jest rozumiana samotranscendencja jako cel wychowania religij-

nego, którego skutkiem jest kontakt z Absolutem, nie tylko w wymiarze życia 

ziemskiego. Nadrzędnym celem jest tutaj zespolenie z Bogiem w wymiarze po-

zaziemskim, po śmierci człowieka, a więc samotranscendencja staje się transce-

dencją. Wychowanie szkolne nie może wyznaczać sobie tak daleko idących ce-

lów, natomiast może skupiać się na rozwoju transcendencji człowieka, bez któ-

rego nie istnieje pojęcie duchowości. Można wręcz stwierdzić, iż samotranscen-

dencja stanowi sedno duchowego człowieka, bez niej nie ma możliwości pełni 

rozwoju osoby ludzkiej
23

, gdyż kierowanie wychowanka ku rozwojowi (w ro-

                                                      
21  A. Walczak, R. Mikołajewicz, Wprowadzenie, [w:] Mistrzostwo duchowe, red. A. Walczak,  

R. Mikołajewicz, Łódź 2017, s. 8. 
22  V.E. Frankl, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Warszawa 2010, s. 77–78. 
23  M. Wolicki, Logoterapeutyczna koncepcja wychowania, Stalowa Wola – Sandomierz 2007, s. 29. 
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zumieniu samotranscendencji) jest prowadzeniem go do życia spełnionego. 

Spełnienie człowiek osiąga m.in. poprzez konfrontację swoich celów i zamie-

rzeń z propozycjami pojawiającymi się w jego sferze społecznej, tj. z inspira-

cjami płynącymi od innych ludzi. W tym rozumieniu życie ludzkie jest projek-

tem nieograniczonym, nie przebiega wyłącznie wedle z góry wyznaczonych ce-

lów, lecz reaguje na pojawiające się możliwości, zamyka się na nie dopiero w 

momencie śmierci. Zatem wychowanie duchowe jako wychowanie do samo-

transcendencji możemy rozumieć jako cel życia duchowego, którym  

jest realizacja wartości oraz przekraczanie swoich fizycznych i psychicznych ograniczeń, 

rozwój jednostki nakierowany na wartości, które jednostka uznaje za pozytywne i sama 

wybiera. Sama dokonuje też adaptacji środków i technologii, które wiodą do przemiany 

siebie i realizacji tych wartości, a które dostosowane są do niej, do jej natury, niejako „na 

jej miarę”24.  

Pojęcie samotranscendencji łączy się ze sferą wartości, gdyż człowiek nie 

jest w stanie rozwijać się bez odniesienia do wartości dla niego ważnych oraz 

poszerzania kręgu tych z nich, które są dla niego istotne (przede wszystkim 

istotne egzystencjalnie). Tym samym wychowanie moralne staje się częścią wy-

chowania duchowego, tak w rozumieniu duchowości tradycyjnej, jak i tej, którą 

powinniśmy realizować w życiu szkolnym. O ile w wychowaniu opartym na za-

sadach tradycyjnej duchowości mamy do czynienia z jasną i stosunkowo precy-

zyjną hierarchią wartości, tak współczesny nauczyciel w swojej pracy musi 

zmagać się z relatywizmem w tej sferze, prymatem wyboru przez rodziców tych 

wartości, w duchu których ich dzieci mają być wychowywane. Jednak wbrew 

temu, co coraz częściej się twierdzi, nie jest tak, iż nauczyciel nie może znaleźć 

wspólnej sfery wartości łączącej wszystkich uczniów. Czynienie dobra jako ta-

kiego stanowi podstawę wszelkiego wychowania, podobnie część wartości wy-

nikających z tradycji religijnej stała się po prostu wartościami kulturowymi, 

uznanymi społecznie. Zadaniem pedagoga będzie zatem pomoc w kształtowaniu 

hierarchii wartości u wychowanka, które jest on w stanie uwewnętrznić i postę-

pować zgodnie z nimi. Tym samym zadaniem wychowawczym jest kształtowa-

nie wrażliwości etycznej, która stanie się „drogowskazem” w działaniach pod-

opiecznego w dorosłym życiu i pomoże mu w realizacji celów dla niego waż-

nych, ale równie ważne jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za po-

dejmowane działania, zarówno te zgodne z wyznaczoną hierarchią wartości 

ważnych, jak i te zaprzeczające tej hierarchii (znaczenie kategorii sumienia).  

Nauczyciel w roli duchowego mistrza. Podobnie jak kościół, który jako in-

stytucja pełni istotną rolę w kształtowaniu i rozwoju duchowości człowieka, 

równie ważną rolę, choć bez zaangażowania religijnego, powinien pełnić na-

uczyciel jako duchowy mistrz ucznia. Jak wspomniano powyżej, kościół pełni  

                                                      
24  K. Skowronek, Z. Pasek, Wstęp. Czy istnieje duchowość bez sacrum? Kilka słów o duchowości 

niereligijnej, [w:] Pozareligijne wymiary duchowości, red. Z. Pasek, K. Skowronek, R. Tyrała, 

Kraków 2013, s. 11–12. 
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w życiu duchowym człowieka rolę doradczą, wspomagając człowieka w jego 

rozwoju, pomagając mu „duchowo” w trudnych dla niego chwilach i szukając 

rozwiązań umożliwiających człowiekowi wyjście z nich w sposób czyniący go 

silniejszym, umożliwiający podejmowanie dalszych działań. Relacja kształtująca 

się między duchownym a wiernym, w której duchowny występuje w roli pocie-

szyciela, doradcy, pomocnika, stanowi tutaj wzór dla roli nauczyciela w relacji  

z uczniem, jeśli ten chce uczestniczyć w jego rozwoju duchowym. Warto pod-

kreślić specyfikę tej relacji, która opiera się na zaufaniu i odbywa w bezpośred-

nim, dialogicznym kontakcie. Pedagog, by mógł być dla ucznia duchowym mi-

strzem, sam musi wiedzieć, na podstawie własnych doświadczeń, na czym pole-

ga głębia przeżycia duchowego, a zatem, w aspekcie samowychowania, powi-

nien dbać o swój rozwój duchowy. Istotą duchowości jest sfera praktyczna, ro-

zumiana jako sfera odczuć, głębokiego przeżywania świata wewnętrznego. Stąd 

działania pedagoga muszą dotykać praktyki, musi on umieć dotrzeć do głębi 

przeżyć duchowych wychowanka, spraw, które go poruszają, są istotne dla jego 

życia wewnętrznego. Edukacja do duchowości czy też pedagogika duchowości 

nie może ograniczać się do powszechnej w praktyce szkolnej realizacji w zakre-

sie teorii, np. wykładu czy pogadanki dotyczącej problemów duchowych, gdyż 

działania takie są po prostu bezsensowne, bo nieznaczące dla wychowanka, a jak 

pisze Marta Znaniecka, jeśli wychowanie duchowego w ogóle jest realizowane 

w szkole, to na tym właśnie polega. „Wychowanie duchowe w praktyce eduka-

cyjnej odbywa się jedynie w warstwie werbalnej, przedstawiając wzorzec czło-

wieka uduchowionego, moralnego, miłującego”
25

. Prowadzenie człowieka, 

wskazywanie możliwych dróg rozwoju wewnętrznego jest trudne, lecz koniecz-

ne w przypadku nauczyciela chcącego doprowadzić ucznia do pełnego rozwoju. 

W przeciwieństwie do innych działań pedagoga nie ma tutaj jasnych, precyzyj-

nych i sprawdzających się w przypadku wszystkich uczniów metod, gdyż  

mistrzostwo życia duchowego rodzi się w drodze ku niewiadomemu, w wysiłku przenik-

nięcia tajemnicy istnienia nie tylko w intelektualnym pochwyceniu, lecz równolegle  

w przeżyciu doniosłości ograniczenia niosącego nadzieję na pokonanie słabości26. 

Jednocześnie bycie mistrzem w życiu wychowanka oznacza pomoc w znaj-

dowaniu przez niego duchowych podstaw swojej egzystencji, by zminimalizo-

wać problem cierpień duchowych w jego życiu. Cierpienia duchowe współcze-

snego człowieka wynikają bowiem nie tylko z sytuacji egzystencjalnie trudnych 

(takich jak np. ciężka, przewlekła choroba somatyczna, wystąpienie depresji, 

śmierć kogoś bliskiego), ale również z kulturowego funkcjonowania w świecie 

nadmiaru, w którym nie potrafi on wybrać z mnogości opcji, przez co zasadni-

czo nie wie, po co żyje i co zrobić, by uczynić swoje życie sensownym
27

. W ta-

                                                      
25  M. Znaniecka, dz. cyt., s. 13–14. 
26  A. Walczak, R. Mikołajewicz, dz. cyt., s. 8. 
27  V.E. Frankl, Wola sensu…; V.E. Frankl, Bóg ukryty… 
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kich, niestety częstych, przypadkach nauczyciel powinien być świadomym pro-

blemu pierwszym doradcą ucznia.  

Podsumowanie 

Zdaniem Pawła Sochy tradycyjna duchowość jest „najpewniejszą z wypra-

cowanych we wszystkich kulturach i społeczeństwach drogą duchowej ekspresji 

i rozwoju duchowego”
28

. Możemy uznać, iż jej funkcjonowanie w pedagogice 

jest możliwe, ale jedynie w ograniczonym zakresie. W warunkach współczesno-

ści ten model w niezmienionej formie może być skierowany jedynie do osób ak-

ceptujących i aprobujących system wierzeń, jak i towarzyszące mu elementy, ta-

kie jak katalog moralny czy wzór osobowy lansowany w wychowaniu zgodnym 

z określoną religią, więc w praktyce może być on adresowany jedynie do osób 

wierzących. Podobne stanowisko znajdziemy w psychologicznych badaniach 

nad duchowością. Jak piszą Irena Heszen-Niejodek i Ewa Gruszczyńska, z per-

spektywy współczesności ujęcie duchowości wyłącznie jako religijności jest 

„bardzo wąską, ubogą i niewystarczającą koncepcją duchowości”, podczas gdy 

przeżycia związane z religią są „jednym, ale nie jedynym z obszarów wyrażania 

się duchowości”
29

. Można jednak uznać, iż na gruncie pedagogicznym, gdzie na-

leży dopiero wypracować koncepcję duchowości umożliwiającą pełny rozwój 

ucznia w tym wymiarze, powinny zostać wykorzystane różne możliwe interpre-

tacje tego pojęcia. W niniejszym artykule wskazano na te elementy, które zosta-

ły wypracowane w wielowiekowym tradycyjnym modelu duchowości rozumia-

nej jako religijność, a które powinny zostać wzięte pod uwagę w działaniach pe-

dagogicznych w szkole powszechnej. Oczywiście wykorzystanie tych elemen-

tów, przy jednoczesnym – koniecznym ze względu na neutralność światopoglą-

dową szkoły powszechnej – „odarciu” jej z elementów sacrum, rozumianego ja-

ko bezpośrednie odniesienie się do Boga i nakazów wiary, stanowi odejście od 

duchowości tradycyjnej, gdyż duchowość tradycyjna bez odniesienia do Absolu-

tu po prostu nie istnieje. Zatem już zaproponowane w tekście rozważania wyko-

rzystujące określone elementy tego rodzaju duchowości same w sobie stanowią 

przeniesienie rozważań do sfery związanej z tzw. nową duchowością, która mo-

że funkcjonować w sposób autonomiczny względem religijności człowieka.  
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Elements of traditional spirituality in spiritual development  

implemented in primary schools  

Summary 

The inclusion of spirituality in human development is the very important problem because only 

spiritually developed man can achieve full of his/her abilities. Spiritual development enables an 

existential view of our lives. This life ceases to be limited to satisfying material needs and enter-

tainment, although these elements considered as success and happiness in our culture. Thanks to 

the development of the spiritual aspect, man perceives his life as meaningful, having a purpose, 

feels a sense of fulfillment in life. Unfortunately, spirituality is treated in a marginal way in mod-

ern education. The multitude of possibilities to define this concept is accountable for this situation. 

Only when we analyze the various trends of spirituality, we may construct a model of spirituality 

which will be used in a system of schools. This model should be composed of those elements that 

would be common for students and enable their development in this area. In connection with these 

assumptions, the author analyzes the notion of traditional spirituality related to religious tradition 

and then she wonders which aspects of this approach to spirituality are possible to apply in the 

conditions of secular, non-religious schools. 

Keywords: spirituality, spirituality as religion, spiritual upbringing, a system of schools. 
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Integralność natury człowieczej jako wyzwanie 

edukacyjne dla pedagogiki 
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Wprowadzenie 

Jako integralne części globalizowanych społeczeństw zdajemy się pozornie 

pozostawać bezradni wobec procesów, jakim są one poddane. W tym miejscu 

nie będziemy się wdawali w rozstrzyganie, czy są to wyłącznie samogenerujące 

się procesy, czy też złożenia konsekwencji procesów uprzednio wygenerowa-

nych z konsekwencjami innych, nowo wygenerowanych. Pozostaje jednak fak-

tem, że przyszło nam funkcjonować w globalizowanych społeczeństwach,  

w których głębokiej przemianie wciąż podlega to, co określamy mianem środo-

wiska wychowawczego, czyli: rodzina, szkoła, struktury ekonomiczno-politycz- 

ne, sposób uczestniczenia w kulturze i życiu zbiorowości – lokalnych społeczno-

ści i społeczeństwa określonego bytu państwowego. 

Zauważano już wielokrotnie, że żyjemy w epoce, w której z całkowitą ła-

twością można doprowadzać do zapaści nie tylko państwowe byty, ale wręcz 

nawet całe kręgi cywilizacyjne, skutecznie sprowadzając uprzednio poszczegól-

nego człowieka – „pospolitą rzecz”, jaką jest osoba, podmiot we wspólnocie 

podmiotów
1
 – wyłącznie do poziomu funkcji. 

Ograniczenia niniejszej refleksji wykluczają głębsze rozważanie na temat 

przyczyn tego stanu rzeczy. Niewątpliwie jednak jest on odległą konsekwencją 

zwrotu nowożytności europejskiej, jaki się dokonał około przełomu stuleci XV  

                                                      
1  Por. T. Styczeń, Dlaczego „Ethos”?, „Ethos” 1988, nr 1, s. 4. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.12
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i XVI, wyrażanego przez paradygmaty: sola scriptura Martina Lutra, podmiotowe 

„Ja” Kartezjusza i „zwrot ku naturze” Jeana-Jacques’a Rousseau, które to para-

dygmaty zarazem tę nowożytność wzmocniły w jej dalszym biegu przez stulecia. 

Pozwolimy sobie podać jeden przykład. Chłodny racjonalizm wieku oświe-

cenia nie był w stanie zaspokoić aspiracji człowieczego podmiotu i już samą swą 

jednobiegunowością generował silną reakcję sentymentalistyczną. Jej zasadni-

czym szerzycielem stał się przywołany powyżej Rousseau. Jego uprzedzenie do 

rozumu, a nadto bezwzględne i z pewnością nie w pełni świadome przesunięcie 

istoty życia duchowego na uczucie doprowadziły społeczności nowożytnej Eu-

ropy – już uprzednio nadwątlone „spaczeniem” wiary (Luter) i „spaczeniem” ro-

zumu (Kartezjusz) – do kulminacyjnego punktu swoistej pogardy racjonalizmu – 

intelektualizmu w sensie terminu catholicus, rozkładającego się na dwa składni-

ki – obiektywizm i uniwersalizm.  

By oddać charakter niszczycielskiego dzieła Rousseau, przywołamy jedynie 

odezwania słynnego myśliciela XVIII stulecia: „Zastanawianie się jest stanem 

przeciwnym naturze”; „Człowiek, który rozmyśla, jest zwierzęciem zdeprawo-

wanym”; „Rozumowanie wcale nas nie oświeca, ale nas zaślepia”; „Bylebyście 

czuli, że mam rację, wcale nie myślę was o tem przekonywać”
2
. 

Przełomowe pod wieloma względami XIX w., okazujący się z perspektywy 

czasu stuleciem anomalii – w sensie istnej lawiny zjawisk niezgadzających się z opi-

sem świata takiego, jaki jest
3
, czyli mechanicystyczno-deterministycznym, jak to 

postulowała ówczesna fizyka – nasycone było sentymentalizmem. Oczywiście, ani 

w dobie Rousseau, ani też później racjonalizm nie zanikł zupełnie. Przeobrażał się, 

wegetując na obrzeżach sentymentalizmu, który stał się filozoficznym podłożem 

romantyzmu w literaturze, a za jej pośrednictwem przenikał też do innych dziedzin, 

naznaczając je piętnem bierności i subiektywności. Stąd wynikło – oczywiście  

w zróżnicowanym stopniu – nacechowanie europejskich społeczności sentymentali-

zmem. I chociaż w końcówce stulecia racjonalizm odrodził się w pokrewnej mu 

formie pozytywizmu, to jednak dominantą ruchu umysłowego całego XIX stulecia 

okazał się sentymentalizm, który opanował wszystkie dziedziny życia duchowego. 

Podnieśliśmy na wstępie, że funkcjonujemy w globalizowanych społeczeń-

stwach z głęboko odmienionym środowiskiem wychowawczym, i to w epoce,  

w której człowiek stał się tylko swoją funkcją, niczym więcej – w epoce, w któ-

rej społeczny świat przybiera postać mechanicystyczno-deterministycznej struk-

tury. Pozwolimy sobie jeszcze na jedno przyrównanie. Wydaje się, że tak jak 

Rousseau przywiódł sobie współczesnych do wyniesienia na piedestał uczucia – 

                                                      
2  J. Maritain, Trois réformateurs, Paris 1925, s. 213. 
3  Co stanowiło zasadniczy postulat agresywnej filozofii empiryzmu, czyniącej z prawdy empi-

rycznej (opisującej świat fizyczny) zasadniczy oręż przeciwko wszelkim zabobonom i mitom – 

jak to zostało ideologicznie sformułowane – a także przeciwko wszelkim roszczeniom wiedzy 

normatywnej, dotyczącej dobra i piękna (por. H. Skolimowski, Prawda a problem ludzkiej eg-

zystencji, [w:] Poznanie a prawda, pod red. A.L. Zachariasza, Rzeszów 2009, s. 209–219). 
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zwłaszcza pośród społecznych gremiów znudzonych sztywnym i suchym racjo-

nalizmem, a po upadku rewolucyjnych wydarzeń 1789 roku we Francji, które 

skompromitowały racjonalizm swym kultem bogini rozumu, już wszystkich, 

którzy się przeciwstawili negacyjnym hasłom rewolucji
4
 – tak w dobie obecnej 

neomarksistowska interpretacja
5
 generującej się kolejnej fazy „rewolucji” tech-

nologiczno-technicznej i medialno-informatycznej przywiodła większość współ-

czesnych globalnie sformatowanych społeczeństw do postaw nieuświadomione-

go sentymentalizmu paradygmatem political correctness, ustawiając na piede-

stale z jednej strony dobre samopoczucie, z drugiej zaś – empatię, emocje  

i uczucie stresu, które podlegają głębokiej i bezwzględnej manipulacji.  

Bezsprzecznie, jak już wspomniano, funkcjonujemy w społeczeństwach,  

w których przeznaczeniem każdego jest przyjęcie wyznaczonej funkcji w kre-

owanej mechanicystyczno-deterministycznej strukturze
6
. Dość trudno po-

wstrzymać postępującą destrukcję cywilizacji europejskiej we frontalnej kon-

frontacji z tą niszczycielską siłą. Wbrew oczekiwaniom skuteczne remedium po-

zostaje w dyspozycji nie tyle uprawiających wielodyscyplinarną wiedzę doty-

czącą charakteru i przemian współczesnej cywilizacji – zwłaszcza przeobrażeń 

w dziedzinie zjawisk społecznych, kulturowych, techniczno-technologicznych 

oraz informatyczno-medialnych, naukowych, mentalnych i osobowościowych –

ile dysponujących wielospecjalistyczną wiedzą pedagogiczną, zawierającą cały 

wartościowy dorobek myśli o edukacji i wychowaniu.  

Przedmiotem niniejszej refleksji będzie z jednej strony rozpoznanie swoiste-

go imperatywu pedagogicznego, przed którego wyzwaniem staje polska instytu-

cja edukacyjno-wychowawcza: poznanie psychiki Polaka i dostosowanie do niej 

działań kształceniowych i wychowawczych, z drugiej zaś strony – rozpoznanie 

integralności natury ludzkiej jako wyzwania edukacyjnego dla pedagogiki za-

chodniego kręgu cywilizacyjnego, a w szczególności pedagogiki polskiej – pe-

dagogiki uwzględniającej człowieczą podmiotowość: egzystencjalny imperatyw 

spełnienia się w człowieczeństwie. 

Podstawowy imperatyw pedagogiczny: poznanie psychiki Polaka 

Wyzwanie, przed którym staje nie tyle europejska teoria i praktyka pedago-

giczna, ile polski dom i polska szkoła – edukacja i wychowanie – pokrywa się  

                                                      
4  Por. J. Woroniecki, U podstaw kultury katolickiej, Poznań 1935, s. 54. 
5  Czynimy odniesienie do niedawnego uświetnienia dwusetnej rocznicy urodzin Karla Marksa 

przez establishment polityczny UE, i to we wnętrzu jednej z najstarszych świątyń na Zachodzie 

europejskim, czyli w Bazylice Konstantyna w Trewirze. 
6  W kontekście powyższego pozwolimy sobie podnieść następujące: Zauważono, że jedną z bar-

dziej destrukcyjnych ideologii okazuje się pseudoekologia. Nie tylko degraduje człowieczy 

podmiot, pozycjonując go w hierarchii poniżej świata roślin i zwierząt, ale także stanowi nie-

zwykle skuteczny wręcz oręż gospodarczy do atakowania konkurencyjnego kraju, a nawet 

niszczenia go pod względem ekonomicznym. 
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w istocie z poznaniem psychiki Polaka. Zauważmy, że od odzyskania w 1918 

roku suwerenności przez naród Rzeczypospolitej naczelnym hasłem przedsię-

wzięcia edukacyjnego stało się unarodowienie szkoły. W II Rzeczypospolitej 

skoncentrował się na nim niemal całkowicie wysiłek pedagogów i wychowaw-

ców. Jednak zrealizowanie tego szczytnego zamierzenia, czyli unarodowienie 

szkoły wobec funkcjonujących polskich domów i wychowania w rodzinach  

w tradycji polskości, wymusiło rozważenie wpierw kwestii, jaka szkoła zasługu-

je na nazwę narodowej, a także odpowiedzi na pytanie-zagadnienie, na czym po-

lega w praktyce wychowanie narodowe
7
. 

Słusznie wówczas, czyli u początków dwudziestolecia międzywojennego, 

intuicyjnie rozpoznawano, że wyłącznie taka szkoła (edukacja i wychowanie) 

zasługuje na nazwę narodowej, która okazuje się przystosowana do psychiki na-

rodu polskiego. I chociaż kwestię narodowej psychiki postawiono w następstwie 

tego, co ideowo sformułował Johann Gottfried von Herder (1744–1803), i to już 

na ponad stulecie przed namysłem polskiego narodu nad kwestią istoty wycho-

wania narodowego rodzącego się w suwerennej Polsce pokolenia, to jednak za-

sadne wydawało się rozważenie i zastanowienie się nad zagadnieniem wycho-

wania narodowego spójnego z dotychczasową polską kulturą, a jednocześnie 

uwzględniającego aktualne potrzeby odradzającego się w suwerenności narodu 

Rzeczypospolitej i jego państwa. 

Zdawano sobie sprawę, że dla każdego pedagoga i wychowawcy ideałem 

jest człowiek pełny i całkowity, którego władze duszy i sprawności ciała są na-

leżycie rozwinięte i zarazem zharmonizowane ze sobą. Rozumiano bowiem, że 

wyłącznie harmonijny zespół tych władz i sprawności przesądza o integralnej 

doskonałości, stanowiąc podstawę charakteru. Rozumiano również, że właści-

wym celem wychowania jest połączenie w podmiocie człowieczym polotu  

z trzeźwością sądu, moralnej wrażliwości z odwagą, szlachetności z siłą i mę-

stwem ducha, a samodzielności z karnością i umiejętnością rozsądnego posłu-

szeństwa. 

Pamiętano bowiem o tym, co podnosili nie tylko Henryk Sienkiewicz czy 

Stanisław Szczepanowski, ale także Władysław Marian Borowski – wybitny pe-

dagog przełomu stuleci XIX i XX:  

W charakterze naszym uczucie stanowczo przeważa nad myślą i wolą. Nadto w dziedzi-

nie myśli fantazja i skłonność do marzeń góruje nad obserwacją i ścisłym rozumowa-

niem8.  

Tragedia Polski to rozbrat rozumu i serca w życiu pojedynczych Polaków i w usposobie-

niu całego narodu. W każdym Polaku widzę to rozdarcie, tę przepaść pomiędzy ideałem 

a rzeczywistością, obowiązkiem narodowym a faktyczną nieporadnością i niemocą9.  

                                                      
7  Por. J. Ciemieniewski, Nauka szkolna w zastosowaniu do psychiki i kultury polskiej, „Polonia 

Sacra” 1919, nr 3, s. 2. 
8  H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, t. 3, Kraków 1906, s. 21. 
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Znamiennym rysem naszej psychiki jest jednostronny rozrost uczuciowości, nie pogłę-

bionej refleksją i pracą rozumu. Wybujałość nastrojów, wielkie umiłowanie formy, głęb-

sze przejmowanie się pozorami niż wnikanie w istotę interesów i spraw życia – oto cechy 

kulturalnych warstw naszego społeczeństwa. Ta przewaga impulsywnej uczuciowości 

nad innymi stanami ducha została stwierdzona przez wielu innych pisarzy i badaczy cha-

rakteru narodowego10.  

Z perspektywy czasu doskonale zdajemy sobie sprawę, że w umysłowości 

polskiej umiejętnie rozróżniono dwa aspekty: z jednej strony wrodzony polot 

myśli oraz intuicję – nad wyraz rozwiniętą i stanowiącą istne bogactwo polskiej 

inteligencji, z drugiej zaś – ścisłość wnioskowania i rozumowania przy jedno-

czesnym braku wystarczającego przewidywania. Rozpoznawano przy tym wyra-

ziście, że twórczym skutkiem (polskiej) intuicji jako swoistego uzdolnienia na-

rodowego są – określając kolokwialnie – rzutkość i pomysłowość, twórczość,  

a przede wszystkim niepowtarzalna i wyróżniająca Polaka spośród wszystkich 

innych narodowości zdolność chwytania rzeczy w lot i olbrzymia umiejętność 

przyswajania sobie obcych nabytków kulturowych oraz osiągnięć w sensie roz-

wiązań praktyczno-pragmatycznych. 

Nie zamierzamy zbyt szczegółowo rozważać niepowtarzalnego ducha pol-

skiej umysłowości. Pozwolimy sobie jedynie podnieść, że to, co z jednej strony 

może się wydawać niezrównaną umiejętnością, zazwyczaj z drugiej okazuje się 

najzwyklejszą nieudolnością. Powyższe doskonale uwidacznia się w przekona-

niu pozostającym udziałem licznych pokoleń Polaków. Niemal każde z nich zda-

je się bowiem tkwić w mniemaniu, że nie potrzebuje się zbytnio wczytywać  

w książkowe treści, jak przedstawiciele innych wspólnot narodowych, ani też mo-

zolnie dochodzić do poznania prawdy. Jednak uchwycenie w lot istoty książko-

wej treści nie przesądza jeszcze o ostatecznym rezultacie całego przedsięwzięcia 

studiów. Łatwość poznania istoty rzeczy może bowiem wprowadzać w złudze-

nie spełnienia obowiązku dogłębniejszych studiów w określonym przedmiocie. 

Może powodować zgubną powierzchowność ujęcia sprawy bądź kwestii, i to 

pomimo wrodzonych niepowtarzalnych zdolności i olbrzymiej bystrości umysłu. 

Na tle powyższej niepowtarzalnej umiejętności wychwytywania istoty rze-

czy zauważono, że Niemiec bądź Anglik nie zna tej polskiej zdolności wypo-

wiadania jednego zdania, kiedy się już jest myślą przy drugim. Za to Niemcom 

bądź Anglikom daleko łatwiej zdobyć się na ścisłość wypowiedzi czy obiektyw-

ność wyrażanego sądu, na zgodę i jedność poglądów, na dogłębność bądź grun-

towność naukową. Nie przeszkadza im bujność fantazji, a brak intuicji przymu-

sza do mozolnej pracy – co finalnie skutkuje szerokością perspektywy wyraża-

nia ich myśli. 

Dlatego też jako zasadnicze zadanie polskiej szkoły rozpoznano w począt-

kach odzyskanego niepodległego bytu państwowego Rzeczypospolitej wyrobie-

                                                      
9  S. Szczepanowski, Myśli o odrodzeniu narodowym, t. 1, Lwów 1907, s. 146. 
10  W.M. Borowski, Myśl o wychowaniu narodowym, „Kurier Warszawski” 1917, 8 VII. 
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nie w pokoleniach polskiej młodzieży ścisłości, gruntowności i sumienności  

w myśleniu, mówieniu i działaniu. W odniesieniu do tego ideału edukacyjnego 

pozwolimy sobie przywołać uwagę poczynioną w stosunku do polskiej szkoły do-

by odbudowywania państwowości i struktur instytucjonalnych Rzeczypospolitej:  

Praca i wysiłek szkoły idzie u nas nie tyle w kierunku możliwie jak najlepszego rozwoju 

umysłowego i moralnego ucznia, ile w kierunku zdobycia przez niego jak największego 

zasobu wiedzy i to wiedzy teoretycznej. Niezwykły rozwój naszej poezji i literatury oraz 

panujący u nas zwyczaj uczenia wszystkiego z książki sprawia, że wykształcenie nasze 

jest przede wszystkim literackie, oderwane od życia i nie dające nam nawet należytego 

sądu o rzeczach potocznych. Ze szkół naszych wychodzą też ludzie, którzy, pomimo du-

żej nieraz wiedzy książkowej i encyklopedycznego wykształcenia, nie umieją myśleć lo-

gicznie, a w życiu codziennym nie potrafią sobie dać rady. W interesach bije ich pierw-

szy lepszy żydek, bo umie od nich lepiej liczyć, choć nie zna logarytmów, i lepiej kom-

binować, choć nie studiował logiki ani filozofii, jak oni11. 

Retoryczne jest pomimo wszystko zagadnienie, czy szkolnictwo polskie sy-

tuowało się w błędnej perspektywie kształtowania umysłowości młodych poko-

leń Polaków w odniesieniu do innych narodów europejskich. Nie rozstrzygnięto 

wystarczająco chociażby wielce istotnej kwestii, dlaczego w dziejach narodu 

Rzeczypospolitej zaszło przesunięcie na posiadanie samej wiedzy z niezrozu-

miałym niedocenianiem gruntowności i poprawności myślenia. Jasne jest bo-

wiem, że przynajmniej warstwy zwierzchnie narodu polskiego nie mogły być 

pozbawione konkretności i poprawności myślenia, kiedy kultura polska zdawała 

się promieniować niepowtarzalnością konkretu w politycznych i narodowych 

rozwiązaniach obieranych przecież przez przedstawicieli najwyższych warstw 

społeczeństwa polskiego – m.in. z okresu soboru w Konstancji (1415) i czasów 

nieco późniejszych – w osobach Pawła Włodkowica czy Zbigniewa Oleśnickie-

go, a także chociażby: Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Frycza z Modrze-

wia, Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi. Należałoby zatem zbadać, na ile de-

strukcyjne dla integralności kultury polskiej – integralności w niej solidności  

i poprawności myślenia – okazały się straty, jakie poniosła Korona Polska, po-

cząwszy od tego wojennego kataklizmu, który określono mianem potopu 

szwedzkiego, kiedy już same szkody ludnościowe okazywały się w tamtej teraź-

niejszości dziejowej nie do odrobienia w przyszłych pokoleniach Polaków  

w stosunku do czasu sprzed tego agresywnego najazdu Szwecji na Rzeczpospo-

litą w 1655 roku w czasie II wojny północnej (1655–1660). Przypomnijmy – 

40% polskiej populacji Rzeczypospolitej straciło życie, trzecia część materialne-

go majątku uległa zniszczeniu bądź zrabowaniu, a ponad 1800 ośrodków miej-

skich zostało startych z powierzchni ziemi, spośród których wiele nie podniosło 

się już nigdy, a inne nie osiągnęły dawnej świetności. 

W odniesieniu do tego zwrotnego w dziejach momentu, który nie mógł nie 

zaważyć przede wszystkim także na późniejszym kształcie kultury polskiej, nie 

                                                      
11  J. Ciemieniewski, dz. cyt., s. 11. 
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dostrzega się istnej wyrwy, jaką rzeczona 40-procentowa strata w populacji pol-

skiej wyrządziła w ciągłości pokoleniowej. Przecież życia nie straciły warstwy 

najniższe ówczesnego społeczeństwa polskiego, ale te, które były aktywnie za-

angażowane w polskość. Nadto zapomina się, że niespełna dwa pokolenia póź-

niej wydarzyła się kolejna katastrofa, która w ramach trzeciej wojny północnej 

(1700–1721) odbyła się na terytorium państwa polskiego, i pomimo że Rzeczpo-

spolita pozostała w niej państwem neutralnym, to ponownie zostało pochłonięte 

życie jednej trzeciej obywateli narodu polskiego
12

. 

Niezrozumiałe jest, dlaczego nie podjęto żadnej próby zbadania wpływu na 

ciągłość kultury polskiej tych ludnościowych hekatomb, jakie wyrządzono naro-

dowi Rzeczypospolitej. Podnieśmy jednocześnie, że – niestety – nie zbadano 

również, jaki one mogły mieć wpływ na wzmagającą się w XVII stuleciu poli-

tyczną i obywatelską słabość Rzeczypospolitej, w tych wszystkich dekadach 

bezpośrednio poprzedzających utratę suwerenności i rozdarcie narodu przez trzy 

państwa zaborcze. 

Powróćmy do biegu naszych rozważań w kwestii polskiej psychiki i dosto-

sowania do niej modelu edukacyjnego. Historyczne realia okresu odbudowy 

państwowości II Rzeczypospolitej postawiły problem nieprzystosowania eduka-

cyjno-wychowawczego systemu szkoły polskiej. Orzeczono, że szkoła ta jest 

mało narodowa nie dlatego, że za mało w niej „poloniki” historycznej, lecz dla-

tego, że system pozostaje nieprzystosowany w stosunku do psychiki polskiej. 

Chory na liryzm naród musi mieć placówki uczące młode pokolenia wdrażania 

idei i elementarnych pojęć w rzeczywiste życie. 

Jest zrozumiałe, że od tamtych problemów dotyczących modelu edukacyjno-

wychowawczego narodowej szkoły polskiej dzieli nas nie tylko czas okupacji 

niemiecko-sowieckiej ziem polskich II Rzeczypospolitej i wydarzenia II wojny 

światowej, ale także okres sowietyzowania społeczeństwa polskiego (1944–

1989). I kiedy współcześnie podejmujemy próbę rozważania odpowiedniego 

modelu edukacyjno-wychowawczego w realiach globalnych społeczeństw i do-

minującego paradygmatu antyprawdy political correctness oraz dominujących  

w przestrzeni politycznej i publicznej nurtów relatywistycznych, problem nie-

powtarzalności kultury polskiej nie tyle, że nie znika, ale wręcz staje się natar-

czywy pod względem konieczności rozstrzygnięcia. Należy przyznać bowiem, 

że w odniesieniu do biernych kulturowo postkolonialnych społeczeństw Zacho-

du europejskiego uwyraźnia się, i to w sposób jaskrawy i konfrontacyjny, istota 

polskiej kultury osadzającej się na wewnętrznej wolności człowieczego podmio-

tu – kultury rozwijającej się z inspiracji szczytnych idei. 

                                                      
12  Dla zobrazowania tych strat w populacji polskiej, jakie dokonały się w drugiej połowie XVII 

stulecia i na samym początku wieku XVIII, pozwolimy sobie przywołać straty wojenne z okre-

su lat 1939–1945, czyli drugiej wojny światowej, które wyniosły aż 22% populacji narodu  

II Rzeczypospolitej, a więc stanu ludnościowego Polski w 1938 r. 
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Wobec przenikniętych postpragmatyzmem i postmaterializmem oraz neo-

marksizmem społeczeństw Europy Zachodniej – społeczeństw zdominowanych 

przez establishmenty polityczno-biznesowe, które podjęły głęboko posuniętą 

próbę skolonializowania postkomunistycznych społeczeństw Europy Wschod-

niej – pytanie o polską kulturę nie tyle więc pozostaje nadal aktualne, co staje się 

kwestią zasadniczą. Posiadać tę kulturę może bowiem jedynie człowiek we-

wnętrzny i uduchowiony, moralnie wyrobiony, który potrafi podporządkować się 

we wszystkim idei narodowej i zarazem nie ulega siłowo bądź zdradziecko narzu-

canym kulturowej przestrzeni polskości destrukcyjnym wpływom z zewnątrz. 

Tak więc kwestię psychiki polskiej – kwestię rozbratu rozumu i serca w ży-

ciu pojedynczych Polaków i w usposobieniu całego narodu – należałoby podjąć 

raz jeszcze, i to wobec nowych wyzwań i zarazem zagrożeń. Zatem – ponieważ 

kulturę polską znamionowała (co doskonale daje się uchwycić jedynie w tym 

okresie dziejów, kiedy Polska była prawdziwie sobą, czyli od początków pol-

skiej państwowości do stuleci XV i XVI) i zarazem wyróżniała spośród innych 

europejskich kultur głęboka moralność, przeniknięta ideałem bezinteresowności 

nakazującej traktować sprawę człowieczeństwa i ludzkości jako sprawę własne-

go losu aż po ofiarę z własnego życia, na co dowód stanowi to, co się dokonało 

na polach Warny, Wiednia i Cecory – należałoby roztropnie rozważyć, na ile 

postulat radykalnego przesunięcia z samej wiedzy na ścisłość i poprawność my-

ślenia trzeba by w szkole polskiej zrealizować w postaci komplementacji wiedzy 

gruntownością i poprawnością myślenia, rozwojem umysłu i wyrabianiem kry-

tycyzmu pośród polskiej młodzieży, okiełznaniem jej młodzieńczych fantazji, 

zaprawianiem do rzeczy realnych w zapoznawaniu się z rzeczywistością i przy-

zwyczajaniu do ścisłej obserwacji zdarzeń. 

Na powyższe wyzwanie edukacyjno-wychowawcze polskiej szkoły należy, 

niestety, spojrzeć także z innej perspektywy, czyli z perspektywy uziemiającej 

współczesne społeczeństwa zachodniej części Europy mentalności pragmatycz-

nej i postpragmatycznej, która zniewoliła je i przyoblekła w obywatelską bier-

ność np. wobec wielomilionowej fali migracyjnej – niekontrolowanej fali 

uchodźców uciekających przed wojną, głodem bądź niepowodzeniami życio-

wymi – i utajnionymi w niej jednostkami, które przybywają z konkretną misją 

walki z cywilizacją Zachodu europejskiego. Kreśli ją znakomicie Henryk Sko-

limowski. Pozwolimy sobie przywołać także i jego głos:  

Czy polski etos może być uważany za konstruktywną siłę w budowaniu przyszłości na-

rodu i odrodzeniu społeczeństwa na wielu jego poziomach? Odpowiedź na to pytanie nie 

jest oczywista. Jeśli przez przyszłość narodu rozumiemy przyszłość li tylko ekono-

miczną, rozumiemy stopę produkcji i konsumpcji, to polski etos narodowy nie jest naj-

lepszy. Jeśli przez przyszłość narodu rozumiemy wielkie sprawy, rozumiemy te siły ży-

wotne, które potrafią być natchnieniem i które wyzwalają substancję twórczą, te siły, któ-

re są podstawą głębszych wartości, to polski etos jest potęgą. I będzie aktem zarówno 

mądrości moralnej, jak i trzeźwości politycznej zrewindykowanie i zaktywizowanie tego 

etosu. Oczywiście, nie powinniśmy się łudzić. Nie będziemy w stanie zaktywizować eto-
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su polskiego, gdy będziemy chcieli powracać do dawnych formułek. Każdy etos narodo-

wy zmienia się w toku historii. Mądrość narodu polega na tym, aby z trzonu przeszłości 

wyłuskać te wartości i tę substancję, które będą dumne13.  

W obecnym okresie bankructwa zastanych modeli ekonomicznych, zastanych ideologii 

sekularnych (tak często będących nosicielami racjonalizmu pozytywistycznego), trzeba 

nam skrzydeł, nowych idei, nowych sposobów myślenia, nowej wiary i nadziei14. 

Niewątpliwie polska szkoła staje wobec olbrzymich wyzwań. 

Przejdźmy jednak do drugiego etapu niniejszych rozważań. 

Integralność natury człowieczej jako wyzwanie dla pedagogiki  

W dobie wspaniałych osiągnięć techniczno-technologicznych i jeszcze więk-

szych możliwości ich zastosowania w życiu codziennym, społecznym i narodo-

wym zdajemy sobie coraz bardziej sprawę – przynajmniej w tej części społecz-

nych elit, która przeniknięta sensus catholicus postrzega rzeczywistość perspek-

tywą uniwersalności i obiektywności, a także w części obywateli zdroworozsąd-

kowo postrzegającej wydarzające się przemiany kulturowe i sferę polityki – że 

zarówno pragmatyzm i konsumpcyjny materializm, jak i kapitalistyczny neo-

marksizm są niestety rakiem drążącym społeczeństwa uprzemysłowione i go-

spodarczo rozwinięte, które w imię iluzorycznego dobrobytu zaprzedały swą du-

szę i zarazem zaprzepaściły wielkie perspektywy wskazujące, czym jest życie 

ludzkie i czym powinno być. 

Zatem czy pewnego rodzaju remedium na taki stan społeczeństw europej-

skich nie stanowiłby taki model wychowawczo-edukacyjny szkoły, który osa-

dzałby się na antropologii rozpoznającej człowieka jako podmiot charakteru  

i zarazem jako niepowtarzalną wielowarstwową całość złożoną z części przyna-

leżnych do różnych sfer bytu, rządzących się swoimi prawami, a zespolonych  

w organiczną i dynamiczną całość? 

Nie sposób nie rozpoznać człowieczego podmiotu jako wielowarstwowej ca-

łości, bo przecież różne warstwy bytu nakładają się jedne na drugie, a zarazem 

przenikają się wzajemnie, oddziałując na siebie. Są nimi bowiem nie tylko ciało, 

życie biologiczne i zmysłowość (resp. animalność człowiecza, zwierzęcość), ale 

przede wszystkim odróżniająca człowieka od świata animalnego duchowość,  

a w jej ramach różne uzdolnienia, dyspozycje i czynności. Rozpoznano, że w na-

turze ludzkiej układ warstwowy wykazuje swoiste cechy i posiada własną dy-

namikę; że warstwa wyższa opiera się na niższej, a każda z nich jest rządzona 

innymi prawami i wykonuje właściwe sobie czynności, a jednocześnie wszystkie 

znajdują się we wzajemnym dynamicznym stosunku, przenikając się i oddziału-

                                                      
13  H. Skolimowski, Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu ży-

cia, Wrocław 1991, s. 21; M. Nowak, Teoria i koncepcje wychowania, Warszawa 2008. 
14  Tamże, s. 17. 
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jąc na siebie. Właśnie dlatego, chociaż życie w człowieku opiera się na materii, 

wydobywając z niej potrzebne dla siebie wartości, to jednak nie wywodzi się  

z materii i też nie z materii czerpie swe bogactwo form i całą swą dynamikę działań. 

Rozumiemy zatem, że zanim postawi się kwestię edukacji i wychowania  

w zorientowanej narodowo szkole polskiej, niezbędne jest postawienie kwestii 

antropologii, na której będzie osadzone zagadnienie narodowej edukacji i wy-

chowania każdorazowo młodego pokolenia Polaków. 

Aby uzmysłowić wagę problemu, pozwolimy sobie przywołać jedynie cztery 

kwestie: prymitywizmu człowieczej animalności; życia duchowego – poznania 

rozumowego i woli; duchowości ludzkiego podmiotu oraz obowiązku moralne-

go implikującego odpowiedzialność za czyny. 

Zauważono, że w porównaniu ze światem zwierząt człowiek wykazuje wy-

raźne znamiona niedorozwoju. Ale jednocześnie to, co jest bezsprzeczną słabo-

ścią człowieka pod względem organiczno-zmysłowym, przesądza o transcendo-

waniu przez niego pewnego wycinka świata, w którego granicach obraca się 

każdy z rodzajów zwierząt. Człowiek nie jest zacieśniony do żadnego wycinka 

physis rzeczywistości, do niego należy cały świat. Wykazuje zdolność zadomo-

wienia się i zarazem dostosowania do różnych warunków. Powyższe sprawia, że 

uniwersalizm uzdolnień adaptacyjnych harmonizuje z bliżej nieokreśloną nieza-

radnością człowieczego podmiotu w odniesieniu do poszczególnych zadań ży-

ciowych, jakie sobie uświadamia w ciągu przechodzenia przez kolejne fazy 

swego życia. Czynności zmysłowe człowieka nie są tak wydoskonalone, jak 

analogiczne funkcje poszczególnych zwierząt, czyli np. jak wzrok orła bądź 

węch psa; nie są tak niezawodne i nieomylne, jak zwierzęce instynkty funkcjo-

nujące na zasadzie imperatywu bodźca i reakcji. Ale jednocześnie zdajemy sobie 

sprawę, że ludzką seksualność – erotyczną zmysłowość – można zredukować do 

funkcjonowania na zasadzie rzeczonego animalnego imperatywu bodźca i reak-

cji. Podobnie można doprowadzić ludzki podmiot do agresji werbalnej bądź 

czynnej. Dzieje różnych mateczników cywilizacyjnych dostarczyły licznych 

przykładów, jak można go sprowadzić do prymitywnej animalności – „wyspe-

cjalizowania” w wielu przejawach brutalności, bestialstwa, a nawet wręcz diabo-

liczności. 

Zauważmy zatem, iż skoro czynności zmysłowe człowieka nie obejmują 

wszystkich sytuacji życiowych, nie może on opierać się na samych zmysłach. 

Dla niego właśnie życie stanowi nieustanny problem, gdyż nie da się rozwiązać 

wszystkich egzystencjalnych kwestii na zasadzie samorzutnej reakcji instynk-

tów. Człowiecze życie wymaga przemyślenia i zarazem każdorazowego dosto-

sowania się do określonej, jednostkowej sytuacji. 

Tak więc chociaż pod względem morfologiczno-zmysłowym człowiek  

w stosunku do świata zwierząt – w porównaniu z poszczególnymi ich gatunkami 

– jest „niewyspecjalizowanym” prymitywem, to jednak jego siłą jest poznanie 

rozumowe, które wznosi go poza świat animalny i pozwala mu egzystować  
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w kulturze i poprzez kulturę. Zauważmy jednocześnie, gdyby człowieczy pod-

miot miał się opierać wyłącznie na swych animalnych uzdolnieniach, to już 

dawno byłby unicestwiony przez drapieżne zwierzęta. Nie wytrzymuje bowiem 

z nimi biologicznej konkurencji. 

Spróbujmy poczynić nieodzowną uwagę. Mateczniki cywilizacyjne, w któ-

rych przychodzi egzystować człowieczej oikoumene
15

, można postrzegać w ka-

tegoriach zwrotu w stronę animalnej siły bądź w stronę życia duchowego. Kon-

cepcja wychowawczo-edukacyjna czy model wychowawczo-edukacyjny szkoły 

narodowej nie może więc ignorować faktu, że oprócz procesów fizycznych, bio-

logicznych i zmysłowych czynne są w ludzkim podmiocie odmienne od tamtych 

swą strukturą i dynamiką procesy duchowe. I tak jak może on – określając kolo-

kwialnie – utknąć w swoim spełnieniu się w człowieczeństwie w pewnej niszy 

prymitywnej animalności, tak samo „pułapki” czyhają poza rzeczoną sferą ciele-

sno-zmysłową. Zauważono, że na etapie poznania i „pożądania” zmysłowego 

zaznacza się odrębność i odmienność życia psychicznego od procesów bioche-

micznych. Jednak dopiero rozum i wola usamodzielniają człowieczy podmiot  

i stawiają go ponad (w sensie transcendowania) świat zmysłów i animalności. 

W poznaniu rozumowym człowiek nie jest ograniczony do jednego czy też 

poszczególnych wycinków physis rzeczywistości, skąd czerpałby podniety do 

spostrzeżeń. Wręcz przeciwnie. Ulega nadmiarowi inteligibilnych bodźców. 

Przymuszony jest więc do uwolnienia się od niepotrzebnego balastu, przepro-

wadza ich selekcję. I jest to pierwszy akt panowania nad rzeczywistością z per-

spektywy wyższych potrzeb. Człowiek bowiem nie zatapia się ekstatycznie  

w świecie zjawiskowym, lecz zachowuje wobec niego dystans, mając świado-

mość odrębności swego ja od przedmiotu poznania. 

Pozwolimy sobie w tym miejscu poczynić pewną uwagę dotyczącą frapują-

cego nas zjawiska „zabawiania się” nawet kilkulatków różnego rodzaju atrak-

cjami gier w coraz bardziej zlewającym się z physis rzeczywistości świecie wir-

tualnym. Albowiem – czy nie „rozbudza się” w nich tego, co doskonale funk-

cjonuje w odniesieniu do zwierząt, które poznają otaczające je przedmioty pod 

                                                      
15  Wyrażenie powyższe stosujemy jako istotne dla poniższych rozważań dotyczących polskiej wspól-

noty narodowej. Termin oikoumene (gr. – ‘zamieszkujący’) – i zarazem pojęcie (koncept), za po-

mocą którego upraszczamy wyrażenie treści dotyczących różnych kategorii organizmów społecz-

nych, wykształcony został w starożytności greckiej na potrzebę kształtującej się wówczas w swych 

początkach myśli filozoficznej. Krytyczny namysł starożytnych Hellenów kazał im rozróżnić i za-

razem wyróżnić człowieka jako podmiot i jednocześnie wspólnotę tych podmiotów, jakie człowiek 

tworzy, od wszystkiego „pozostałego” w physis (gr. – ’przyroda’, ’natura‘) rzeczywistości. Przy-

wracamy więc użycie tegoż terminu i odniesiemy go do oikoumene polskiej czy oikoumene Rze-

czypospolitej, a także każdej innej i wszystkich razem, które pokryją się z filozoficznym rozpozna-

niem Hellenów oikoumene wypełniającej physis rzeczywistości – niby tożsamej z physis, a jednak 

od niej istotnościowo różnej. Niestety o „ludzkości” można wyłącznie rozprawiać w sensie moral-

nym – „ludzkość” w jakimkolwiek odmiennym sensie nie istnieje i nie ma żadnego przełożenia na 

istniejący byt. Dlatego też sięgnęliśmy po rzeczony, nieco zapoznany termin. 
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kątem swych biologicznych dążeń, gdyż ich poznanie jest raczej uczuciem, re-

fleksem organicznych popędów zespalających je ze środowiskiem? W odniesie-

niu do ludzkiego podmiotu poznanie rozumowe jest inne. Człowiek nie zatapia 

się w sposób ekstatyczny w świecie zjawiskowym. Zachowuje wobec niego dy-

stans. Nabywa świadomość odrębności swego ja w stosunku nie tylko do 

przedmiotu poznania, ale i samego aktu poznawczego. Nawet gdy poznaje 

przedmiot w celach utylitarnych, ujmuje go w odmienny sposób niż zwierzę, 

gdyż wyróżnia w nim nawarstwienia ontyczne, oddziela momenty istotne od 

przypadkowych i ogólne od jednostkowych. Jest w stanie dokonywać analizy, 

różnorakich porównań. Wytwarza wówczas pojęcia ogólne, abstrakcyjne, niema-

terialne. I chociaż są one wytworem umysłu, to jednak mają podstawę w rzeczach. 

Odmienna od popędów jest również człowiecza wola. Nie stanowi ona wy-

kładnika biologicznych potrzeb. Zdąża natomiast ku dobru w ogóle. Nastawiona 

jest również na wartości religijno-moralne o charakterze duchowym. Wola ludz-

ka nie podlega konieczności fizycznej czy psychologicznej. Rządzi się prawem 

wolności i miłości. Wolność bowiem polega na wstrzymaniu w sobie automaty-

zmu psychicznego, jaki rozwija się w popędach. Wyraża się w samookreśleniu 

postępowania, a także w twórczym wyrażeniu swego ja w każdorazowej sytu-

acji. I chociaż wola uzależniona jest od popędów, to jednak może je opanować  

i wykorzystać do osiągnięcia wyższych celów. W sumie jest w stanie nadać cha-

rakter duchowy temu, co nosi znamię zmysłowe, animalne. Właśnie wolność 

woli i panowanie nad popędami stanowią najwyższy przywilej człowieka, wy-

nosząc go ponad światy zwierzęcy i roślinny. Dlatego też ze współdziałania ro-

zumu i woli wyrasta wynalazczość. Jest to zjawisko typowe dla człowieka. Od-

różnia go od świata zwierzęcego, zwierzę bowiem reaguje w jednakowy gatun-

kowo sposób na podniety środowiska gwarantujące mu biologiczną egzystencję. 

W sumie więc człowiek uświadamia sobie istnienie wyższego ładu. Jest to już 

poziom życia moralnego. W tej głębi swego jestestwa jest w stanie rozpoznać  

i uchwycić działalność poszczególnych, odmiennych od swego jestestw. Jako isto-

ta cielesno-zmysłowa człowiek jest jedynie częściowo włączony w naturę physis 

rzeczywistości (w sensie praw niezmiennych i koniecznych), natomiast jego życie 

duchowe rządzi się prawem moralnym. Zgodność czynów ludzkich z nakazami 

moralnymi czyni je dobrymi, zaś odchylenie od nich – złymi. Ale ponieważ w tej 

płaszczyźnie życia moralnego nie istnieje przymus, podmiot winien się wtopić  

w wychwytywany przez siebie ład moralny i zarazem poczuwać się do odpowie-

dzialności za jego zachowanie. Tak więc wychwycenie obowiązku moralnego im-

plikuje odpowiedzialność człowieczego podmiotu za swe czyny. 

Konkluzja 

Z pewnością banałem jest spostrzeżenie, że współczesna szkoła polska nie 

jest ani nowoczesna, ani przesadnie konserwatywna. Bezsprzecznie jednak jest 
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pozbawiona wyrazistej tożsamości edukacyjno-wychowawczej, adekwatnej do 

potrzeb i potencjalnych zdolności młodych pokoleń Polaków stawianych wobec 

wyzwania współczesnego czasu – doby globalizowanych społeczeństw, ale tak-

że adekwatnej do psychiki polskiej i niepowtarzalnego dziedzictwa narodowego, 

zwłaszcza wolności w szlachetności dążeń do spełnienia się w człowieczeństwie 

każdego – wolności w zrealizowaniu szlachetnego typu człowieka: wolnego 

obywatela kraju i świata
16

. Dlatego też należałoby bardziej dogłębnie przemy-

śleć, aby mocniej osadowić edukacyjno-wychowawcze ideały narodowe w inte-

gralnej koncepcji antropologicznej człowieczego podmiotu – integralności jego 

natury: człowieka jako podmiotu charakteru. 
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Wprowadzenie 

Celem tego artykułu jest wstępne rozpoznanie wartości wychowawczych 

chińskiej szkoły buddyzmu mahajany – Jingtuzong (Jingtu Zong), czyli szkoły 

Czystej Ziemi (Krainy). Buddyzm mahajana, obok taoizmu i konfucjanizmu, to 

trzeci dalekowschodni system filozoficzno-religijny, który składa się z kilku 

głównych, w większości już wymarłych, szkół i ich odłamów, ponadto z wielu 

mniejszych szkół, a rozpoznanie ich walorów pedagogicznych wymaga wielo-

letnich i konsekwentnie realizowanych badań. Z uwagi na brak rozpoznania war-

tości wychowawczych niektórych z tych szkół oraz literatury przedmiotu w tym 

zakresie w polskiej pedagogice, a także w pedagogice zachodniego kręgu kultu-

rowego
1
, w miarę sensowny wydaje się taki tok postępowania badawczego, 

dzięki któremu najpierw wstępnie zostanie zbadany potencjał pedagogiczny we 

wskazanych szkołach, a potem, w miarę możności, przeprowadzone zostaną po-

głębione studia obranego przedmiotu badań. Dotychczas w pedagogice polskiej 

wstępnie rozpoznano kwestie teleologii i aksjologii wychowania w szkołach 

chińskiego buddyzmu mahajany, takich jak: Huayan, Tiantai, Weishi/Fashiang 

oraz Sanlung Zong, ponadto w niektórych odłamach szkoły Chan (Zen). Pozna-

nie celów i wartości wychowawczych wspomnianych chińskich szkół i kilku do-

                                                      
1  Twierdzenie oparte na moim dotychczasowym rozpoznaniu tego zagadnienia. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.13
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tychczas nieznanych w pedagogice jest o tyle ważne, że stwarza możliwość uzu-

pełnienia wiedzy pedagogicznej w zakresie badań podstawowych, dotyczących 

rozumienia wychowania i samowychowania w kulturach świata. W ten sposób 

pedagogika może wykroczyć poza zachodnie standardy budowania teorii wy-

chowania i samowychowania człowieka, zmierzając w stronę wiedzy bardziej 

uniwersalnej. Prowadzone badania powiązane z teleologią i aksjologią pedago-

giczną dalekowschodnich systemów filozoficzno-religijnych stanowią pewien 

przyczynek w próbie stworzenia bardziej całościowego obrazu wychowania  

i samowychowania człowieka oraz ich roli w jego rozwoju. Odwołując się 

głównie do metod hermeneutycznej i komparatystycznej, autor będzie dążył nie 

tylko do odnalezienia wartości wychowawczych tkwiących w głównych dzie-

łach badanej szkoły, ale też postara się wskazać na ich konotacje z zachodnimi 

teoriami i kierunkami pedagogicznymi, jeśli takie dostrzeże.  

Teleologia wychowania wraz z aksjologią wychowania oraz antropologią fi-

lozoficzną tworzą subdyscypliny teorii wychowania, należącej do podstawo-

wych dziedzin myśli pedagogicznej
2
. Pedagogika, prowadząc swoje badania, 

formułując normy, wzorce, wartości, cele i ideały, tworzące jej warstwę teleolo-

giczną, opiera się i nawiązuje również do filozofii człowieka, aksjologii oraz 

teorii kultury
3
. Aksjologia pedagogiczna, jako dział filozofii wychowania, jest 

nauką o wartościach pedagogicznych, które rozpatruje w postaci refleksji teore-

tycznej
4
. To człowiek i jego rozwój stanowi wspólny przedmiot badań teorii wy-

chowania oraz aksjologii i antropologii. Aksjologiczno-antropologiczna proble-

matyka pedagogiki zasadza się na badaniu i tworzeniu ideałów i innych celów 

wychowania, a także wyborze jego treści i metod
5
. Ideał wychowania to okre-

ślona psychologiczna konstrukcja człowieka
6
. Humanistyczny ideał wychowania 

zawiera w sobie idee wolności, odpowiedzialności i godności człowieka
7
. 

Artykuł ma za zadanie dostarczyć wstępnych odpowiedzi na pytania o ro-

zumienie rzeczywistości wychowawczej oraz wychowania i samowychowania 

człowieka w badanej szkole chińskiej mahajany. Ponadto praca skupia się na ro-

zumieniu ideału wychowania i innych wartości pedagogicznych w dorobku tej szko-

ły, a także na analogiach i różnicach w zakresie wartości pedagogicznych już anali-

zowanych szkół oraz teorii i kierunków wychowania pedagogiki zachodniej. Aby 

rozstrzygnąć przedstawione problemy badawcze, odwołano się do podstawowych 

                                                      
2  J. Górniewicz, Teoria wychowania (Wybrane problemy), wyd. 2 popr. i rozszerz., Toruń – 

Olsztyn 1996, s. 40–41. 
3  S. Sobczak, Teleologia wychowania, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6: Su–U, 

red. T. Pilch, Warszawa 2007, s. 544. 
4  B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Kraków 2012, s. 98. 
5  W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, 

Kraków 1996, s. 173–175. 
6  S. Nalaskowski, O ideale wychowania i celach kształcenia. Studium z pedagogiki porównaw-

czej, Toruń 1994, s. 12–14. 
7  Tamże, s. 41 i nn. Por. I. Kant, O pedagogice, Łódź 1999. 
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dzieł szkoły Jingtuzong oraz biografii i dokonań jej głównych przedstawicieli,  

a także opracowań naukowych dotyczących szkoły. Poczynione analizy mają cha-

rakter interdyscyplinarny, gdyż odwołano się do dorobku nie tylko pedagogiki, ale 

też innych nauk, zwłaszcza filozoficznych i religioznawstwa
8
.  

Powstanie i rozwój szkoły Jingtuzong – szkoły Czystej Ziemi  

Szkoła Czystej Ziemi (chiń. Jingtuzong, jap. Jōdo shū, kor. Chŏngt’o jong), 

nazywana także Szkołą Lotosu, została założona w Chinach, w 402 roku, przez 

mnicha Huiyuana (334–416), ucznia Daoana (312–385), uważanego za twórcę 

kultu Amitabhy, Maitrei, a także jednego z ojców buddyzmu medytacyjnego  

w Chinach, a nawet właściwego założyciela Chan (Zen). Daoan miał wypowia-

dać wraz ze swoimi uczniami życzenia przed figurą Maitrei, dotyczące odrodze-

nia się w niebie zwanym Tuszita, czyli siedzibie buddy przyszłości Maitrei oraz 

tych wszystkich oświeconych, którzy mają jeszcze raz odrodzić się na Ziemi
9
. 

Wkrótce większą popularność w Chinach zdobył kult buddy Amitabhy. Amita-

bha oznacza „Bezgraniczne Światło” i jest to wcześniej (przed powstaniem ma-

hajany) nieznany budda tzw. Zachodniego Raju, Sukhawati, a jego atrybutami są 

miłosierdzie i mądrość. Zachodni Raj jest często rozumiany nie tyle jako kon-

kretne miejsce, lecz stan świadomości, czyli Czysta Ziemia
10

. Amithaba, według 

wierzeń buddyjskich, był kiedyś, w jednym z poprzednich żywotów, królem. 

Zrezygnował z tronu i został bodhisattwą Dharmakārą, który praktykował medy-

tację przez pięć kalp, czyli wielki okres, zapewne oznaczający kilka milionów 

lat, i który złożył swoje ślubowania pomagania wszystkim istotom oraz wreszcie 

urzeczywistnił stan buddy, stając się buddą Amitabhą
11

.  

W 402 roku Huiyuan wraz ze 123 swoimi wyznawcami złożyli przed obra-

zem buddy Amitabhy ślubowanie odrodzenia się w Zachodnim Raju i powołali 

do życia „Stowarzyszenie Białego Lotosu”. Z tego powodu uważa się go za 

twórcę szkoły Czystej Ziemi, ponadto zwolennika praktyk medytacyjnych, pro-

wadzących adeptów do oświecenia
12

.  

W mahajanie zakłada się istnienie nieskończonej liczby buddów. Każdy  

z nich „panuje” w jakiejś czystej krainie bądź też raju lub ziemi buddy. Wspo-

mniana Sukhawati (skt. Sukhāvatī; chiń. Xīfāng jílè shìjiè; jap. Saihō Goraku Se-

                                                      
8  Por. J. Marzęcki, Systemy filozoficzno-religijne Wschodu. Historia – metafizyka – etyka, War-

szawa 1999, s. 10. 
9  I. Fischer-Schreiber, Daoan, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu. Buddyzm, hinduizm, tao-

izm, Zen, red. pol. E. i P. Trzeciakowie, Warszawa 1997, s. 77–78. Por. też: taż, Tuszita, [w:] 

tamże, s. 351. 
10  Taż, Amitabha, [w:] tamże, s. 108. 
11  Por. Amitabha (Amida, Amitayus, „Infinite Light”), [w:] E. Irons, Encyclopedia of Buddhism, 

New York 2008, s. 14. 
12  I. Fischer-Schreiber, Huiyuan, [w:] Encyklopedia mądrości…, s. 143–144.  
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kai) czyli Czysta Ziemia Zachodu jest najważniejszą z tych wielu krain buddów. 

Wierzący pragną odrodzić się w czystych ziemiach, co jest możliwe nie tylko  

w oparciu o ich „dobrą” karmę, lecz także zawierzenie się odpowiedniemu bud-

dzie, który wcześniej ślubował, że będzie pomagał w tym odrodzeniu wszystkim 

istotom czyniącym takie starania. W wierzeniach ludowych czyste ziemie mają 

wręcz charakter geograficzny, ale dla głębiej praktykujących buddyzm są to ra-

czej pewne aspekty oświeconej świadomości. Dana czysta ziemia jest stopniem 

na drodze do nirwany w przyszłym życiu, jednak zapewnia bezpieczeństwo, któ-

re polega na tym, że adept nie może już odrodzić się w niższych światach i sta-

nach z uwagi na karmę, lecz zrealizuje nirwanę w kolejnym życiu
13

. 

Jingtuzong, inaczej Szkoła Lotosu, jest właśnie tą szkołą, która ma zapewnić 

swym wyznawcom odrodzenie się w Zachodnim Raju czy też Czystej Ziemi 

buddy Amitabhy. Cechą charakterystyczną dla nauk tej szkoły, często określanej 

mianem „drogi wiary”, a nawet „lekkiej drogi”, jest podkreślanie rangi pomocy 

Amitabhy w umożliwieniu odrodzenia się w jego raju. Najistotniejsza dla wy-

znawcy jest głęboka ufność w prawdziwość tego przekonania, pełna wiara i peł-

ne zawierzenie się czy też oddanie się temu buddzie. Praktykujący stara się usil-

nie recytować imię Amitabhy, co jest praktykowaniem mantry
14

, oraz wizuali-

zować jego raj. Praktyki te podejmowane są również przez inne szkoły buddy-

zmu dalekowschodniego. Szkoła Czystej Ziemi liczy obecnie najwięcej wy-

znawców wśród buddystów chińskich i japońskich. Założenie o pomocy buddy 

teoretycznie oddala ten odłam buddyzmu od szkoły Chan, czy też Zen
15

, a zbliża 

go do religii teistycznych, jak chociażby chrześcijaństwo. Co interesujące, jeden 

z szesnastowiecznych dominikanów Gaspar da Cruz, goszcząc w Chinach, do-

strzegł pewne podobieństwa tego kultu z chrześcijaństwem, które jednak uważał 

za jedyną właściwą wiarę
16

. 

Kolejnym mnichem, który przyczynił się do rozwoju szkoły Jingtuzong  

w Chinach, był Tanluan (476–542). W VII wieku szkoła Jingtuzong przeżywała 

wielki rozkwit w Chinach. W czasach dynastii Tang (VII–X w.) żyli dwaj mnisi: 

Daochuo (562–645), uważany za drugiego patriarchę buddyzmu Czystej Ziemi, 

oraz Shandao (613–681), którego wręcz uważa się za właściwego twórcę Szkoły 

Czystej Ziemi w postaci zorganizowanego wyznania. Szkoła Czystej Krainy 

opiera swą doktrynę i praktyki na trzech sutrach oraz pismach swoich mistrzów, 

w tym mnicha Shandao
17

. Pierwszą sutrą jest Amitājurdhjāna-sutra – Sūtra me-

dytacji buddy niezmierzonego życia – Amitajusa. Wspomniana sutra w języku 

                                                      
13  Taż, Czysta Ziemia, [w:] tamże, s. 65.  
14  O mantrach w buddyzmie pisał: R. Janik, Pedagogiczne aspekty oddziaływania hinduistycznych 

i buddyjskich systemów filozoficzno-religijnych w okresie globalizacji, „Prace Naukowe Aka-

demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. 23, s. 128. 
15  W praktyce oba kulty jednak często się wzajemnie przenikały i uzupełniały. 
16  G. da Cruz, Traktat o sprawach i osobliwościach Chin, Gdańsk 2001, s. 141–144. 
17  I. Fischer-Schreiber, Czysta Ziemia... 
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chińskim nosi nazwę Fó shuō guān wúliàngshòufó jīng i opisuje metody medy-

tacji. Pozostałe to: Amitābha sūtra (chiń. Emituo(fo) jing), zawierająca opis raju 

buddy Amitabhy, oraz Amitāyus sūtra (chiń. Wuliang shou jing), opisująca życie 

mnicha i bodhisattwy Dharmakāry oraz jego 48 ślubowań. Komentarze do 

pierwszej wymienionej sutry, autorstwa Shandao, stanowiły podstawę dla roz-

woju japońskiej szkoły Jōdo-shū. Do Japonii nauki szkoły Czystej Ziemi zostały 

przeniesione przez Hōnena (1133–1212) w 1175 roku
18

.  

Należy jeszcze wspomnieć o związkach szkoły Czystej Ziemi z Chan.  

W VIII wieku szkoła Chan głosiła, że nauki szkoły Czystej Ziemi są jedynie 

zręcznymi środkami, czy też upaya (skt upāya), środkami pedagogicznymi pro-

wadzącymi osoby niedojrzałe do stanów wyższego rozumienia, ostatecznie jednak 

są one „fałszem i złudzeniem”. Oczywiście, takie stanowisko wywołało mocny 

sprzeciw ze strony zwolenników Czystej Ziemi, co przysłużyło się wyrazistszemu 

uformowaniu tej szkoły jako sekty. Kolejne pokolenia mnichów szkoły Czystej 

Ziemi i Chan starały się doprowadzić do pojednania obu stanowisk, co z czasem 

powiodło się. Już szósty patriarcha Chan Huineng (638–713) nauczał o potrzebie 

kultywacji „praktyki i zrozumienia”, pierwsze wiążąc z recytacją (nianfo w szkole 

Czystej Krainy), a drugie z wglądem Zen. Kolejni mistrzowie Chan, jak 

Yongming Yanshou (904–975), wskazywali na doskonałość prawdy Pustki (Chan) 

i Istnienia (Czysta Ziemia). Tylko przyjęcie takiej doktryny mogło spowodować 

przebudzenie. Mistrzowie ci wskazywali więc na rangę uprawiania medytacji i re-

cytacji imienia buddy lub fragmentów sutr, dzięki czemu tradycja kultywacji obu 

praktyk stała się charakterystyczna dla istniejących do dzisiaj szkół chińskiej i da-

lekowschodniej mahajany
19

. Ostatecznie to szkoła Czystej Krainy oraz Chan prze-

trwały, gdy pozostałe szkoły chińskiej mahajany wymarły. 

Pedagogiczne aspekty nauk szkoły Jingtuzong  

Szkoła Czystej Ziemi w swych podstawowych tekstach zajmuje się kwe-

stiami powiązanymi z wychowaniem i samowychowaniem człowieka. Wycho-

wanie traktowane jest tutaj jako udzielanie pomocy w rozwoju świadomości  

i wykroczeniu poza pospolity i niemoralny stan istnienia. Samowychowanie jest 

samourzeczywistnianiem, czyli dążeniem adepta do osiągnięcia stanu doskona-

łości. Samowychowanie jest tutaj rozumiane zarówno w opcji sokratejskiej, jak  

i prometejskiej, gdyż pojawiają się w obrębie szkoły wyraźne wzorce altru-

istycznego zachowania
20

. Głównych wartości pedagogicznych należy poszukać 

w podstawowych tekstach szkoły oraz naukach jej mistrzów.  

                                                      
18  Sh. Mochizuki, Pure Land Buddhism in China. A Doctrinal History, „Pacific Word Journal” 

2000, III, nr 2, s. 98.  
19  Tamże, s. 99. 
20  B. Śliwerski, dz. cyt., s. 266 i nn. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amitabha_sutra&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amitajus_sutra&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharmakara&action=edit&redlink=1


174 Paweł ZIELIŃSKI 

Pierwsza z sutr szkoły Czystej Krainy – Amitājurdhjāna-sutra, czyli Sūtra 

medytacji buddy niezmierzonego życia – Amitajusa, nazywana też czasem  

w Chinach Guānwúliáng shòu jīng, zawiera opis Czystej Ziemi Buddy Amita-

bhy, czyli Amitajusa, gdyż Amitajus (dosłownie – „niezmierzone życie”) to 

forma przejawiania się buddy Amitabhy, jako siedzącej postaci trzymającej na-

czynie z nektarem nieśmiertelności. Sutra zawiera również opis praktyk charak-

terystycznych dla Czystej Ziemi. Pismo opiera się na przekazie pochodzącym 

ponoć z czasów życia samego buddy Śiakjamuniego. Na prośbę zamkniętej  

w więzieniu przez swego syna wraz z małżonkiem królowej Waidehi, Budda 

pokazał jej wszystkie krainy buddy, aby ta mogła wybrać dla siebie miejsce spo-

kojnego i szczęśliwego życia. Królowa wybrała Czystą Ziemię. W kolejności 

Budda nauczył królową specjalnej medytacji umożliwiającej odrodzenie się  

w tej krainie. Wskazał też na szesnaście rodzajów wizualizacji, umożliwiają-

cych, w zależności od predyspozycji ćwiczących, osiągnięcie jednego z dziewię-

ciu stopni odrodzenia się w krainie buddy Amitabhy. Te wizualizacje dotyczyły: 

zachodzącego słońca, wody, ziemi, cudownych drzew, uzdrawiającej wody, 

świata cudownych drzew, ziemi i wody, lotosowego tronu oraz form objawiania 

się: Amitabhy, Awalokiteśwary i Mahasthamaprapty, form cielesnych przeja-

wiania się buddy Amitajusa, a także bodhisattwów: Awalokiteśwary oraz Maha-

sthamaprapty, Amitabhy w świętym miejscu, wszystkich trzech wymienionych 

świętych postaci w świętym miejscu, najwyższej klasy narodzin w świętym 

miejscu, a także środkowej i niższej klasy narodzin w świętym miejscu. Dzięki 

tym wizualizacjom według sutry praktykujący mogą już w aktualnym życiu do-

strzec Amitabhę i wymienionych dwóch wielkich bodhisattwów, co ma stanowić 

dowód na pewne odrodzenie się w Czystej Ziemi
21

. Wszyscy trzej święci uosa-

biają wielkie marzenia i idee człowieka: życie w wszechprzenikającym i bezgra-

nicznym świetle (Amitabha), nieskończone życie (Amitajus), współczucie  

i współodczuwanie, udzielanie pomocy (Awalokiteśwara) oraz silne dążenie do 

poznania prawdy i mądrość (Mahasthamaprapta)
22

. Mądrość zdaje się być atry-

butem wszystkich wymienionych świętych, a także często występującego przy 

Awalokiteśwarze bodhisattwy Mańdziuśriego. Sam Awalokiteśwara jako po-

mocnik Amitabhy „odpowiada na głosy świata”, na wołania potrzebujących, 

domagających się opieki w czasach katastrof i innych nieszczęść czy zagrożeń. 

Ma też swój udział w błogosławieniu dziećmi. W ikonografii chińskiej jest to 

postać androgyniczna lub żeńska – Guan Yin, przedstawiana jako siedząca na 

skarpie nad brzegiem samsary (krain życia i śmierci), często z naczyniem, które-

go zawartość może zaspokoić pragnienia pomocy i troski potrzebujących. 

Szukając analogii z osiągnięciami zachodniej filozofii, psychologii i peda-

gogiki, od razu nasuwa się skojarzenie z nowymi nurtami psychologii i pedago-

                                                      
21  I. Fischer-Schreiber, Amitajurdhjana-sutra, [w:] Encyklopedia mądrości..., s. 9.  
22  Taż, Mahasthamaprapta, [w:] tamże, s. 206. 
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giki humanistycznej
23

, a zwłaszcza z przesłaniem tkwiącym w psychologii jun-

gowskiej. Chodzi tu o powiązanie idei wychowawczych szkoły Czystej Krainy  

z procesem indywiduacji, w szczególności z etapem przejścia człowieka, na 

drodze jego rozwoju, z fazy indywiduacji w świat zewnętrzny do indywiduacji 

w świat wewnętrzny. Problemy i troski samorealizującego się człowieka są 

uwypuklane i przepracowywane na drodze przedzierania się przez nieświado-

mość indywidualną – z rozmaitymi kompleksami, oraz nieświadomość zbioro-

wą, zawierającą różne archetypy. Praktykujący w obrębie szkoły Czystej Ziemi 

adept nie jest zdolny od razu oddać się wyczerpującym i zaangażowanym medy-

tacjom w stylu Chan, dopiero wyraża skłonność poznania prawdy i potrzebuje 

poradzić sobie z pewnymi lękami i potrzebami natury indywidualnej oraz spo-

łecznej, dlatego niezbędna jest mu pomoc, wsparcie, pokierowanie, psychotera-

pia, właściwe przepracowanie osobistych problemów oraz uleczenie rozmaitych 

traum. Zapewniają mu to praktyki Czystej Ziemi, umożliwiające zanurzenie się 

w pozytywny obszar swojej osobowości, stopniowe rozwiązywanie konfliktów  

i oczyszczanie skutków urazów. Uzdrawiające obrazy (wizualizacje czystych 

miejsc) i dźwięki, zetknięcia się z archetypami współczucia, światła, mądrości, 

żywotności podczas praktyk religijnych, bez wątpienia umacniają adepta na dro-

dze samorealizacji. Z czasem może on oddać się bardziej zaawansowanym prak-

tykom, jak medytacje Chan, już bezpośrednio zdążając do przeniknięcia Pradźni, 

czy też doświadczenia Jaźni, aby stała się ona nowym centrum w jego życiu.  

W ten też sposób uzupełniają się nauki szkół Czystej Krainy i Chan, stanowiąc 

efektywną jedność nauczania w wychowaniu i samowychowaniu człowieka. Ten 

kierunek wychowania, a zwłaszcza samowychowania człowieka w polskiej pe-

dagogice, określany jako pedagogika głębi, podjął Tomasz Olchanowski
24

.  

Analogie nasuwają się również z doświadczaniem tzw. peak experiences przez 

dojrzałych i zdrowych psychicznie ludzi badanych przez Abrahama Maslowa, któ-

re to „doświadczenia szczytowe”, doświadczenia wykraczające poza egoistyczne 

przeżywanie świata, często są powiązane z doświadczaniem piękna przyrody, np. 

zachodu słońca nad morzem, a także z praktykami religijnymi: medytacją i modli-

twą. Wskazuje to na istnienie pewnego, możliwego do osiągnięcia wzorca osobo-

wości o charakterze uniwersalnym, zawierającego w sobie również doświadczenia 

ponadpersonalne, czy też transpersonalne
25

. O takich stanach świadomości  

u człowieka pisał polski pedagog i filozof Andrzej Szyszko-Bohusz
26

, ponadto 

wskazywali na nie inni polscy pedagodzy, jak Wojciech Pasterniak
27

 czy Janusz 

                                                      
23  S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle 

powszechnym, wyd. 2 poszerz., Kielce 1998, s. 131. 
24  Por. T. Olchanowski, Pedagogika a paradygmat nieświadomości, Warszawa 2013. 
25  Por. A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Warszawa 1990, s. 238 i nn. 
26  A. Szyszko-Bohusz, Stan Niepodlegający Zmianom, Katowice 1990, oraz tenże, Pedagogika 

holistyczna, Wrocław 1989. 
27  W. Pasterniak, O pedagogice wyższych stanów świadomości, Zielona Góra 2003. Por. również: 

tenże, Rozjaśnić egzystencję: o dylematach i rozdrożach edukacji, Poznań 2001. 
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Gnitecki
28

. Również pedagodzy niemieccy odwoływali się do tych wzorców  

i doświadczeń, jak wybitny pedagog kultury i psycholog Eduard Spranger
29

 i Hi-

larion G. Petzold
30

, reprezentujący pedagogikę Gestalt.  

W drugiej sutrze szkoły Czystej Ziemi, istniejącej tylko w chińskich prze-

kładach, pt. Amitābha sūtra – Sutrze Buddy Amitabhy, opisane są mniej zaawan-

sowane praktyki tej szkoły, jak recytowanie imienia Amitabhy. Jest to podsta-

wowa praktyka szkoły, której celem jest uzyskanie przez adepta przez określony 

czas stanu zagłębienia się w mantrze, a taka nabyta umiejętność ma spowodo-

wać odpowiedni stan umysłu również w chwili jego śmierci, stan wyzbyty lęku, 

który spowoduje objawienie się Amitabhy i innych świętych szkoły, i umożliwi 

adeptowi odrodzenie się w Sukhawati (Czystej Ziemi)
31

.  

Tego rodzaju proste praktyki, nawet jeśli nie mają konotacji religijnych, mo-

gą pozwolić ćwiczącemu uspokoić umysł, uczy się on lepiej koncentrować, a za-

tem nabywa umiejętności przydatne przy wykonywaniu różnych czynności, tak-

że powiązanych z nauką szkolną. Można potraktować je w takim razie jako war-

tości pedagogiczne. 

Trzeci tekst szkoły, Amitāyus sūtra – Sutra Amitajusa, jak już wspomniano, 

opisująca życie i rozliczne ślubowania mnicha Dharmakāry, który stał się buddą 

Amitabhą, czy też Amitajusem, wskazuje m. in. na wytrwałość i postawę prome-

tejską mnicha, który złożył ślubowania poświęcone dobru innych bytów, obiecu-

jąc im udzielanie opieki i wsparcia na drodze do szczęśliwości, gdy zostanie bud-

dą. W kontekście samowychowania można zaobserwować tutaj jedność motywa-

cji sokratejskiej i prometejskiej. Samorealizacja i samourzeczywistnienie Dhar-

makāry ostatecznie ma przynieść korzyść wielu istotom. Przypomina to ikonogra-

fię szkoły Chan i Zen, a zwłaszcza obrazy w konwencji „Buddy schodzącego  

z góry”. Gdy Śiakjamuni osiągnął oświecenie, będąc już urzeczywistnionym 

człowiekiem, i był w stanie efektywnie pracować dla dobra innych, skończył się 

jego okres uczniowski, a zaczął okres nauczycielski, powiązany z działalnością al-

truistyczną. Jak pisał Mieczysław Łobocki, altruizm to troska o dobro innej osoby, 

a nawet grupy osób, to świadome, dobrowolne i bezinteresowne wyświadczanie 

innym przysługi, niesienie pomocy i wsparcia na różnych płaszczyznach, w tym 

moralnej i duchowej. Ta pomoc jest tym efektywniejsza, im bardziej dzięki niej 

doświadczający pomocy człowiek samodzielnie uczy się pomagać samemu sobie  

i staje się samodzielną osobą
32

. Ponadto uczony zauważył, że jedynie buddyzm  

w starożytnym świecie przywiązywał wagę do altruizmu jako celu życia
33

.  

                                                      
28  J. Gnitecki, Supernauczanie. Perspektywy nowej edukacji, wyd. 2, Poznań 1998. 
29  E. Spranger, Pädagogische Perspektiven. Beitrage zu Erziehungsfragen der Gegenwart,  

wyd. 3, Heidelberg 1955, s. 123, 84. 
30  H. Teml, Relaks w nauczaniu, Warszawa 1997, s. 74. 
31  I. Fischer-Schreiber, Amitabha-sutra, [w:] Encyklopedia mądrości..., s. 9. 
32  Por. M. Łobocki, Altruizm a wychowanie, Lublin 1998, s. 108–110. 
33  Tamże, s. 14. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amitabha_sutra&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amitajus_sutra&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharmakara&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharmakara&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dharmakara&action=edit&redlink=1
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W kontekście analizowanego tematu można dostrzec, że nauki szkoły Czystej 

Ziemi doskonale uzupełniają się z naukami Chan. Chodzi o wzajemne dopełnia-

nie się wychowania i samowychowania oraz dążeń do własnej doskonałości  

z postawami altruistycznymi. Jest to jednak czasami opacznie rozumiany wątek 

nauk buddyjskich, którym niektórzy zarzucają promocje postaw egoistycznych. 

Jak podał Daniel Kalinowski, takie opinie są często powiązane z własnymi 

uprzedzeniami religijnymi. Na przykład polski zesłaniec na Daleki Wschód 

Agaton Giller, zetknąwszy się tam z buddyzmem, zarzucił Śiakjamuniemu mo-

tywację egoistyczną, dbanie o własne zbawienie
34

. Usilne zabieganie o doskona-

lenie własnej osobowości i sukces na tym polu oznacza osiągnięcie głębokiego 

wglądu w rzeczywistość oraz wysokich kompetencji moralnych i odwołanie się 

do nich w pracy na rzecz innych istot, zgłaszających potrzebę udzielenia im po-

mocy. W tym zawiera się istota buddyjskiego mahajanistycznego ideału wycho-

wania, uosobionego przez buddę i bodhisattwę, w naukach szkoły Czystej Ziemi 

odzwierciedlonego w postaci buddy Amitabhy oraz przez mahabodhisattwów: 

Awalokiteśwarę i Mahasthamapraptę, a także patriarchów i mistrzów szkoły.  

Huiyuan, uważany za twórcę szkoły Czystej Ziemi, w młodości studiował 

nauki mistrzów konfucjanizmu i taoizmu, a w wieku 21 lat został mnichem, któ-

ry studiował Pradźńaparamita-sutrę. To pismo święte starał się odczytać i zro-

zumieć za pomocą kategorii taoistycznych. Od 381 roku resztę swojego życia 

mnich spędził na górze Lu, czyli na Lushan, gdzie powstała dla niego i jego 

uczniów świątynia buddyjska, która wkrótce zasłynęła z dyscypliny. Tam wła-

śnie kaszmirski mnich Sanghadeva przetłumaczył na prośbę Huiyuana podsta-

wowe dzieła Sarwastiwady
35

. Była to szkoła „przejściowa” między hinajaną  

a mahajaną, która utrzymywała, że wszystko istnieje równocześnie, zarówno 

przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość. Jej najważniejszymi dziełami jest 

Abhidharma-kośa Wasubandhu (IV lub V w.) i Mahawibhaśa, segment siódmy  

i ostatni Abhidharma-pitaki, trzeciej części kanonu buddyjskiego (Tripitaki). 

Huiyuan korespondował też długo ze słynnym mnichem i tłumaczem Kumara- 

dźiwą (334-413), dopytując się zwłaszcza o dharmakaję Buddy oraz różnice 

między arhatem a bodhisattwą. Stanowią one dwa z kilku ideałów religijnego 

życia, występujących w buddyzmie. Z kolei dharmakaja według nauk mahajany 

to część Trikaji, czyli trzech ciał buddy, tworzących razem całość i jedność. 

Dharmakaja to ciało wielkiego ładu, pierwotnie identyfikowane z nauką Buddy 

Śiakjamuniego, później traktowane jako ciało bezosobowe i bezczasowe, to cia-

ło buddy, które jest wolne od wszelkiej dualności i przemijania. Pozostałe ciała 

to sambhogakaja i nirmanakaja
36

. 

                                                      
34  D. Kalinowski, Przybliżanie Dalekiego Wschodu. O trzech polskich podróżach orientalnych, 

„Ars Inter Culturas” 2010, nr 1, s. 163–164. 
35  Por. Bhikshu Thích Thiěn Châu, The Literature of the Personalists of Early Buddhism, Delhi, 

1999, s. 20, 34–35, 37. 
36  I. Fischer-Schreiber, Trikaja, [w:] Encyklopedia mądrości Wschodu…, s. 343–344.  
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Tanluan, kolejny mistrz szkoły, odrzucił zdecydowanie tzw. „ciężką drogę”, 

opartą na własnych usiłowaniach i treningu medytacyjnym, na rzecz „lekkiej”, 

opartej na tzw. tariki, sile innego, w tym wypadku mocy buddy Amitabhy. Za-

tem „ciężka droga” jest reprezentowana zwłaszcza przez Zen (Chan), gdyż opie-

ra się na tzw. jiriki, czyli własnej sile. Recytacja imienia buddy Amitabhy z peł-

nym zaufaniem wystarczy, według Tanluana, do osiągnięcia odrodzenia w Czy-

stej Ziemi. Mnich wybór wskazywanej przez siebie opcji zbawienia uzasadniał 

twierdzeniem o życiu już w czasach wręcz upadku nauki buddyjskiej, okresie,  

w którym ludzie nie są zdolni do urzeczywistnienia dzięki jiriki. 

Żyjący w VI i VII wieku Daochuo, prawdopodobnie twórca buddyjskiego 

różańca, rozróżnił w buddyzmie praktyki klasztorne traktowane jako święta dro-

ga, służąca do oczyszczenia umysłu, oraz praktyki zawierzenia się Amitabhie, 

czyli drogę Czystej Ziemi. Ponadto dokonał integracji koncepcji trzech okresów 

(rozwoju) buddyzmu z kultem Amitabhy, szczególnie polecanym dla żyjących  

w ostatnim, zdegenerowanym okresie. Daochuo był również mistrzem Dhjany, 

czyli Chan.  

Z kolei żyjący w VII wieku Shandao napisał komentarze do Amitājurdhjāna-

sutry – Sūtry medytacji buddy niezmierzonego życia – Amitajusa, będące pod-

stawą doktryny i praktyk szkoły
37

. Shandao starał się rozwinąć koncepcję trzech 

okresów w historii buddyzmu, szczególnie zwracając uwagę na mofa, czyli trze-

ci okres. Pierwszy to okres Prawdziwej Dharmy (nauk Buddy), drugi to okres 

Fałszywej (fałszowanej) Dharmy, a trzeci to Wygaśnięcie (mo) Dharmy (fa). 

Obaj mnisi nauczali, że nauki Czystej Ziemi zostały specjalnie stworzone przez 

Buddę dla tego specyficznego trzeciego okresu. 

Szkoła Czystej Krainy przetrwała do dziś i jest drugą, obok Chan, z istnieją-

cych szkół chińskiego buddyzmu mahajany. Wartości pedagogiczne zawarte  

w tej szkole, zwłaszcza uwzględnianie podstawowych duchowych potrzeb wy-

znawców, powiązanych z chęcią doświadczenia wsparcia od bardziej zaawan-

sowanych istot i stopniowego doskonalenia osobowości i rozwoju moralnego, 

mogą stanowić podpowiedź wyjaśniającą żywotność tej starożytnej drogi do-

skonalenia człowieka.  

Zakończenie  

Szkoła Czystej Ziemi – Jingtuzong, w nawiązaniu i połączeniu z Chan, za-

wiera koncepcje wychowania jako pomocy drugiej potrzebującej istocie w jej 

rozwoju duchowym i moralnym oraz samowychowania jako czynienia już sa-

modzielnych wysiłków w celu urzeczywistnienia wrodzonego potencjału i po-

magania w tym innym. Mamy tu zatem podobną do stanowiska Kazimierza So-

                                                      
37  Taż, Czysta Ziemia... 
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śnickiego i wielu innych pedagogów humanistycznych koncepcję wychowania, 

którego celem jest doprowadzenie do samowychowania, opartego na dążeniu do 

osiągnięcia głębszego wglądu w istotę ludzką, ale również koncepcję, w której 

jedną z najwyższych wartości jest altruizm. Szukając innych wartości pedago-

gicznych Jingtuzong, należy wskazać na te, które są odpowiedzią na podstawo-

we potrzeby człowieka, w tym potrzebę bezpieczeństwa i zaufania innej osobie, 

potrzebę odnalezienia rozwiniętego i opiekuńczego nauczyciela, czy wręcz całe-

go środowiska wychowawczego zapewniającego efektywne wsparcie w życio-

wych zmaganiach i stopniowym doskonaleniu się duchowym i moralnym.  

W tym kontekście pojawiają się wartości uprawiania ćwiczeń o charakterze reli-

gijnym i duchowym, zwłaszcza mantr i wizualizacji, technik stosowanych rów-

nież w niektórych odmianach psychoterapii i formach wychowania. Inne warto-

ści, odbijające się w naukach szkoły oraz stosowanych w jej obrębie praktykach, 

to podziw dla piękna przyrody i chęć stworzenia i przebywania w takim czystym 

i wspaniałym środowisku, co można potraktować jako wartości ekologiczne. 

Jeszcze inną wartością jest dążenie do poprawy własnego charakteru, do prosto-

ty, ale też życie z zastosowaniem wartości pojednania, dialogu i pluralizmu, cha-

rakterystycznego dla epoki ponowoczesnej. Ta tolerancja umożliwiła współ-

funkcjonowanie szkoły Czystej Ziemi z Chan przez długi okres w Chinach. Al-

truizm wskazywany przez szkołę zwłaszcza zaznacza się w jej ideałach wycho-

wania, którymi są tutaj: budda oraz jego główni bodhisattwowie, uosabiający 

duchowe pragnienia i wartości moralne.  

Szkoła ma wyraźnie charakter humanistyczny, a wskazane wartości pedago-

giczne pozwalają szukać związków z pedagogiką kultury oraz wymienionymi  

i omówionymi przez S. Wołoszyna tzw. nowymi nurtami psychologii i pedago-

giki humanistycznej oraz nurtami pedagogiki psychoterapeutycznej. Tym sa-

mym szkoła przeciwstawia się wartościom niesionym przez doktryny wychowa-

nia oparte na koncepcji przedmiotowego traktowania człowieka.  
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Teleology and axiology of upbringing of the Chinese Pure Land 

School – Jingtuzong  

Summary 

In this dissertation, the author seeks the essence of upbringing and educational values of the 

Chines Pure Land School – Jingtuzong. Referring to the hermeneutic and comparative method, he 

reviews three sutras of Jingtuzong, and also the achievements of the Chinese masters of this school 

– Huiyuan, Tanluan, Daochuo, and also Shandao. The author presented the ideals of education and 

pedagogical values of the school, such as: buddha and bodhisattva, and also altruism, trust, sim-

plicity, dialogue, reconciliation, clean environment, pluralism. Comparative studies into the con-

tents of the school in question and contemporary pedagogics, made visible analogies with the plu-

ralism post-modernistic pedagogics, moreover significant connections with culture pedagogics and 

new trends in psychology and humanistic pedagogics. The ideals of education, and the pedagogical 

values of this school are clearly in line with the humanistic orientation in Western pedagogics. 

Keywords: teaching and upbringing in the Far East; Pure Land School – Jingtuzong; humanistic 

pedagogics; Buddhist upbringing; Mahayana Buddhism. 

 



 



UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

Pedagogika 2018, t. XXVII, nr 1, s. 183–191 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.14  

Andrej RAJSKÝ 

PhD., Faculty of Education, Trnava University in Trnava, Slovakia 

e-mail: andrej.rajsky@truni.sk 

Home and the Loss of Home. Reflection on the  

Anthropological Situation
1
 

Keywords: the philosophical concept of home; homelessness; the ethical dimension of hospitality; 

the foreign as an other; care for the other; education for hospitality 

Introduction 

The motif of a house and home can be considered a structural anthropologi-

cal element that penetrates all cultures in all times. It is manifested in expres-

sions of folk wisdom (e.g. in sayings like “The Englishman`s home is his cas-

tle.”, “Home sweet home.”), but also in literary quotations, indicating the arche-

type of home, such as “Home is the place where one`s hat can be hung.” (Czech 

comic actor Jan Werich), “Home is not the place where you live, it is the place 

where you are understood.” (German poet Christian Morgenstern), “Home is the 

hands you can weep on.” (Slovak poet Miroslav Válek). In order to induce the 

atmosphere, here is a quote from Válek`s meditative poem: 

We are cold here. 

It is raining. 

We want to go home.  

Home is the cold water in a dewy jug. 

Home is the hands laid on a table 

In Sunday silence, after work, 

Empty and waiting, 

Crucial, 

The only that create history. 

Home is the hands you can weep on. 

                                                      
1  The paper was published with the support of VEGA grants No. 1/0962/13 and 1/0557/16. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.14
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Home as an Existential Topos of a Human 

Home is intuitively understood as a primary experience, a life axiom that is 

ostentatiously abandoned in our youth only to be later, accidentally or ambi-

tiously, found again, together with our I. Even though “I” and “home” are dis-

tinguished, they have one root – its recreation or, on the contrary, its neglect de-

termine the life we live. Sociologists and anthropologists together with political 

scientists describe the functions of family and home as fundamental. They bring 

a number of data and essential facts that they analyse in terms of an individual as 

well as society and seek to contribute to the improvement of quality of life. The 

presented occurrence of the phenomenon of family from all possible perspec-

tives and developmental trends based on it form a very precise, verifiable, some-

times even falsifiable image. They contain all the features of strict scientism. 

The research of family is complemented by analyses and descriptions of a psy-

chological character. However, this paper does not belong to this field. 

The submitted reflection has a philosophical character. Its main aim is to an-

swer the question “What is the meaning of home for human existence in the con-

text of the crisis of modern humanity?” Another important factor is the question 

of the other, whose presence is a constituting condition of home, its quality and 

meaning as well as a condition of the philosophical discourse on home. 

This contemplation returns to the simple phenomenon of “home” that is the cen-

tre of our lives, where we keep on returning throughout our life, from which we set 

out for “conquering expeditions”, we distance ourselves so that we could experience 

its deprivation and come back with purified motives, being aware of its value. 

Why is home visible and understandable only from abroad? How is it possi-

ble that we are aware of home only from a distance? Why does home seem pre-

cious and scarce at present to the extent that the current social policies of states 

place an unusually strong emphasis and invest enormous resources to the crea-

tion of home for refugees as well as domestic “nomads” searching for ephemeral 

homes in their own escapes? Many cured drug abusers speak of home as of the 

highest and the only. If we had given them home, we would have eliminated 

their escapes to the chemical worlds of theirs
2
. 

Human modality of existence is essentially bound with being “somewhere”. 

A human does not exist sub specie aeternitatis (outside time and place), nor sub 

specie rei (absolutely identified with place and time), but as a being who under-

stands themselves as existing in an existential relationship with place and time. 

“To be somewhere” is expressed in some languages (e.g. in English) by a partic-

ular compound verb that naturally integrates the connection to a place into the 

act of being (human being: not only “to be”, but “to be THERE”). 

                                                      
2  A. Hogenová, Domov jako problem, “Paideia – Philosophical E-journal of Charles University” 

2008, 3-4/V, p. 1. 
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What is a place? Heidegger answers, “TOPOS must be something. When 

there was some water in a jug and when now there is some air in it, what else is 

topos than something that can be filled?”
3
 Topos is a magnifying glass that clari-

fies the meaning of being a human. “Oikos” is a particular case of topos. Oikos 

means “home” in Greek. In connection to the phenomenon of home we need to 

ask, how is the possibility to find a place where our home will be given in us in 

advance? In Heidegger`s ideas, home is the “fire centre of the world”. From this 

oikos, which later became the prefix eco- in the words like ecology, economy, 

ecoindustry, etc., everything that is ours runs into the world. Home embraces our 

life in wholeness as well as in the tiniest events. We care for our home, our envi-

ronment, and thus, the ecological activities gain a positive axiological and moral 

connotation that we need to approve of. After all, the original meaning of the 

word “ethos” leads to home: it denotes practice, custom, the “usual place”. Ethos 

is the moral aspect of a routine, the place where we do not have to be afraid of 

being endangered by the strange and its demand on our adaptation. Oikos and 

ethos are related terms that refer to house, home, household, birthplace, home 

country, own, our, … 

Place is the possibility that occurs before our life movement so that it was filled 

by our existence. However, home is a unique place that is not a possibility depend-

ent on our choice, it precedes our freedom by creating a space in which our roots 

were sown. Thus, already in advance, we are directed to a place that we fill with our 

own being and that determines the foundation of our further possibilities.  

According to Heidegger, the existence of a human is never a pure “sein” (be-

ing), because it is always an existence in a relationship to a place, it is “Dasein”, 

translated as “being there”, “presence”, “existence”, “dwelling”
4
. Heidegger’s 

ontological concept is based on an assumption that a human is a being that lives 

in the world. If the existence of a human is dwelling, i.e. Being-in-the- 

-relationship-to-the-world-at-this-time, then dwelling cannot be understood as  

a simple reproductive survival (such as plants and animals), nor as arbitrary and 

proprietary usage, but as a role and a commitment. Dwelling commits a human 

to such a form of stay that is marked by concern (Sorge). The ethics of concern 

and care will be addressed at the end of this contemplation.  

The Closeness of Home 

Dwelling of a human (Dasein) contains dynamics of the space. Spaciousness 

is a structural moment of movement and it is opened in existential closeness 

(Nähe) and distance (Entfernung). What is the closest to a human? Heidegger 

                                                      
3  Heidegger in: ibidem, p. 7 [tr.]. 
4  M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 2002. 
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answers: It is what can be humanly approached, i.e. to determine its place. This 

“approaching” is manifested mostly in a piece of work and in speech. Speech 

that is found by a human and in which they dwell becomes the space of home
5
. 

Speech is not used here as a tool to denote things; we do not use speech, on the 

contrary, speech addresses us, calls us, challenges us. Through speech we dwell 

in the world, by denoting we grasp the world as a whole.  

Heidegger points out that the notion “dwelling” (similarly to “speech”) is 

used in dual meaning. On the one hand, as cultivation and concern for what is 

growing and maturing (in the sense of the Latin colere and culture), on the other 

hand, as building (Lat. aedificare), constructing and building up, when by the ef-

fort of a human arises something that may not otherwise arise. Building of home 

if it is a demonstration of empowering the world, the pursuit of merit and pos-

sessions, is not dwelling in the essential sense; on the contrary, it distances itself 

from the authentic dwelling on this earth. The authentic dwelling, in the existen-

tial relationship to home, is dwelling that is cultivating and caring.  

We are aware of home only from a distance. Only from a distance the es-

sence of home is shown – that is why we need to travel abroad. We understand 

home only based on the opposite. An authentic approach to home opens for us 

only from a distance, detachment, a foreign country. A realistic and substantially 

engaged relationship to home is acquired only from a distance, in a situation of  

a lasting or temporary loss of home, from abroad. Only from a distance, it is 

possible to spot the spring a human comes from. Only in the position of a for-

eigner, nomad, wanderer or the persecuted does one crave for the asylum, the 

sacred place that represents protection, refuge and saturation. Asylium represent-

ed such a sacred, indestructible place already in antiquity. Home is a holy place. 

In the volatility of the movement of life, it represents what springs in the depth 

of mother Earth, what is not possible to be touched by hands or seen by eyes. 

Therefore, home cannot be interchanged with a calculation of biological and so-

cial functions, as it often happens in the academic environment as well as in so-

cial policies.  

Home as an initiation is always for the first time and for the last time. It nev-

er repeats in identity, it would only be a beginning always repeating at the same 

point. But initiation is always only for the first time. Home is the spring of that 

being always “for the first time”. Here, a human is as if born again, purged, re-

vived in the original sense. It is a sacred place. And again – the biggest mistake 

is to understand home as functions of biological needs of a lineage or social and 

economical needs of a unit of productive forces.  

Home is the centre of natural world, it is the place where we are us the most. 

Jan Patočka uses Komenský`s statement that home is the depth of safety, “it is 

the part of universe that is penetrated humanly the most, things are so to say or-

                                                      
5  M. Heidegger, Básnicky bydlí člověk, Praha 1993.  
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gans of our life, they are TA PRAGMATA, we always know how to handle 

them”
6
. Home is an extended organism, it is our prolonged body. Gaston 

Bachelard writes, “Birth house is physically inscribed into us. It is a kind of or-

ganic custom. With a passage of twenty years, in contrast to all the anonymous 

staircases, we would find the reflexes of “the first staircase” again, we would not 

trip over a higher step. The entire being of home would spread, faithful to our 

being”
7
. The experience of home accompanies us throughout our life, we move 

within it as if subconsciously, blindfolded. In order to be able to behave like this, 

home has to be home, to be occupied, snugged, furnished – that is why we sud-

denly find out that we cannot throw away old toys, because together with them 

we would get rid of a part of our childhood; or old postcards, because we would 

resign on relationships to people, who may not be among us anymore
8
. The close 

is never banal. Closeness is not given as a matter of fact; it is necessary to strive 

for closeness, it is always a joined work of a man and a woman, parents and 

children, the old and the young. Home is not only where we are physically pre-

sent; even though it often ceases to be home when someone close leaves it. 

Home rather means: to have a place to return to; it is connected to the important 

feeling that someone is waiting for me there. The space of home is what opens 

up broader spaces; it is a meeting point of generations, occupations, friends, ac-

quaintances. Home is thus a horizon, in the sense that it opens the world to  

a human in a certain way; it is an angle of view from which we understand the 

world and behave to it. As Bachelard states, “Before human was «thrown into 

the world», as the stern metaphysics declare, he was put into the cradle of the 

house”
9
. Home is the place of intimacy and refuge, from where the world opens 

up to us. Humans are beings of distances and therefore, they need home. With-

out home, human is a scattered being.  

Fear of Losing Home 

The concern for our soul is realized by a dialogue. It means that only a silent 

and calm dialogue of ourselves with ourselves leads to inner satisfaction, non-

violent and kind attunement. The descent to the lowermost place of our own 

spring opens up only at home
10

. Home is the place where we are rooted in, 

where we are the happiest. We are able to adopt inner freedom, an attitude to the 

world only thanks to a situation that kindly opens and this situation is our home; 

                                                      
6  J. Patočka, Prirozený svět jako filosofický problém, Praha 1992, p. 86 [tr.]. 
7  G. Bachelard, Poetika priestoru, Bratislava 1990, p. 53 [tr.]. 
8  N. Pelcová, Fenomén domowa, „Paideia – Philosophical E-journal of Charles University” 2008, 

3–4/V, p. 4. 
9  G. Bachelard, op. cit., p. 53 [tr.]. 
10  A. Hogenová, op. cit., p. 6. 
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therefore, it has a priceless meaning for each of us. Thus, everyone likes to re-

turn home after work or from their travels. And how horrid it has to be to have 

nowhere to return to! 

The old Greeks called horror and dread “deinos”. We experience deinos 

when we lose certainty, shape; when we face nothingness that is associated with 

death. The one who knows death well, experiences deinos. Therefore, it is need-

ed to travel and stay abroad, to meet up with otherness in such extent that we can 

talk about quake and horror. This quake “shakes us off” our time-space and cul-

tural certainties, a human finds themselves perfectly alone. The loss of home 

with no hope of return causes dread and threat of existential nihilism.  

One of the features of liberalism is liberation from everything that belongs to 

the past, including the bond to the roots or the spring that saturates human mean-

ingfulness. In other words, schematically understood liberalism destroys home 

itself. From this perspective, history and the past become only fabrications of 

strange chroniclers and of those who are not able to live for the future to its full-

est right now. Thus, only what is new is given full authority of recognition, eve-

rything else delays and brakes. As a result, we witness evanescence of roads tak-

en by people for centuries; suddenly, a wall, residence or shopping mall stand 

there. Old houses decorated with stucco profiles are being quickly demolished 

and modern geometric and pragmatic dwellings grow in their places. Everything 

is being pushed forward and there is no time to tarry with the past. Sometimes it 

is called “to be in!”. Such an existence has lost its initiation, it has only the be-

ginnings of causal series, which can be controlled and falsified
11

.  

The reversed side of such “free unfolding”, which became a driving force of 

the postmodern culture, is discussed by several contemporary authors. Among 

others, it is sufficient to mention Z. Bauman, the author of the phrase “liquid 

times”
12

. Bauman points out the current age of uncertainty, where rootlessness, 

the loss of the sense of oikos and responsibility for it prevail. According to him, 

an individual is trying to handle his situation among the non-influenceable 

through creating and developing his own “fear management”. Interpersonal kin-

ship and neighborly bonds disappeared during the first wave of deregulation and 

individualization (the emergence of modernism) and they were supposed to be 

replaced by artificial equivalents in the form of associations and unions, united 

by common interests, routine and solidarity. The arrival of postmodernism was 

followed by “the second wave of deregulation and individualization”, in which 

solidarity dissolved and new forms of fear management arose. They are 

transfered from the political and public sphere to the individual and private 

sphere and they regard care, inventiveness and skilfulness of individuals in the 

midst of the market. Solidarity was replaced by competition and suddenly, indi-

                                                      
11  Cf.: A. Hogenová, op. cit., p. 10. 
12  Z. Bauman, Těkuté časy: Život vo věku nejistoty, Praha 2008. 
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viduals remain reliant on themselves and their insufficient resources. “A con-

temporary human lives on the shifting sands of unpredictability. In such a socie-

ty they obtain the feelings of existential uncertainty and a shattered fear of dan-

ger that lurks everywhere, necessarily of endemic nature”
13

. Bauman’s observa-

tions confirm the actual state of threat of social and cultural homelessness, to 

which the blinded liberalistic enthusiasm inevitably leads. Paraphrasing Kant’s 

second anthropological question, we ask again: What shall we do?  

Guest in the House – The Ethics of the Care for Home  

Martin Buber, perhaps the most famous representative of philosophy of dia-

logue, claims that “relationship is mutuality”
14

. Relationship is participation in 

what is mutual and thus, it is also home. But home is also what allows to share 

this intimate space of home with the other – this space is otherness. Home is por-

trayed as home only thanks to otherness, just like the visible is portrayed only 

thanks to the depth of the invisible, because the invisible enables what is visible 

– home too needs its otherness. The space of home that the others are engaged in 

is not only a place, time, things that are at home. It is possible to accomplish the 

intimate space of home only by relating to the other. The movement towards the 

other establishes home, not the material and emotive elements that it is marked 

with (fire-fireplace, water-well, land-farmstead, air-emotional satisfaction).  

A subject abandons the given situation in a dialogue, in speech and sets out to 

meet the other. Home cannot be taken control of; we cannot be its masters, be-

cause it is based on confidentiality, intimacy and generosity. “For the presence 

before the face, my orientation toward the other can lose the avidity of gaze only 

by turning into generosity, incapable of approaching the other with empty 

hands”
15

. The intimacy of home includes that we always get more than we can 

give back and we take without considering reciprocity or commitments, not 

knowing how much it will cost us; we give without having the assurance of re-

coverability. Only lonely thinking, turned to itself, (individualism, egotism, 

ipseity “me”, particularism) is economic
16

. Home is chiefly hospitable generosi-

ty. In this sense, home is constituted by face (Levinas). It could be even claimed 

that home is not anonymous, it has its face. Home is the place where time does 

not have the form of the line the past-the present-the future. This physically con-

ceived time does not function here; all of the times fuse into one “homeland”
17

. 

Equally to time, spaces roll into closeness. For only immediate immersion in the 

                                                      
13  Ibidem, p. 59. 
14  M. Buber, Já a Ty, Praha 1969, p. 11. 
15  E. Lévinas, Totalita a nekonecno (Esej o exteriorite), Praha 1997, p. 35. 
16  N. Pelcová, op. cit., p. 5. 
17  A. Hogenová, op. cit., p. 11. 
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close enables understanding the distance. In other words, at home the physical 

categories of time and space turn into “communio” in its original sense. 

“Communio” means here “to be accepted” in kindness and softness.  

The requirement of care emerges urgently from the above indicated phe-

nomenology of face, connected to the phenomenology of home. Concern and 

care are engaged in being in a human way, in being of one`s own soul, own 

world, own home that is the world and home of the others at the same time. 

From the perspective of care, the most important aspect about the phenomenon 

of home is the fact that we are always “accepted” at home, despite disagree-

ments and difficulties, despite blasts of life. The original meaning of the word 

“communion” resides precisely in this – in acceptance of the other, even if he 

appears to ne strange to us.  

Bernhard Waldenfels identifies three forms of management of the relation-

ship to the other – the strange: 1. appropriation, 2. expropriation and 3. intercon-

nected experience
18

. Appropriation is typical of the Western rationality – it is 

based on separation of the own and the strange and a placement of own view an-

gle to self-consciousness that holds invincible primacy. It is manifested in ego-

centrism, logocentrism, ethnocentrism and colonialism. Moral consequences of 

appropriation are devastating: there is no “others` land”, we seized it through our 

own viewpoint, we turned their sacred symbols into weird museum exhibits. We 

turned our own home into a fortress in the rear, from where we run conquest 

raids. Expropriation is a reaction to appropriation. It is actually voluntary sur-

render to the strange, disintegration of reason into polysemy of interpretations 

and norms, setting out for a journey without home – acquisition of the approach 

of the postmodern nomadism. In a relationship to the other we abandon our own 

identity and thus, own responsibility and ethical insistence. From the position of 

moral indifference we leave “the others” at the mercy of their fate, our tolerance 

to the others stems from the lack of interest. Coping with the other and the others 

within the sphere “on the border”, which enables joining and harmony among 

the experiencing, the co-experiencing and what is being experienced, represents 

a way out of this opposition of unauthentic attitudes. This experience of inter-

connection of the own and the strange is the genuine dialogic relationship that 

can be expressed also as “interaction with the strange”. It does not mean a fusion 

in a homogeneous (and demoralising) non-differentiation, nor separatist (and 

discriminatory) disjunction, but a certain differentiation in a joint field, simulta-

neous overlapping and non-overlapping like in a fabric – the one who would like 

to unbraid the fabric, would destroy the pattern. The interaction with the strange 

is a dialogue, i.e. an alternating game of questions and answers in speaking as 

well as in acting. The act of speaking reaches further and deeper than the content 

of the declared – it is turned to the ear of the one listening, in whom we suppose 

                                                      
18  B. Waldenfels, Znepokojivá zkušenost cizího, Praha 1998, pp. 67–78. 
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initial togetherness despite difference. Home is precisely the place that enables 

dialogue with respect to the difference of identities.  
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Summary 

Home is intuitively understood as a primary experience, a life axiom. The submitted reflection has 

a philosophical character. Its main aim is to answer the question “What is the meaning of home for 

human existence in the context of the crisis of modern humanity?” Another important factor is the 

question of the other, whose presence is a constituting condition of home, its quality and meaning 

as well as a condition of the philosophical discourse on home. Human modality of existence is es-

sentially bound with being “somewhere”. A human exists as a being who understands themselves 

as existing in an existential relationship with place and time (Heidegger). Oikos (home) is a partic-

ular case of topos (place). Home is an extended organism, it is our prolonged body (Bachelard). 

An authentic approach to home opens for us only from a distance, detachment. The current age is 

the age of uncertainty, where rootlessness, the loss of the sense of oikos and responsibility for it 

prevail (Bauman). Bauman`s observations confirm the actual state of threat of social and cultural 

homelessness. Paraphrasing Kant`s second anthropological question, we ask again: What shall we 

do? Home is chiefly hospitable generosity. In this sense, home is constituted by face (Levinas). 

Home is precisely the place that enables dialogue with respect to the difference of identities.  
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Wprowadzenie 

Niepełnosprawność jest stanem będącym efektem dysfunkcji o podłożu fi-

zycznym lub psychicznym, ubytku anatomicznego lub dysfiguracji, wynikłym  

z urazów, schorzeń lub zaburzeń rozwojowych, które powodują znaczące ogra-

niczenia w wykonywaniu przez jednostkę podstawowych czynności życiowych. 

Zaliczyć do nich można: samoobsługę, przemieszczanie się, czynności manual-

ne, orientację przestrzenną, komunikowanie się z innymi ludźmi, czynności 

związane z procesem edukacji, wykonywanie pracy, współżycie rodzinne oraz 

prowadzenie gospodarstwa domowego w warunkach, czasie i formach właści-

wych przeciętnemu przedstawicielowi danej populacji
1
. Światowy program dzia-

łań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz standardowe zasady wyrównywania 

szans osób niepełnosprawnych ONZ określają niepełnosprawność jako problem 

społeczny. W koncepcji tej ważną rolę odgrywa relacja między zdrowiem czło-

                                                      
1  A. Wiśniewska-Mucha, Praca socjalna z klientami bezrobotnymi, „Pracownik Socjalny” 2007, 

nr 2, s. 6. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.15
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wieka (z uwzględnieniem jego wieku, płci, wykształcenia) a społeczeństwem  

i środowiskiem, które go otaczają. Konsekwencją takiego pojmowania niepełno-

sprawności jest podejście określające, że to nie człowieka trzeba dostosowywać 

do otoczenia, lecz należy tak planować środowisko, aby wszyscy obywatele 

mieli równe szanse
2
. 

Niepełnosprawność występująca w rodzinie może być przyczyną zaburzeń  

w jej normalnym funkcjonowaniu. Rodzina osoby niepełnosprawnej musi dosto-

sować role społeczne do zaistniałej sytuacji. 

Podstawą do ubiegania się lub otrzymania świadczeń w ramach systemu za-

bezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych jest uzyskanie adekwatnego 

orzeczenia o niepełnosprawności lub zdolności do pracy. Obecnie istnieją dwa 

rodzaje orzecznictwa: orzecznictwo rentowe oraz orzecznictwo pozarentowe 

prowadzone przez zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności do 

celów rehabilitacji społecznej
3
. Problemem jest rozbieżność wymagań dotyczą-

cych dokumentacji składanej w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności 

do celów 1) rentowych, 2) nierentowych, 3) orzekania o chorobach zawodowych
4
. 

System zabezpieczenia społecznego jest ważnym instrumentem polityki spo-

łecznej, którego celem jest zapewnienie społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa 

socjalnego w różnych sytuacjach życiowych, np. utraty zdrowia, zdarzenia lo-

sowego, degradacji materialnej, utraty pracy, nabycia niepełnosprawności.  

W modelu zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych zawarte są 

ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, rehabilitacja społeczna, re-

habilitacja zawodowa, wsparcie zatrudnienia oraz pomoc społeczna.  

Każdy z wymienionych elementów jest niezmiernie ważny, ponieważ bez 

nich osoby niepełnosprawne nie są w stanie w miarę normalnie egzystować  

w społeczeństwie. 

Według ostatnich wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 

(BAEL), prowadzonego przez GUS, zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

kształtowało się następująco: 

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej w 2009 r. 

wynosiła około 3,5 mln (dokładnie 3506 tys.), co stanowiło 11,1% ludności  

w wieku 15 lat i więcej.  

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła 

około 2,1 mln (2068 tys.) i stanowiła 8,7% populacji w tym wieku
5
. 

                                                      
2  http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnych.pdf [do-

stęp: 6.02.2018]. 
3  M. Garbat, A. Paszkowicz, Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych, 

[w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. G. Woźniak, Rzeszów 2003, s. 403–

404. 
4  J.T. Marcinkowski, H. Wiśniewska-Śliwińska, R. Szozda, T. Kaczmarek, B. Ziemska, Problem 

rozbieżności w orzeczeniach lekarskich wydawanych do celów rentowych i nierentownych, 

„Orzecznictwo Lekarskie” 2011, nr 8 (1), s. 1–11. 
5  https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/wymiary [dostęp: 6.02.2018]. 
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W ciągu ostatnich lat nastąpiło zwiększenie udziału osób z orzeczonym 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jak też znacznym, oraz zmniej-

szenie udziału osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności
6
. 

Działania władz publicznych, a także wielu podmiotów prywatnych zmierza-

ją do likwidacji barier i przeciwdziałania ich powstawaniu. Równolegle zapisy 

polskiego prawa nakazują dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb 

osób niepełnosprawnych.  

Ubezpieczenie społeczne i jego rola 

Ubezpieczenie społeczne zapewnia pewien poziom bezpieczeństwa socjal-

nego poprzez bezpośrednie zaspokajanie potrzeb występujących w różnych gru-

pach społecznych i kategoriach zawodowych
7
. Obejmuje ono zabezpieczenie 

przed różnymi wydarzeniami losowymi i sytuacjami określanymi jako ryzyko 

społeczne. Świadczenia te mają szczególne znaczenie dla osób niepełnospraw-

nych, ponieważ umożliwiają im rekompensatę uszczerbku na zdrowiu przez 

różne świadczenia socjalne, np. renty i emerytury. Świadczenia finansowe  

z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego obejmują: emeryturę, rentę, rentę  

z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową, rentę rodzinną, doda-

tek pielęgnacyjny i dodatek do renty rodzinnej dla zupełnej sieroty. 

Świadczenia zdrowotne 

Narodowy Fundusz Zdrowia jest głównym źródłem finansowania świadczeń 

medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W literaturze przedmiotu 

wymienia się następujące cele świadczenia zdrowotnego: zachowanie zdrowia 

oraz zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, profilakty-

ka niepełnosprawności i jej ograniczanie
8
. W ramach ubezpieczeń zdrowotnych 

podejmowane są również działania lecznicze, leczniczo-opiekuńcze i usprawnia-

jące. Są to m.in. badania lekarskie, leczenie ambulatoryjne i szpitalne, oraz za-

opatrzenie w leki i środki medyczne. Cechą rehabilitacji medycznej jest kom-

pleksowość, polegająca na dążeniu do przywrócenia osobie niepełnosprawnej 

możliwej do osiągnięcia sprawności psychicznej i fizycznej oraz przeciwdziała-

nie pogłębianiu się niepełnosprawności
9
. 

                                                      
6  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne [dostęp: 15.02.2018]. 
7  M. Garbat. A. Paszkowicz, dz. cyt., s. 406. 
8  J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2003, s. 305. 
9  M. Garbat, Proponowane zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego osób z niepełno-

sprawnościami w Polsce, „Polityka Społeczna” 2014, nr 1, s. 6. 
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Rehabilitacja społeczna 

Rehabilitacja społeczna „polega na przygotowaniu człowieka niepełno-

sprawnego do pełnienia ról społecznych właściwych dla wieku i płci oraz na 

umożliwieniu mu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Powinno to skut-

kować integracją z rodziną, środowiskiem zawodowym i szerzej ze społeczeń-

stwem”
10

. Głównymi realizatorami tej formy rehabilitacji są samorządy gminne, 

wojewódzkie oraz administracja rządowa i Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. W programach rehabilitacji społecznej uczestniczą 

również wolontariusze, którzy niejednokrotnie szybko i efektywnie docierają do 

osób potrzebujących wsparcia i podejmują niezbędne działania. 

Rehabilitacja społeczna może obejmować różne dziedziny życia. „Uczestnictwo 

w życiu społecznym i kulturalnym, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, li-

kwidowanie barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się osób 

na wózkach inwalidzkich, udział w warsztatach terapii zajęciowej, umożliwienie 

samoobsługi, pomoc w sprawach rodzinnych i bytowych – to tylko niektóre skła-

dowe rozległych działań wchodzących w zakres rehabilitacji społecznej”
11

. Ważkim 

problemem jest sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. „Praca jest warto-

ścią, która umożliwia jednostce pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zapewnia 

jej materialne warunki egzystencji, określa rolę i status w ramach organizacji spo-

łecznej. Należy podkreślić, że praca oprócz funkcji ekonomicznej spełnia też wiele 

innych – jest warunkiem, okazją lub sposobem realizacji wielu potrzeb pozaekono-

micznych. Coraz częściej w przypadku choroby i niepełnosprawności dostrzega się 

znaczenie pracy, jako elementu rehabilitacji społecznej”
12

. 

Rehabilitacja zawodowa 

W skład rehabilitacji zawodowej wchodzą takie usługi, jak: poradnictwo 

zawodowe, określanie zdolności do pracy, przystosowanie do pracy w warun-

kach chronionych, wspieranie pracodawców osób niepełnosprawnych, wspoma-

ganie samozatrudnienia.  

Rehabilitacja zawodowa ma na celu podjęcie czynności i środków służących 

przystosowaniu osoby niepełnosprawnej do pracy. 

Pomoc społeczna  

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym  

i ich rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są  

                                                      
10  Tamże, s. 6. 
11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, „Dziennik Ustaw” 1997, nr 123, poz. 776, art. 10. 
12  R. Ossowski, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz 1991, s. 321. 
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w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości
13

. 

Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielane w formie pieniężnej, rze-

czowej oraz usług socjalnych. Często sama niepełnosprawność jest kryterium do 

udzielania świadczeń, wiąże się bowiem z niskimi dochodami i wyuczoną bez-

radnością.  

Cel badań 

Celem badań jest określenie: 

— jak osoby niepełnosprawne postrzegają swoją sytuację materialną, 

— na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne, 

— jak osoby niepełnosprawne postrzegają swoją sytuację na rynku pracy. 

Materiał i metoda 

Badaniami objęto 200 osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie 

województwa śląskiego. Dołożono starań, by dotrzeć do osób niepełnospraw-

nych, zarówno wykazujących aktywność, opuszczających miejsce zamieszkania, 

i tych, które z różnych wzglądów nie opuszczają miejsca zamieszkania. Wśród 

badanych znalazło się 43,6% kobiet i 56,4% mężczyzn (ryc. 1). 

 

Ryc. 1. Płeć ankietowanych osób niepełnosprawnych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

                                                      
13  Ustawa o pomocy społecznej, Dz.U. 2004, nr. 64 poz. 593. 
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Wyniki i ich omówienie 

Poziom wykształcenia ankietowanych osób niepełnosprawnych jest bardzo 

zróżnicowany. Niewiele osób ma doktorat, nieco więcej wykształcenie wyższe 

zawodowe i policealne. Dalej plasują się osoby z tytułem magistra, świadec-

twem maturalnym i świadectwem ukończenia technikum zawodowego. Duża 

część badanych – 26% – posiada wykształcenie podstawowe, a największa, aż 

42% – wykształcenie zawodowe (ryc. 2). 

 

Ryc. 2. Wykształcenie ankietowanych osób niepełnosprawnych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny wśród 

osób ankietowanych również osiąga zróżnicowane poziomy. Duża grupa bada-

nych – 31% – podaje, iż w ich rodzinach średni dochód na osobę wynosi poniżej 

500 zł na osobę. U największej liczby osób – 45% – dochód ten wynosi od 500 

do 1000 zł. Mniej badanych (16%) podało, że średni dochód na osobę w ich ro-

dzinie wynosi od 1001 do 2000 zł. 

U 4% respondentów dochód ten wynosi 2001–3000 zł, u 3% osób jest to 

kwota 3001–4000 zł, a u 1% badanych średni dochód na osobę w rodzinie wy-

nosi powyżej 4000 zł (ryc. 3). 

Badani zostali poproszeni o ocenienie swojej sytuacji materialnej. I tak: 37% 

badanych uważa, że żyje bardzo biednie. Największa grupa respondentów – 

48% – twierdzi, że żyje skromnie. Dużo mniej osób – 10% – określa, że żyje 

przeciętnie. Zaledwie 5% badanych osób niepełnosprawnych uważa, że żyje do-

statnio (ryc. 4). 
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Ryc. 3. Średni dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny ankietowanej osoby 

niepełnosprawnej (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

 

Ryc. 4. Sytuacja materialna osób niepełnosprawnych- w ocenie ich samych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

Badani określali, jakie są ich źródła utrzymania. Dla aż 81,6% badanych 

źródłem utrzymania są środki otrzymywane z opieki społecznej. Zaznaczano, że 

nie jest to jedyne źródło dochodów. Ponad połowa tych osób deklaruje, że ma 

również inne, dodatkowe źródło dochodów. Z renty utrzymuje się 30% bada-

nych. Stała praca jest źródłem utrzymania dla 9,6% pytanych, a praca dorywcza- 
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dla 2,8%. Z kolei 4,8% respondentów pozostaje na utrzymaniu członków rodzi-

ny (męża/żony, rodzeństwa, rodziców). Własną działalność gospodarczą prowa-

dzi zaledwie 0,8% ankietowanych, a 0,4% badanych korzysta z pomocy instytu-

cji pozarządowych czy fundacji. Grupa 14,4% badanych deklaruje, że środki na 

utrzymanie pozyskuje z innych źródeł, lecz nie precyzuje, z jakich (ryc. 5). 

 

Ryc. 5. Główne źródła utrzymania osób niepełnosprawnych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

Większości badanych – 88,8% – brakuje pomocy finansowej, a 45,6% – 

pomocy materialnej (węgla, leków, środków czystości, artykułów spożyw-

czych). Z kolei opieki brakuje 26,8% respondentów. Mniejszej grupie ankieto-

wanych – 21,2% – brakuje wsparcia psychologicznego. Doradztwa prawnego 

brakuje 12,4% osób, doradztwa zawodowego – 12% osób, a doradztwa dotyczą-

cego edukacji – 4% osób. Brak kompleksowego wsparcia dla rodzin zgłasza 4% 

ankietowanych (ryc. 6). 

Badani zostali zapytani, jaki rodzaj niepełnosprawności, ewentualnie jaką 

chorobę przewleką u nich zdiagnozowano. Niepełnosprawność ruchową orze-

czono u 31,2%, a niepełnosprawność intelektualną u 11,6% ankietowanych.  

Z kolei zdiagnozowanie u siebie chorób układu krążenia zgłasza 15,3% bada-

nych, chorób psychicznych – 14,5% badanych, epilepsji – 6%, innych chorób 

neurologicznych – 17,6%, chorób układu oddechowego – 10,3%, chorób układu 

moczowo-płciowego – 3,2%, chorób układu pokarmowego – 4,8%. Zgłaszane są 

również problemy z narządami zmysłów – choroby narządu wzroku zdiagnozo-

wano u 8% badanych, a zaburzenia głosu, choroby słuchu u 6% badanych. Inne 

choroby przewlekłe (w tym rzadkie i ultrarzadkie) zdiagnozowano u 16,8% an-

kietowanych (ryc. 7). 
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Ryc. 6. Formy pomocy, których brakuje niepełnosprawnym (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

 

Ryc. 7. Rodzaj niepełnosprawności zdiagnozowanej u wszystkich osób ankietowanych - aktualnie 

zatrudnionych i niepracujących (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

Nie wszyscy ankietowani pracują zawodowo. Podjęto próbę odpowiedzi na 
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zowano u badanych osób niepełnosprawnych. I tak: niepełnosprawność ruchową 

orzeczono u 36% pracujących ankietowanych. Ze schorzeń – choroby układu 

oddechowego i krążenia zdiagnozowano u 12% osób, choroby układu pokar-

mowego – u 12%, epilepsję – u 4%, a inne choroby neurologiczne – u 8% bada-

nych. Problemy ze schorzeniami narządu wzroku zgłasza 8%, a schorzenia na-

rządu głosu i/lub słuchu – 4% badanych. Inne schorzenia zdiagnozowano u 20% 

badanych zatrudnionych osób niepełnosprawnych (ryc. 8). 

 

Ryc. 8. Rodzaj niepełnosprawności zdiagnozowanej u osób ankietowanych- aktualnie zatrudnio-

nych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

Badani zgłaszają, że niepełnosprawność lub choroba przewleka wystąpiły  

u nich z przyczyn genetycznych – 27%, lub są wrodzone – 22%. U pozostałych 

osób, tj. u 55% ankietowanych, niepełnosprawność lub choroba przewlekła są 

nabyte (ryc. 9). 

Zatrudnione osoby niepełnosprawne lub chore przewlekle to najczęściej ro-

botnicy przemysłowi lub rzemieślnicy – 36%, operatorzy różnych urządzeń – 

21%, pracownicy usług lub sprzedawcy – 20%. Z kolei personel średni, techni-

cy, nauczyciele, księgowi, pielęgniarki, leśnicy to 14% badanych, specjaliści – 

4%, pracownicy biurowi – również 4% badanych. 

Zatrudnione osoby niepełnosprawne pracują również jako kadra zarządzają-

ca – 0,5%, oraz jako pracownicy wykonujący proste prace (sprzątaczka, stróż) – 

0,5% (ryc. 10). 
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Ryc. 9. Przyczyny niepełnosprawności (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

 

Ryc. 10. Zawód ankietowanych zatrudnionych osób niepełnosprawnych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 
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zdrowia), a 23% nigdy nie pracowało, choć pracy szukało. Osoby, które znalazły 

zatrudnienie, pozostawały bez pracy krócej niż pół roku – 3%, do roku – 4%, od 

roku do 2 lat – 7%, od 2 do 3 lat – 10%, od 3 do 5 lat – 13%, a najdłużej, bo po-

wyżej 5 lat – najliczniejsza grupa – 28% badanych (ryc. 11). 
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Ryc. 11. Długość czasu pozostawania bezrobotnym przez ankietowanych (%) 

Źródło: badania własne (2017). 

Z kolei osoby niepełnosprawne, które zostały zatrudnione, odpowiadały na 

pytanie, jak długo udało się im ostatnią pracę utrzymać. Aż 30 lat utrzymało 

pracę 18% badanych i pracują nadal. Od 10 lat pracuje 9% osób, od 5 do 10 lat – 

5%. Od 2 do 5 lat pracę utrzymało 23% respondentów, lecz nie wszyscy nadal 

pracują. Od roku do 2 lat utrzymało pracę 14% (z czego 3% pracy nie utrzyma-

ło). Od pół roku do roku utrzymało pracę 4% respondentów, wszyscy nadal pra-

cują. Najkrócej, bo do 6 miesięcy, udało się utrzymać pracę najliczniejszej gru-

pie ankietowanych – 27%, z czego 18% pracuje nadal (ryc. 12).  

 

Ryc. 12. Długość okresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które znalazły pracę (%) 

Źródło: badania własne (2017). 
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Przyczyny nieutrzymania pracy były różne – zatrudnienie na czas określony 

i nieprzedłużenie umowy, rezygnacja z pracy (z różnych powodów: pogorszenie 

stanu zdrowia, problemy komunikacyjne, problemy architektoniczne). 

Wnioski 

1. Osoby niepełnosprawne postrzegają swoją sytuację materialną zdecydowa-

nie jako złą. Niewielka ilość osób ankietowanych uważa, że żyje przeciętnie 

lub dostatnio. Przeważająca liczba badanych uważa, że żyje w niedostatku. 

2. Większość badanych korzysta z pomocy oferowanej przez pomoc społeczną. 

Jest to możliwe ze względu na niskie dochody osiągane przez badanych. 

Pomimo otrzymywanej pomocy większości ankietowanych brakuje pomocy 

finansowej oraz rzeczowej. W drugim rzędzie ankietowanym brakuje róż-

nych form doradztwa, dedykowanych osobom niepełnosprawnym. 

3. Osoby niepełnosprawne nie czują się pewnie na rynku pracy. Uważają, że 

osobom pełnosprawnym łatwiej znaleźć pracę. Z kolei uważają, że gdy już 

znalazły zatrudnienie, to możliwość utrzymania pracy jest w ich przypadku 

prawie taka sama, jak dla osób pełnosprawnych. 

Propozycje zmian: 

W propozycjach zmian w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepeł-

nosprawnych proponuje się m.in. to, aby orzekanie o zdolności do pracy i nie-

pełnosprawności były równoważne, wydawane w jednej instytucji orzeczniczej, 

niezależnej i niezawisłej. W instytucjach tych powinny być powołane komisje 

składające się z lekarza orzecznika, psychologa, doradcy zawodowego, pracow-

nika socjalnego oraz przedstawiciela organizacji pozarządowych
14

. Takie roz-

wiązanie miałoby wymiar praktyczny, gdyż ułatwiałoby osobom niepełno-

sprawnym rozwiązanie spraw w jednym urzędzie i szybkie uzyskanie informacji 

o przysługujących im uprawnieniach. 

M. Garbat podkreśla, że „zasadne wydaje się również orzekanie o niepełno-

sprawności i zdolności do pracy według reguły procentowej”
15

. 

W zakresie ubezpieczeń społecznych należy wspierać powrót do aktywności 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Można by również traktować 

zdolność do pracy jako kryterium podziału osób niepełnosprawnych przy przy-

znawaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Renta z tytułu niezdolności 

do pracy jest świadczeniem ubezpieczeniowym, które powinno być przyznawa-

ne w związku z utratą możliwości zarobkowania, pełniąc tym samym funkcje 

kompensacyjną, albo w celu umożliwienia rehabilitacji lub przekwalifikowania  

i powrotu na rynek pracy, spełniając funkcję integracyjną.  

                                                      
14  M. Garbat, Proponowane…, s. 7. 
15  Tamże, s. 7.  
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Wysokość renty z powodu utraty zdolności do pracy powinna zależeć od 

procentowej wielkości utraty tej zdolności. Powinna być również określona 

kwota bazowa dla całkowitej utraty zdolności do pracy i od tej kwoty można by 

obliczać wysokość świadczenia.  

Należałby również zwiększyć zakres kompetencji samorządów gminnych  

i lokalnych w sytuacjach aktywizowania osób niepełnosprawnych. Administracja 

rządowa powinna przejmować te zadania dopiero wtedy, gdy z charakteru zadania 

wynika, że samorząd terytorialny nie wywiąże się z powierzonego mu zadania.  

W zakresie rehabilitacji zawodowej można by przenieść ten obowiązek  

z pracodawców na placówki i fundacje, np. przekazać je sektorowi non-profit, 

co ograniczyłoby również wydatki. Wszyscy pracodawcy powinni mieć prawo 

do refundacji kosztów adaptacji stanowisk pracy na takich samych zasadach
16

. 

W przypadku pracodawców niepodlegających systemowi kwotowemu, zachętą 

do zatrudniania osób niepełnosprawnych powinno być dofinansowanie do wyna-

grodzenia dla zatrudnienia takiej osoby. Wysokość kwoty dofinansowania powinna 

być adekwatna do realnych dodatkowych kosztów pracodawcy, przeznaczonych na 

zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Związane to jest z mniejszą produktywnością 

niepełnosprawnych (np. konieczność zwiększania czasu na wykonanie pracy przez 

osobę niepełnosprawną), kosztów adaptacji lub konieczności zakupu urządzeń nie-

zbędnych dla osób niepełnosprawnych, które stanowią koszty dodatkowe, i których 

nie ponosiłby pracodawca, gdyby zatrudniał osoby sprawne fizycznie i psychicznie. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że należy dokładnie ocenić i kontro-

lować system pomocy społecznej, a zwłaszcza przyznawane świadczenia spo-

łeczne. Często jest bowiem tak, że osoby niepełnosprawne nie chcą podejmować 

pracy, ponieważ otrzymywane świadczenia są dla nich bardziej atrakcyjne. 

Świadczenia te należy więc odpowiednio sklasyfikować i uzależnić od orzeczo-

nego stopnia niepełnosprawności, uwzględniając równocześnie rodzaj niepełno-

sprawności, miejsce zamieszkania, wiek osoby starającej się o pomoc. Jednocze-

śnie świadczenia z pomocy społecznej powinny stanowić ostatnią formę pomo-

cy, podejmowaną wtedy, gdy wszystkie inne formy i możliwości wsparcia osób 

niepełnosprawnych zostały już wyczerpane. 

Podsumowanie 

Problem niepełnosprawności to ważna kwestia społeczna, ponieważ wraz ze 

swoimi społeczno-zdrowotnymi konsekwencjami dotyczy co czwartego miesz-

kańca naszego kraju. Tym bardziej ważne są wszystkie podejmowane działania, 

których celem jest aktywizowanie tych osób, przeciwdziałanie ich trwałej mar-

ginalizacji oraz zapewnienie właściwego miejsca w społeczeństwie. 

                                                      
16  A. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj, Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, War-

szawa 2007. 
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Dostrzec można problem finansowania systemu zabezpieczenia społecznego 

dla osób niepełnosprawnych, ponieważ środki te przechodzą prze wiele szczebli 

instytucjonalnych, jak: budżet państwa, PFRON, NFZ, budżety samorządowe, 

powiatowe centra pomocy rodzinie. W rezultacie cały ten system jest mało 

przejrzysty, trudny do kontrolowania działań i środków. Cechuje go biurokracja 

i powielanie kompetencji. Wiele środków finansowych przekazywanych ośrod-

kom pomocy społecznej przez PFRON zamiast na rehabilitacje osób niepełno-

sprawnych stosuje się w sferze pomocy społecznej. 

Analizując system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych, do-

strzec można fakt, że jest on niedofinansowany i obarczony wieloma zadaniami, 

których nie jest w stanie rozwiązać. Oferowana pomoc często ma charakter do-

raźny i nieadekwatny do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zbyt dużo bieżących 

zadań utrudnia realizację strategii długofalowych (np. praca socjalna, profilakty-

ka), skierowanych na rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i wspieranie osób 

niepełnosprawnych w procesie uzyskiwania zdolności do samodzielnego egzy-

stowania
17

. 

Osoby niepełnosprawne są często tak samo dobrymi i odpowiedzialnymi 

pracownikami, jak ludzie w pełni zdrowi. Zatrudnienie i satysfakcja z pracy po-

zwala im pokonywać własne ograniczenia, lęki, frustracje i funkcjonować z in-

nymi ludźmi na zasadach partnerstwa. Często jednak muszą oni pokonywać ba-

riery mentalne, transportowe lub architektoniczne. Od tego, w jakim stopniu 

zniwelujemy liczbę i natężenie barier, zależy stopień wykorzystania kapitału 

ludzkiego tkwiącego w ludziach niepełnosprawnych. 
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Among the new solutions, it was proposed that the work capability assessment and the disability 

certificate should be equivalent, issued by the same institution. The need for social and profession-

al activation of disabled people was also pointed out. Moreover, the basic functions of the disabil-

ity pension, the role and tasks of municipal and local self-governments, and the problem of under-

funding of disability support were pointed out and discussed.  

Keywords: social insurance, health care, social rehabilitation, vocational rehabilitation, social 

welfare. 

 



UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE 

Pedagogika 2018, t. XXVII, nr 1, s. 209–220 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.16  

Jarosław JAGIEŁA 

dr hab., prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

e-mail: j.jagiela@ujd.edu.pl 

Model zakwestionowanej transakcji Julie Hay  

z edukacyjnej perspektywy  
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Wśród różnego rodzaju modeli transakcji, jakie pojawiają się w koncepcji 

analizy transakcyjnej, odnaleźć można rozwiązanie zaproponowane przez Julie 

Hay, które może znaleźć swoje ciekawe przełożenie na szereg sytuacji eduka-

cyjnych. Tym bardziej, że inspiracją jego powstania – jak pisze autorka – była 

właśnie edukacja
1
. Natomiast Julie Hay dokonała pogłębienia, uzupełnienia i 

odniesienia tego modelu do aspektów treningu organizacyjnego
2
, który to model 

pojawił się też na prowadzonym przez autorkę blogu internetowym
3
. 

Model, o jakim będzie mowa, jest nazywany zakwestionowaną transakcją 

(refracted transaction). Wydaje się, że równie uprawnione byłoby używanie 

określenia „załamana transakcja” lub „zakłamana transakcja”. Ów stan „załama-

nia” dobrze obrazują słowa autorki, która stwierdza: „Załamanie można porów-

nać do sposobu, w jaki woda wpływa na kierunek promieni światła – widzimy 

przedmiot pod wodą i wydaje nam się, że znajduje się on w innym miejscu niż 

[jest] naprawdę. W wypadku interakcji nasze ramy odniesienia (lub nasze znie-

kształcone przekonania ) mogą działać jak lustro wody”
4
. Być może jeszcze lep-

                                                      
1  V. Gill, TA in Education, „ITA News” 1986, No. 13, s. 1. 
2  J. Hay, Analiza transakcyjna dla trenerów, Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja, Kraków 

2010, s. 111–112.  
3  J. Hay’s ideas – Blog 1: Refracted Transaction; http://www.juliehay.org/blog/julie-hays-ideas-

blog-1-refracted-transaction [dostęp 27.10.2017]. 
4 J. Hay, Analiza transakcyjna dla trenerów…, s. 112 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.16
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szej analogii należałoby poszukiwać w promieniu światła przechodzącym przez 

pryzmat (rys. 1). Fizyczne zjawisko załamania światła (refrakcji), które prze-

chodzi przez pryzmat, polega na zmianie kierunku rozchodzenia się promienia 

przy przejściu z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego. Co ciekawe, 

przyczyną takiego zachowania się promienia jest to, że światło ma różne pręd-

kości w zależności od tego, przez jaki ośrodek przechodzi. Im większa gęstość 

ośrodka, tym światłu „trudniej jest się przez niego przedrzeć” – czyli ma w nim 

mniejszą prędkość niż w ośrodkach o mniejszej gęstości. Ten fakt można dalej 

potraktować metaforycznie. Gdy ramy odniesienia potraktujemy jako rodzaj 

pryzmatu zmieniającego kierunek transakcji, to im większa jego „gęstość” 

(trwałość, sztywność, niezmienność itd.), tym bardziej skutki tego typu transak-

cji będą większe.  

 

Rys. 1. Załamanie się światła w pryzmacie  

Jak zatem wygląda zakwestionowana transakcja załamująca i zakłamująca 

jej prawidłowy przebieg ? Posłużmy się opisem samej autorki. 

Zakwestionowana transakcja w oglądzie Julie Hay 

Model zakwestionowanej transakcji Julie Hay relacjonuje na przykładzie rela-

cji, jakie funkcjonują w strukturach organizacyjnych firm i przedsiębiorstw. Prze-

śledźmy zatem charakterystyczną sekwencję interakcji, o jakiej mowa (rys. 2).  

1. Przełożony z pozycji swojego stanu Ja-Rodzic Normatywny zwraca się do 

pracownika (w szczególności pracownika, który dopiero rozpoczyna swoją pra-

cę) z konkretnym poleceniem: „zrób to natychmiast!”, adresując swój komunikat 

do jego stanu Ja-Dziecko Przystosowane (transakcja 1). 

2. Nowy pracownik chce zrozumieć sens tej czynności lub w ten sposób na-

uczyć się czegoś nowego. Zadaje zatem pytanie ze swojego stanu Ja-Dorosły do 

analogicznego stanu przełożonego: „Dlaczego trzeba to tak właśnie zrobić?” 

(transakcja 2).  

3. Przełożony odbiera to pytanie poprzez swoje ramy odniesienia jako wyraz 

„zuchwałości”, niesubordynacji czy buntu pracownika, który kwestionuje jego 
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polecenie. Następuje wówczas załamanie transakcji, która mogłaby przebiegać 

dalej w konstruktywny sposób. 

4. Przełożony, pozostając nadal w stanie Ja-Rodzic Normatywny, komunikuje, 

że polecona czynność ma zostać ukończona w taki, a nie inny, sposób… i koniec.  

5. Pracownik wykonuje zatem zadaną mu czynność i utwierdza się w przy-

puszczeniu, wyobrażeniu, ale też w przekonaniu, iż nie warto w przyszłości za-

dawać podobnych pytań, bo nie prowadzi to do niczego dobrego i stanowi tylko 

niepotrzebną stratę czasu
5
. 

Zwróćmy uwagę, że między transakcją 1 a transakcją 2 dochodzi do przecię-

cia bodźca transakcyjnego z reakcją transakcyjną. Hay o tym wprawdzie nie pi-

sze, że trudno nie zauważyć, że mamy tu do czynienia z ujawniającą się drugą 

zasadą komunikacji w AT. Zasady te, noszące też w różnych tłumaczeniach 

miano praw komunikacji czy reguł komunikacji (ang. rules of communication), 

mówią o prawidłowościach, jakie rządzą porozumiewaniem się ludzi ze sobą
6
. 

W przypadku drugiej z tych zasad – z jaką mamy tu do czynienia – stwierdza 

się, iż w przypadku transakcji krzyżowej (w więc przecięcia się bodźca transak-

cyjnego z reakcją transakcyjną) dochodzi z reguły do zaistnienia potencjalnej sy-

tuacji konfliktowej. Konflikt ten może wyrażać się sprzeczką, utarczką słowną,  

a w skrajnych przypadkach nawet awanturą. Aby przywrócić równowagę we 

wzajemnych relacjach, w zaistniałym kryzysie komunikacyjnym, jedna z osób 

(lub obie) muszą zmienić swój stan Ja, którym się posługują. Gdy tak się nie 

stanie, konflikt się utrzymuje lub dochodzi do zerwania procesu komunikacji 

(np. ktoś wycofuje się z rozmowy, rozmowa przenosi się na inny temat itd.). 

Fakt ten jest godny zauważenia, gdyż ukazuje bariery komunikacyjne we wza-

jemnych relacjach oraz destrukcyjne przejawy odniesień do siebie ludzi niepo-

trafiących się ze sobą porozumieć w transakcjach, gdzie mamy do czynienia  

z sytuacją zależności.  

Pryzmat, o jakim była mowa, byłby odpowiednikiem ram odniesienia, które 

to pojęcie, jak się wydaje, odgrywa ważną, choć nie zawsze docenianą w wy-

starczającym stopniu, rolę w budowaniu pewnego rodzaju transakcji. Transakcji, 

która zostaje zniekształcona przez źle ukształtowane ramy odniesienia. Owe ra-

my odniesienia są też istotnym elementem wpływającym na interakcje, jakie ma-

ją miejsce między różnymi osobami w codziennym życiu, a w naszym oglądzie 

dotyczyć to będzie w szczególności transakcji zachodzących między nauczycie-

lem a uczniem.  

                                                      
5  Tamże, s. 111–112. 
6  T.A. Harris, W zgodzie z sobą i z tobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, 

Warszawa 1987, s. 87, 98–99; R. Rogoll, Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy 

transakcyjnej, Warszawa 1989, s. 35–42. 
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Rys. 2. Transakcja zakwestionowana 

Źródło: J. Hay, Analiza Transakcyjna dla trenerów, Grupa Doradczo-Szkoleniowa TRANSMI-

SJA, Kraków2010, s. 111.  

Ramy odniesienia w transakcjach szkolnych  

Czym zatem są ramy odniesienia, nazywane też układem odniesienia (ang. 

frame of reference, FR), tak jak je rozumiemy w analizie transakcyjnej? W spo-

sób najprostszy można powiedzieć, iż jest to układ powiązanych ze sobą stanów 

Ja będących odpowiedzią na otaczająca nas rzeczywistość
7
. Ian Stewart i Vann 

Joines definiują ramy odniesienia jeszcze w inny sposób:  

Struktura powiązanych odpowiedzi, które integrują różne stany Ja w odpowiedzi na 

określony bodziec; zapewniają jednostce ogólny układ percepcyjny, konceptualny, afek-

                                                      
7  J.L. Schiff, A. Schiff, E. Schiff, Frames of Reference, „Transactional Analysis Journal” 1975, 

vol. 5, nr 3, s. 290–294; N.L. James, Cultural Frame of Reference and Intergroup Encounters: 

A TA Approach, „Transactional Analysis Journal” 1994, vol. 24, nr 3, s. 206–210.  
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tywny i związany z działaniem, który wykorzystywany jest do określenia siebie, innych 

ludzi i świata8.  

Tak więc ramy odniesienia pozwalają określić samego siebie, innych ludzi oraz 

prawidłowości, jakie rządzą światem. Uważane są też – w sposób mniej lub bardziej 

trafny – jako pojęcie najbliższe światopoglądu danej osoby, cokolwiek miałoby ono 

oznaczać. Julie Hay uważa, że dzięki ramom odniesienia obserwujemy świat, 

wzmacniając w ten sposób swój skrypt
9
. Nie tylko jednak aktywność funkcjonalna 

poszczególnych stanów Ja oraz skrypt decydują o kształcie ram odniesienia. Wydaje 

się, że istotną rolę odgrywają tu również pozycje życiowe. Przypomnijmy, że pozy-

cje życiowe, nazywane też niekiedy egzystencjalnymi, psychologicznymi, bazowy-

mi lub „oknami ma świat”, są podstawowymi przekonaniami danej osoby o niej sa-

mej i innych ludziach
10

. Kształtują się na wczesnych etapach rozwoju jednostki, słu-

żąc później do usprawiedliwiania swoich zachowań i podejmowanych decyzji oraz 

do potwierdzania zapisów skryptowych. Stanowią fundamentalny punkt widzenia 

na zasadnicze wartości, które osoba spostrzega w sobie oraz w swoim otoczeniu.  

W ten sposób wyróżnia się cztery pozycje, przy czym przyjmuje się, że tylko ostat-

nia z nich ma charakter pozytywny i konstruktywny. Mówi się zatem o postawach: 

1. Ja nie jestem OK. – Wy (Ty) jesteście OK. (−, +); 2. Ja nie jestem OK. – Wy (Ty) 

nie jesteście OK. (−, −); 3. Ja jestem OK. – Wy (Ty) nie jesteście OK (+, −); 4. Ja je-

stem OK. – Wy (Ty) jesteście OK. (+, +). 

W przypadku nauczyciela kierowanie się określoną pozycją transakcyjną, 

jako istotnym elementem posiadanych przez niego ram odniesienia, ma zasadni-

czy wpływ na budowane relacje z uczniem. Pisze o tym Sylvia Schachner  

w czasopiśmie „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”
11

. Pierwsza z pozycji wyni-

ka z zaniżonej samooceny przez nauczyciela. W relacji z uczniem w różny spo-

sób może chcieć sobie to poczucie bycia gorszym od innych kompensować  

w transakcjach skierowanych do ucznia, np. przez podejmowane gier transak-

cyjnych. Pozycja druga, gdzie nauczyciel określa zarówno siebie, jak również 

ucznia, w sposób negatywny – jest wynikiem zgeneralizowanej frustracji. Nie 

będzie zatem skłonny budować swoich relacji z uczniem w sposób optymalny  

i dostosowany do szkolnych sytuacji. Chyba najpełniej do powstawania zakwe-

stionowanych transakcji między nauczycielem a uczniem przyczynia się trzeci  

z rodzajów pozycji życiowych. Schachner pisze o tym tak:  

                                                      
8  I. Stewart, V. Joines, Analiza transakcyjna dzisiaj, Poznań 2016, s. 476–477.  
9  J. Hay, Analiza transakcyjna dla trenerów…, s. 66.  
10  J.G. Allen, Existential Position And Adjustment In A College Population, „Transactional Anal-

ysis Journal” 1973, vol. 3, nr 4, s. 22–24; F. English, I’m OK – You’re OK (Adult), „Transac-

tional Analysis Journal” 1975, vol. 5, nr 4, s. 416–419; M. Cole, Shame, Life Positions, and the 

OK Corral, „Transactional Analysis Journal” 1998, vol. 28, nr 2, s. 152–156; T. White, Life 

Positions, „Transactional Analysis Journal” 1994, vol. 24, nr 4, s. 269–276. 
11  S. Schachner, Models of transactional analysis in educational management, „Edukacyjna 

Analiza Transakcyjna” 2016, nr 5, s. 35–49.  
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Nauczyciel z tej pozycji życiowej działa autorytarnie. Uczniowie muszą dostosować się 

do niego i treści nauczania. Jeśli tak nie jest, winą za brak wiedzy lub umiejętności obar-

cza się ucznia. Uczniowie muszą wtedy uzyskiwać wiedzę od kogoś innego na zewnątrz 

szkoły (przykładem mogą tu być korepetycje). Tacy nauczyciele żywią przekonanie, że 

dzieci nie są wystarczająco przygotowane do szkoły, rodzice nie angażują się wystarcza-

jąco w życie szkoły i wspierają w zbyt małym stopniu swoje dzieci12.  

Nie jest to zatem pozycja pożądana, gdyż ujawnia wyraźnie cechy narcy-

styczne osobowości nauczyciela. Niesie z sobą wiele niekorzystnych zjawisk,  

o jakich przeczytać można w książce Narcystyczna szkoła. O psychologicznej 

rzeczywistości szkoły
13

. Dopiero w przypadku pozycji czwartej, gdzie nauczyciel 

definiuje siebie i innych w pozytywnej optyce, możemy mówić o budowaniu re-

lacji w optymalny oraz korzystny sposób. Wspomniana autorka charakteryzuje 

takiego nauczyciela tak:  

Nauczyciele z tej pozycji życiowej są zainteresowani w wykonywaniu swojego zawodu 

oraz swoimi uczniami. Są zainteresowani samodoskonaleniem siebie samych i rozwojem 

swoich uczniów. Widzą w nich osoby o pewnych specyficznych potrzebach edukacyj-

nych i poszukują metod stymulujących proces uczenia się. Doskonalą swoje własne 

zdolności i dostosowują swoje metody i materiały do nauki oraz rzeczywistych potrzeb 

uczniów. Są pewni siebie w kierowaniu pracą w klasie i rozwiązywaniu trudnych sytuacji 

edukacyjnych. Mają zaufanie do swoich uczniów i wspierają ich w taki sposób, aby na-

byli przekonania, iż nauczanie może być skuteczne, a uczniowie są w stanie osiągnąć ce-

le uczenia się14.  

Należy przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że ta właśnie pozycja ży-

ciowa nauczyciela w najmniejszym stopniu będzie uruchamiać transakcje za-

kwestionowane z uczniami. 

Korzystając z okazji, dodajmy w tym miejscu, że badanie pozycji życiowych 

nauczyciela podejmowali też inni zachodni autorzy. W jednych z badań proszo-

no nauczycieli o ocenę swoich kompetencji zawodowych, określając jednocze-

śnie w wyniku badań ich pozycję życiową. Wyniki były znamienne. Nauczycie-

le, określający siebie jako kompetentnych, w przypadku ostatniej pozycji (+, +) 

stanowili 95,4% osób badanych. Natomiast przyjmujący pozycję (+, −) za kom-

petentnych uznali się już tylko w 65,6%. Pozycja (−, +) obniżała ocenę wła-

snych kompetencji do 61,4%, a w przypadku pozycji określanej też czasem jako 

„udaremniająca” – aż do 42,1%, czyli mniej niż połowa nauczycieli z tej grupy 

mogła powiedzieć o sobie, że są w pełni profesjonalnymi przedstawicielami tego 

zawodu
15

.  

Inne badania dotyczące transakcji między nauczycielem a uczniami ujawnia-

ją szereg istotnych prawidłowości. Dla przykładu analizy Roberta Fettgathera 

                                                      
12  S. Schachner, Models of transactional analysis…, s.42.  
13  J. Jagieła, Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły, Kraków 2007. 
14  S. Schachner, Models of transactional analysis…, s. 42.  
15  M.J. Fine, J.P. Poggio, Behavioral Attributes of The Life Positions, „Transactional Analysis 

Journal” 1977, vol. 7, nr 4, s. 350–356. 
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wskazują na to, iż nauczyciele częściej posługujący się stanem swojego struktu-

ralnego Ja-Dorosłego w mniejszym stopniu infantylizują relacje z uczniami wy-

kazującymi deficyty rozwojowe
16

.  

Z kolei Lloyd Flaro w jednym ze swych artykułów udowadnia na podstawie 

prowadzonych badań, że określone zachowania nauczyciela i sposób, w jaki bu-

duje transakcje z uczniami, są istotnym czynnikiem decydującym o efektywno-

ści nauczania w stopniu o wiele większym niż posiadana przez niego wiedza. 

To, w jaki sposób nauczyciel odnosi się do ucznia i jakie wysyła bodźce trans-

akcyjne, kształtuje w konsekwencji samoocenę dziecka i jego osiągnięcia szkol-

ne. Autor wskazuje, że inicjowanie transakcji z pozycji swojego Ja-Normatyw- 

nego nauczyciela może posiadać w sobie zarówno aspekty pozytywne, jak i ne-

gatywne. Nauczyciel może w ten sposób spełniać wobec ucznia funkcje ochron-

ne, ale też prześladowcze. Ochraniając, wysyła komunikat: „Możesz myśleć, 

rozwiązywać problemy i robić dobre rzeczy”. Jednocześnie może też napomi-

nać, grozić, surowo oceniać czy wręcz ośmieszać, co ostatecznie będzie wpły-

wało negatywnie na psychikę ucznia i jego rozwój . Atmosfera klasy, która bu-

dowana jest w dużej mierze poprzez transakcje, jakie mają tam miejsce, w której 

dominują negatywne stany Ja nauczyciela, będzie bardziej skłaniać do uczniow-

skich zachowań buntowniczych i niezdyscyplinowania. Z drugiej strony, pozy-

tywne aspekty struktury osobowości nauczyciela mogą w większym stopniu za-

praszać uczniów do nauki, rozbudzać ciekawość, skłaniać do zabawy, sponta-

niczności oraz przyczyniać się do rozwoju
17

.  

Pojawia się istotne pytanie o możliwość modyfikacji zachowań nauczycieli 

w kierunku korzystnych zmian dla procesu dydaktycznego. Temat ten podejmu-

je cytowany już wcześniej Marvin J. Fine, profesor psychologii edukacyjnej na 

Uniwersytecie w Kansas, wraz ze swoimi współpracownikami
18

. Procedura pod-

jętych badań obejmowała dwie grupy nauczycieli szkoły podstawowej, z czego 

grupa eksperymentalna była uczestnikiem kursu AT, natomiast grupa kontrolna 

w takich zajęciach nie uczestniczyła. Obie grupy poddano badaniom na temat 

konkretnych postaw i zachowań na początku stosowania procedury i po jej za-

kończeniu. Wyniki pomiaru przy pomocy specjalnie skonstruowanych kwestio-

nariuszy (PCI i SCI) dały możliwość stwierdzenia, że zachowania w grupie eks-

perymentalnej znacząco zmieniły się w odniesieniu do pozytywnej samooceny 

nauczycieli (tzw. OKness) oraz przyjmowania czwartej pozycji transakcyjnej 

(+,+). Zwiększyła się także samoświadomość nauczycieli i ich potrzeb, satysfak-

cja z wykonywanej pracy i ocena korzystnej atmosfery społecznej w szkole. 

                                                      
16  R. Fettgather, The Relationship of Teacher Adult Ego State to Interactions with Retarded Stu-

dents, „Transactional Analysis Journal” 1987, vol. 17, nr 2, s. 35–37. 
17  L. Flaro, A Transactional Analysis Model for Evaluating Teacher Behaviors, „Transactional 

Analysis Journal” 1979, vol. 9, nr 3, s. 194–199.  
18  M.J. Fine, G. Covell, D.B. Tracy D.B., The Effects of TA Training on Teacher Attitudes and 

Behavior, „Transactional Analysis Journal” 1978, vol. 8, nr 3, s. 236–240. 
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Można więc uznać, że osiągnięto pozytywną edukacyjną wartość dodaną 

(EWD). Sami badani w tej grupie ocenili konieczność zmiany swoich zachowań 

w różnych sytuacjach szkolnych. W grupie kontrolnej takich różnic nie dostrze-

żono. Autorzy dostrzegli ograniczoność swoich badań, które były zbyt krótkie, 

ograniczone tylko do jednej grupy kontrolnej, a w grupie eksperymentalnej nie 

dostarczyły większej intensywności doświadczenia. Zastrzegają, iż ich wyniki 

nie upoważniają do daleko idących generalizacji. W dalszych planach badaw-

czych postanowiono utrzymać kontakt z tą grupą nauczycieli po to, aby spraw-

dzić, czy występują efekty długoterminowe w zakresie zmian osobistych i relacji 

z dziećmi. Na koniec trzeba podkreślić, że wspomniany projekt znalazł poparcie 

Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (ITAA), które przy-

znało dotację na ich realizację i uznało je jako jedne z pierwszych badań z wy-

korzystaniem analizy transakcyjnej w środowisku szkolnym w kontrolowanych 

warunkach. 

Podobne badania nad zmianą nauczycielskich zachowań opublikował William 

J. Kenney. W swoich dociekaniach nad naturalnymi zachowaniami nauczycieli  

i mogącymi się tu ujawniać zmianami zauważa, że trudno budować w tym zakre-

sie jakiekolwiek uogólnienia, gdyż np. pozytywna zmiana zachowania w jakimś 

jednym miejscu lub sytuacji nie zawsze pociąga zmiany w innych. Podobnie jeśli 

chodzi o relacje nauczyciela z uczniami. W wyniku interwencji w stosunku do 

konkretnego dziecka może się zmienić na korzyść, co nie oznacza wcale, iż  

w sposób zgeneralizowany zmieni się w odniesieniu do innych uczniów
19

.  

Ten san William J. Kenney śledził transakcje nauczyciela w stosunku do 

ucznia sprawiającego trudności swoim zachowaniem
20

. W rozwiązywanie pro-

blemu, jaki stwarza tego typu uczeń, zaangażowane są z reguły trzy stany Ja: 

Rodzic Normatywny i Opiekuńczy oraz Dziecko Naturalne. W sytuacjach, gdy 

wspomniany uczeń był nieobecny w klasie, dało się zauważyć w wyniku prowa-

dzonej obserwacji klasy podwyższony poziom zachowań nauczyciela z pozycji 

Rodzica Opiekuńczego i Dziecka Naturalnego, a obniżone reakcje pochodzące 

od Rodzica Normatywnego. Można odnieść wrażenie, że nauczyciel w takiej sy-

tuacji odczuwa pewnego rodzaju ulgę. Kenny pisze o tym tak:  

Podczas wykonywania zawodu psychologa szkolnego często słyszałem nauczyciela, któ-

ry mówił, że miał dzisiaj „dobry dzień”, bo był nieobecny jakiś trudny uczeń21. 

Diagnozowanie własnych niespójności w zachowaniach stanowi ważny ele-

ment posiadanych przez nauczyciela kompetencji zawodowych. Ian Stewart  

i Vann Joines piszą o tym następująco:  

                                                      
19  W.J. Kenny, Generalization of Ego State Behavior Change, „Transactional Analysis Journal” 

1981, vol. 11, nr 3, s. 241–243.  
20  Tenże, Problem-Student Effects on Teacher Ego State Behavior, „Transactional Analysis Jour-

nal” 1981, vol. 11, nr 3, s. 252–253.  
21  Tamże s. 252.  
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Rozpoznawanie niespójności jest jedną z najważniejszych umiejętności, które można 

rozwinąć, używając analizy transakcyjnej22. 

Widzimy zatem na przykładzie powyższych badań, że wszystko, co dotyczy 

relacji nauczyciel – uczeń, rozgrywa się jako sekwencja transakcyjna, gdzie 

mamy do czynienia z bodźcem transakcyjnym i reakcją transakcyjną, tak jak  

w klasycznym modelu behawioralnym. Badanie owych składowych w sytu-

acjach edukacyjnych, tak jak to się dzieje w każdej analizie behawioralnej, może 

przynieść ciekawe i inspirujące ustalenia poznawcze. Nauczyciel ma też do czy-

nienia z możliwością wzmacniania lub osłabiania określonych zachowań po-

przez system dawania i otrzymywania pozytywnych i negatywnych znaków roz-

poznania o charakterze warunkowym i bezwarunkowym
23

.  

Nauczyciel i uczniowie w zakwestionowanych transakcjach 

Dla lepszego zilustrowania tego wszystkiego, co wiązać się może z zakwe-

stionowanymi transakcjami w sytuacjach szkolnych, posłużmy się trzema przy-

kładami. Oto nauczyciel matematyki zadaje uczniom jako zadanie domowe roz-

wiązanie ćwiczenia nr 3 na odpowiedniej stronie podręcznika. W tym momencie 

zgłasza się jeden z uczniów, zadając pytanie: „Panie profesorze, czy warto roz-

wiązywać to ćwiczenie, skoro wcześniej rozwiązywaliśmy już ćwiczenie nr 1 

oraz nr 2? W sumie są one do siebie bardzo podobne”. 

Nauczyciel z ugruntowanymi ramami odniesienia – gdzie pozycja życiowa: 

Ja jestem OK. – Wy (Ty) nie jesteście OK (+, −), zajmuje poczesne miejsce – 

odbiera pytanie i stwierdzenie ucznia jako zuchwałość, która zmierza do zakwe-

stionowania jego pozycji. Ta imaginacja rodzi się w jego głowie niemal automa-

tycznie i bez większego wglądu. Odpowiada zatem w typowy dla siebie sposób: 

„Czy chcesz mi w ten sposób powiedzieć, że wiesz lepiej ode mnie, jakie zada-

nia powinniście rozwiązywać?”. Uczeń dowiaduje się w ten sposób, że nie nale-

ży więcej o takie rzeczy pytać i rozwiązuje w domu zadanie nr 3 bez większego 

przekonania w słuszność późniejszych poleceń nauczyciela.  

Inna podobna sytuacja może mieć miejsce, gdy nauczycielka znudzona  

i zniechęcona swoją pracą i odbierająca uczniów jako biernych i leniwych [po-

zycja: Ja nie jestem OK. – Wy (Ty) nie jesteście OK. (−, −)] spotyka się np.  

w pewnym momencie z inicjatywą ze strony uczniów: „Pani profesor, może by-

śmy zorganizowali w szkole zbiórkę na schronisko dla zwierząt? My tam byli-

śmy i jedna z pań nam mówiła, że potrzebne są im pieniądze na opiekę nad tymi 

biednymi psiakami”. Nauczycielka myśli sobie: no tak, jeszcze czymś takim 

mam się zajmować w mojej pracy? Odpowiada zatem: „Zrobicie, jak będziecie 

                                                      
22  I. Stewart, V. Joines, Analiza transakcyjna dzisiaj, Poznań 2016, s. 67. 
23  J. Jagieła, Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Kraków 

2004, s. 24.  
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uważali”. Uczniowie czując, że nie mają wsparcia w nauczycielce, albo zrezy-

gnują ze swojego pomysłu, co jest bardziej prawdopodobne, albo też wprowadzą 

go w życie, widząc jednak, że na nauczycielkę w przypadku takich pomysłów 

nie mają co liczyć. 

I ostatni z przykładów, gdzie układowi odniesienia nauczyciela towarzyszy 

pozycja: Ja nie jestem OK. – Wy (Ty) jesteście OK. (−, +). Początkujący na-

uczyciel informatyki stwierdza z niepokojem, że wiedza niektórych uczniów na 

temat tej dziedziny wiedzy bywa niejednokrotnie większa od tej, którą on sam 

posiada. Jeden z uczniów zadaje więc pytanie na temat tego, co nauczyciel sądzi 

o jakichś nowych problemach i zjawiskach, które nie są znane nauczycielowi. 

Spotyka się z odpowiedzią w rodzaju: „Ty nie bądź taki mądry. Na samym po-

czątku naucz się tego, co przerabiamy na lekcjach”. Jest rzeczą niemal pewną, że 

uczeń nie będzie skłonny pytać później o cokolwiek innego. 

Podobne przykłady można, rzecz jasna, mnożyć w nieskończoność. Dowo-

dzą one, że nie są odosobnionymi przypadkami, które tylko incydentalnie poja-

wiają się w rzeczywistości szkolnej. Dowodzą też, jak istotnym elementem 

funkcjonowania nauczyciela jest jego świadomość, w jaki sposób buduje swoje 

relacje z uczniami i jakie ma to konsekwencje
24

.  

Wnioski 

Jeżeli na podstawie tego, co zostało tu powiedziane już wcześniej, uświado-

mimy sobie negatywne znaczenie i destrukcyjny wpływ zakwestionowanych 

transakcji szkolnych, to warto postawić sobie pytanie: co decyduje o powstawa-

niu tego rodzaju barier komunikacyjnych? Czy jest nią istniejąca – sama w sobie 

– podległość w relacjach nauczyciela i uczniów? Czy warunkuje ten rodzaj 

transakcji dyrektywno-nakazowy styl organizowania procesu dydaktycznego  

i wychowawczego? Czy też istnieją jakieś inne względy, których nie jesteśmy  

w stanie tu opisać? 

Zwróćmy zatem uwagę na fakt, iż w zakwestionowanej transakcji proces 

świadomej i nieświadomej komunikacji odbywa się między stanem Ja-Rodzic 

Normatywny nauczyciela a strukturą Ja-Dziecko Przystosowane ucznia. Dorosły 

występuje tu zainicjowany tylko przez ucznia. Ten fakt ma swoje konsekwencje. 

Brak stanu Ja-Dorosły nauczyciela, w połączeniu z posiadaną jego niekonstruk-

tywną pozycją życiową (np. −, +; −,−; lub co najgorsze: +,−) tworzącą ramy od-

niesienia, musi skutkować powstawaniem tego rodzaju barier komunikacyjnych. 

Czy oznacza to zatem, iż nauczyciel powinien posługiwać się wyłącznie 

swoją dorosłą strukturą osobowości, a więc podchodzić do każdej sytuacji peda-

                                                      
24  J. Jagieła, Samoświadomość nauczycieli w koncepcjach edukacyjnej analizy transakcyjnej, 

„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2017, t. 26, nr 1, 

s. 69–83.  
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gogicznej wyłącznie poznawczo, analitycznie czy decyzyjnie? Być nastawionym 

wyłącznie na przetwarzanie informacji, szacowanie prawdopodobieństwa zda-

rzeń oraz kalkulację zysków i strat? Taki pogląd wydaje się mało realistyczny. 

Rola i znaczenie stanu Ja-Dorosły w przypadku pracy nauczycielskiej nie podle-

ga zakwestionowaniu, niemniej jednak jego wyłączność czyniłaby z nauczyciela 

chłodnym i dość ograniczonym wykonawcą stawianych przed nim zadań. Obec-

ność pozostałych strukturalnych stanów Ja i ich funkcjonalnych odpowiedników nie 

budzi wobec tego wątpliwości, choć towarzyszyć im winna świadomość ich roli.  

Jaka zatem byłaby rola struktury Ja-Normatywny? Tej części osobowości, 

która przez długi czas nie cieszyła się, by tak rzec, zbytnią sympatią nawet naj-

wybitniejszych przedstawicieli analizy transakcyjnej, którzy byli skłonni uwa-

żać, że należy dążyć do sukcesywnego zastępowania tej właśnie struktury Ro-

dzicem Opiekuńczym w osobowości ludzi
25

. Edukacyjne aplikacje AT przynio-

sły jednak znaczące przewartościowanie w tej dziedzinie. Mówi się wręcz nie-

kiedy o „odzyskanym Rodzicu”, który nie wiąże się wyłącznie z negatywnymi 

aspektami kontroli i dyrektywnością, ale niesie z sobą aspekt normatywności, 

strukturalizację sytuacji dydaktycznych i wychowawczych oraz właściwie ro-

zumiane przywództwo. Nauczyciel pozbawiony tego rodzaju cech osobowości 

traci możliwość wpływu na uczniów. Skoro tak, to nie w samym fakcie posłu-

giwania się przez nauczyciela Rodzicem Normatywnym, który poleca, przekazu-

je, zaleca, a czasem też nakazuje lub zabrania, tkwi źródło zakwestionowanych 

transakcji, ale w świadomości nauczyciela jego własnych ram odniesienia, które 

jak optyczny pryzmat mogą w niekorzystny sposób zmieniać kierunek reakcji 

transakcyjnych w relacjach z uczniami.  
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Julie Hay’s model of refracted transaction from the educational 

perspective 

Summary 

The article is based on the model of refracted transaction proposed by Julie Hay, in which the key 

role is played by the teacher’s reference framework and the life position he has adopted. Like a 

prism which direct sun’s rays, the reference framework directs the relations between teachers and 

students. The article presents the role and importance of refracted school transactions exemplified 

by interactions between a teacher and a student. 
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Wojna zanieczyściła umysły na kilka pokoleń naprzód. Mój, 

twój, twoich dzieci i wnuków1. 

Celem artykułu jest próba zestawienie i porównania transakcyjnych form 

strukturalizacji czasu oraz perspektyw percepcji czasu studentów pedagogiki  

z dwóch uczelni wyższych – Uniwersytetu w Mostarze (Bośnia i Hercegowina) 

oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Swoje podziękowania kieru-

ję do Pani Kristiny Topič, bez pomocy której realizacja badań wśród studentów 

w Mostarze byłaby niemożliwa. 

Pomysł na badania zrodził się podczas mojego udziału w III Międzynarodo-

wej Konferencji Naukowej „Pedagogy, Education and Instruction”, która odbyła 

się w dniach 21–22 października 2016 r. na Wydziale Nauki i Edukacji Uniwer-

sytetu w Mostarze (Bośnia i Hercegowina). Udział w niej sfinansowany był ze 

środków na działalność statutową Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. 

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o teorię analizy transakcyjnej 

Erica Berne’a oraz koncepcję perspektyw percepcji czasu Philipa Zimbardo  

i Johna Boyda, toteż na początku tego tekstu zajmę się ich krótką charakterystyką. 

                                                      
1  H. Ghesquière, Sarajewo. Rany są nadal zbyt głębokie, Kraków 2017, s. 52. 

 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.17


222 Karol MOTYL 

Pierwszy komponent stanowiący podstawę teoretyczną badań – analiza 

transakcyjna (AT) – jest teorią podzieloną na cztery komplementarne obszary, 

które obejmują: analizę struktury osobowości, analizę transakcji, analizę struktu-

ralizacji czasu oraz analizę skryptu
2
. 

Na potrzeby badań wykorzystany został trzeci obszar, tj. analiza strukturali-

zacji czasu, łączący się z głodem struktury (uporządkowania) i powiązaną z nim 

koniecznością wypełniania czasu
3
.  

Wyróżnia się 7 sposobów strukturyzowania czasu: wycofanie, rytuały, roz-

rywki, prace, zabawy, gry i intymność. Należy dodać, że zabawy zostały wyod-

rębnione przez Laurę Cowles-Boyd oraz Harrego S. Boyda, jako kolejna forma 

strukturalizacji czasu
4
. 

Skrajnym, granicznym przypadkiem, w którym ludzie jawnie się nie komu-

nikują, jest wycofanie, Polega na tym, że człowiek izoluje się poprzez fizyczne 

odejście bądź poprzez wyłączenie się psychologiczne i pozostawanie ze swoimi 

myślami. Rytuały, jako najbezpieczniejszy rodzaj zachowań społecznych, są 

mniej lub bardziej formalnymi sposobami komunikowania się, mogącymi prze-

rodzić się w ceremonie o przewidywalnym przebiegu. Rozrywki to rodzaj son-

dowania towarzyskiego, w którym ktoś pragnie zdobyć informacje o nowych 

znajomych w sposób niezobowiązujący i niezagrażający. Prace to najbardziej 

powszechna i utylitarna z form o charakterze produktywnym, w której poprzez 

samo uczestnictwo człowiek może dostarczać sobie samemu ogromnej satysfak-

cji lub spowodować otrzymanie warunkowych pozytywnych lub negatywnych 

znaków rozpoznania w zależności od końcowego efektu działań i jego oceny 

przez innych
5
. Zabawy to seria trwałych transakcji, których efektem są pozy-

tywne emocje. Cechuje je pełna kreatywność, ekspresja i spontaniczność
6
. Gry 

to seria komplementarnych transakcji ukrytych, prowadzących do dobrze okre-

ślonego, z góry przewidzianego wyniku. Jest to okresowy, często powtarzający 

się zestaw transakcji, pozornie bez zarzutu, o utajonej motywacji. Intymność to 

najatrakcyjniejsza forma kontaktu społecznego; jest granicznym sposobem 

strukturalizacji czasu, w którym występuje dawanie i branie bez wzajemnego 

wykorzystywania. Będzie ona rozumiana jako stosunek międzyludzki – otwarty, 

                                                      
2  J. Jagieła, Edukacyjna analiza transakcyjna w kilku odsłonach, Częstochowa 2012, s. 13. 
3  J. Jagieła, Słownik analizy transakcyjnej, Częstochowa 2012, s. 216; D. Pankowska, Nauczyciel 

w perspektywie analizy transakcyjnej, Lublin 2010, s. 62–63; I. Steward, V. Joines, Analiza 

transakcyjna dzisiaj. Nowe wprowadzenie, Poznań 2016, s. 115–116. 
4  L. Cowles-Boyd, H.S. Boyd, Play as a Time Structure, „Transactional Analysis Journal” 1980, 

vol. 10, nr 1, s. 5–7. 
5  I. Steward, V. Joines, dz. cyt., s. 116–125; E. Berne, Dzień dobry… i co dalej?, Poznań 2008,  

s. 42–45; T. Harris, Ja jestem OK–ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyj-

nej, Poznań 2009, s. 164–178; M. James, D. Jongeward, Narodzić się, by wygrać. Analiza 

transakcyjna na co dzień, Poznań 2017, s. 82–87. 
6  L. Cowles-Boyd, H.S. Boyd, dz. cyt., s. 5–7; A. Mokrzycka, Zabawa jako dodatkowa kategoria 

strukturalizacji czasu, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” 2015, nr 4, s. 89–99. 
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uczciwy i charakteryzujący się wzajemnym, wolnym od wykorzystywania, nie-

wymuszonym dzieleniem się, empatią, czułością i poczuciem bliskości – wyraża-

jący autentyczne uczucia, myśli i doświadczenia zaangażowanych w niego osób
7
. 

Druga koncepcja, składająca się na ramy teoretyczne badań, zakłada, że po-

stawy, wartości i przekonania odzwierciedlają jedną z sześciu perspektyw po-

strzegania czasu: przyszłościowo-negatywną, przyszłościowo-pozytywną, teraź-

niejszą fatalistyczną, teraźniejszą hedonistyczną, przyszłą i przyszłą transcen-

dentną. Poniżej krótka charakterystyka wyróżnionych perspektyw: 

— przyszłościowo-negatywna – odnosi się do przeszłych wydarzeń, wynikają-

cych z negatywnych doświadczeń czy raczej negatywnej rekonstrukcji prze-

szłości; teraźniejsze życie jest konsekwencją tego, co już się zdarzyło i by-

ło/jest odbierane negatywnie; 

— przyszłościowo-pozytywna – obejmuje pozytywne nastawienie wobec prze-

szłości, mogące być odbiciem doświadczonych, a raczej odebranych pozy-

tywnie, wydarzeń; pozwala czerpać korzyści z trudnych sytuacji; na teraź-

niejsze myśli, uczucia i zachowania wpływa to, co się już zdarzyło, bardziej 

niż to, co rzeczywiście się dzieje; 

— teraźniejsza fatalistyczna – odnosi się przede wszystkim do przekonania, że 

życiem rządzi przeznaczenie, a to, co się dzieje, jest z góry zaplanowane  

i niezależne od podejmowanych przez człowieka działań; przejawia się  

w formie agresji, depresji, lęku, niższej samooceny i pasywności; 

— teraźniejsza hedonistyczna – obejmuje organizowanie życia wokół relacji, 

działań i uczuć przynoszących przyjemność; to pasywne cieszenie się ży-

ciem bądź aktywne szukanie przyjemności; koncentracja na bezpośredniej 

gratyfikacji oraz zabawie i rozrywkach oraz niechęć do sytuacji nudnych, 

męczących, czasochłonnych i związanych z większym wysiłkiem; 

— przyszła – odnosi się do poważnego traktowania przyszłość swojej i swoich 

najbliższych, stabilności życia, zdobycia wykształcenia i pracy, korzystania 

ze zdobyczy technologii, koncentracji na odnoszeniu sukcesów oraz dbania 

o zdrowie; przystosowanie do szybkiego tempa życia; paradoksem jest, że 

takie osoby posiadają więcej środków materialnych niż inni, lecz wykazują 

niewielką gotowość do zachowań altruistycznych; 

— przyszła transcendentna – związana jest z przekonaniem, że przyszłość nie 

kończy się z chwilą śmierci, cechuje się działaniem dla przyszłych pokoleń 

kosztem własnego dobra, brakiem przywiązania do pieniędzy, sławy czy 

przyjemności; jest to perspektywa mająca na celu zapewnienie sobie lepsze-

go bytu po śmierci
8
. 

Przedmiotem badań była zależność między transakcyjnymi formami struktu-

ralizacji czasu a jego percepcją u badanych, a także zależność między powyż-

                                                      
7  I. Steward, V. Joines, dz. cyt., s. 116–125; E. Berne, dz. cyt., s. 42–45; T. Harris, dz. cyt.,  

s. 164–178. 
8  P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, Warszawa 2015, s. 59–64. 
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szymi zmiennymi a krajem (miejscem) studiowania. Główny problem badawczy 

dotyczył zależność między transakcyjnymi formami strukturalizacji czasu a jego 

perspektywą percepcji u badanych. Zbadano także korelacje między krajem 

(miejscem) studiowania oraz wiekiem badanych a transakcyjnymi formami 

strukturalizacji i perspektywą percepcji czasu. 

Z racji tego, że badania mają charakter eksploracyjny, a problemy badawcze 

postawione są w formie pytań dopełnienia, świadomie zrezygnowałem z formu-

łowania hipotez. 

W badaniach ankietowych wykorzystano trzy narzędzia w formie pięcio-

stopniowej skali szacunkowej Likerta. Pierwsze (autorskie, poddane procedurze 

pilotażu, a następnie szacowaniu rzetelności metodą alfa-Cronbacha, uzyskało  

w każdej z 7 skali rzetelność alfa > 0,7, co dopuszcza narzędzie do stosowania  

w badaniach naukowych) składało się z 49 itemów (każdemu z siedmiu aspek-

tów odpowiadało 7 itemów) i mierzyło transakcyjne formy strukturalizacji cza-

su. Dwa kolejne, autorstwa P. Zimbardo, składały się z 66 itemów i mierzyły 

perspektywy postrzegania czasu. 

Badaniem zostało objętych 107 kobiet (studentek pedagogiki I stopnia),  

w tym 42 osoby z Uniwersytetu w Mostarze i 65 osób z AJD. Badania prowa-

dzone były w kwietniu 2017 roku w formie on-line (respondenci z Bośni i Her-

cegowiny wypełniali anglojęzyczną wersję narzędzia). 

Dla ułatwienia w dalszej części tekstu został wprowadzony skrót BiH, ozna-

czający badanych z Uniwersytetu w Mostarze w Bośni i Hercegowinie, oraz AJD 

– dla oznaczenia studentów z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

W analizie danych zastosowano test χ
2
, statystykę V-Cramera t-Studenta dla 

prób niezależnych, statystykę d Cohena oraz współczynnik korelacji rho- 

-Spearmana. W analizie wykorzystano program SPSS. 

Poniżej znajduje się zestawienie, odnoszące się do porównania studentów  

z AJD i BiH w zakresie różnic w stopniu przejawiania transakcyjnych form 

strukturalizacji czasu i perspektyw percepcji czasu. 

Analizy testem χ
2
 oraz miarą V-Cramera wykazały, że istnieją zależności  

o określonej sile między krajem, z którego pochodzi badany, a następującymi 

zmiennymi: 

— poziomem rytuałów, χ
2
 (17, N = 107) = 27,642; p < 0,05; V = 0,51, p < 0,05; 

— poziomem prac, χ
2
 (15, N = 107) = 46,739; p < 0,001; V = 0,66, p < 0,001; 

— poziomem gier, χ
2
 (15, N = 107) = 34,807; p < 0,05; V = 0,57, p < 0,05; 

— poziomem intymności, χ
2
 (12, N = 107) = 32,618; p < 0,05; V = 0,55, p < 0,05; 

— poziomem perspektywy przeszłej pozytywnej, χ
2
 (25, N = 107) = 59,279; p < 

0,001; V = 0,74, p < 0,001; 

— poziomem perspektywy teraźniejszej fatalistycznej, χ
2
 (25, N = 107) = 

56,72; p < 0,05; V = 0,73, p < 0,001; 

— poziomem perspektywy przyszłej, χ
2
 (30, N = 107) = 48,072; p < 0,05; V = 

0,67, p < 0,05. 
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Po zweryfikowaniu zależności pomiędzy zmiennymi dokonano analizy te-

stem t-Studenta dla prób niezależnych, która wykazała, że: 

— poziomy rytuałów u studentów z AJD i BiH są istotnie statystycznie zróżni-

cowane, (       −0,377); t(107) = −3,576, p < 0,05, d Cohena = 0,71. 

Średni poziom rytuałów u studentów z BiH (M = 2,59; SD = 0,54) jest istot-

nie statystycznie wyższy niż u studentów AJD (M = 2,22; SD = 0,53). Siła 

efektu jest umiarkowana; 

— poziomy prac u studentów z AJD i BiH są istotnie statystycznie zróżnicowa-

ne, (       −0,234); t(107) = −2,686, p < 0,05, d Cohena = 0,55. Średni 

poziom prac u studentów AJD (M = 3,73; SD = 0,57) jest istotnie staty-

stycznie wyższy niż u studentów z BiH (M = 3,62; SD = 0,46). Siła efektu 

jest umiarkowana; 

— poziomy gier u studentów z AJD i BiH są istotnie statystycznie zróżnicowa-

ne, (       −0,364); t(107) = −3,390, p < 0,05, d Cohena = 0,64. Średni 

poziom gier u studentów AJD (M = 1,71; SD = 0,45) jest istotnie statystycz-

nie niższy niż u studentów z BiH (M = 2,07; SD = 0,66). Siła efektu jest 

umiarkowana; 

— że poziomy intymności u studentów z AJD i BiH są istotnie statystycznie 

zróżnicowane, (       0,200); t(107) = 2,675, p < 0,05, d Cohena = 0,53. 

Średni poziom intymności u studentów AJD (M = 4,15; SD = 0,38) jest 

istotnie statystycznie wyższy niż u studentów z BiH (M = 3,95; SD = 0,37). 

Siła efektu jest umiarkowana; 

— poziomy perspektywy przeszłej pozytywnej u studentów z AJD i BiH są 

istotnie statystycznie zróżnicowane, (       0,407); t(107) = 3,392, p < 

0,05, d Cohena = 0,73. Średni poziom perspektywy przeszłej pozytywnej  

u studentów AJD (M = 3,61; SD = 0,74) jest istotnie statystycznie wyższy 

niż u studentów z BiH (M = 3,21; SD = 0,27). Siła efektu jest umiarkowana; 

— poziomy perspektywy teraźniejszej fatalistycznej u studentów z AJD i BiH 

są istotnie statystycznie zróżnicowane, (       −0,609); t(107) = −5,215,  

p < 0,05, d Cohena = 1,06. Średni poziom perspektywy teraźniejszej fatali-

stycznej u studentów AJD (M = 3,02; SD = 0,63) jest istotnie statystycznie 

niższy niż u studentów z BiH (M = 3,63; SD = 0,51). Siła efektu jest duża; 

— poziomy perspektywy przyszłej u studentów z AJD i BiH są istotnie staty-

stycznie zróżnicowane, (       0,270); t(107) = 2,638, p < 0,05, d Cohena 

= 0,55. Średni poziom perspektywy przyszłej u studentów AJD (M = 3,59; 

SD = 0,60) jest istotnie statystycznie wyższy niż u studentów z BiH (M = 

3,31; SD = 0,35), Siła efektu jest umiarkowana. 

Następnie określono korelację pomiędzy transakcyjnymi formami struktura-

lizacji czasu i perspektywami percepcji czasu. W tym celu obliczono współ-

czynnik korelacji rho-Spearmana pomiędzy krajem pochodzenia badanych, 

transakcyjnymi formami strukturalizacji czasu a perspektywami percepcji czasu. 

Wyniki przedstawia tabela 1. 
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Tabela 1. Wyniki współczynnika korelacji rho-Spearmana dla poszczególnych zmiennych 

Korelacja rho-Spearmana 

Zmienne kraj 

Przeszłość teraźniejszość przyszłość 

negatyw-

na 

pozytyw-

na 

hedoni-

styczna 

fatali-

styczna 
przyszłość 

transcen-

dentna 

Kraj 

Istotność 

(dwustronna) 
0,001 ,349 ,000 ,555 ,000 ,010 ,325 

Współczynnik 

korelacji 
1,000 -,091 -,413** -,058 ,473** -,249** ,096 

Wyco-

fanie 

Istotność 

(dwustronna) 
1,000 ,006 ,059 ,426 ,130 ,098 ,452 

Współczynnik 

korelacji 
0,000 ,266** -,183 ,078 ,147 -,161 -,073 

Rytu-

ały 

Istotność 

(dwustronna) 
,001 ,995 ,000 ,074 ,295 ,011 ,005 

Współczynnik 

korelacji 

,307*

* 
-,001 -,332** -,173 ,102 -,246* -,272** 

Roz-

rywki 

Istotność 

(dwustronna) 
,145 ,622 ,036 ,658 ,980 ,191 ,818 

Współczynnik 

korelacji 
-,142 ,048 ,203* ,043 -,002 -,127 ,022 

Prace 

Istotność 

(dwustronna) 
,004 ,927 ,106 ,802 ,003 ,263 ,237 

Współczynnik 

korelacji 

,278*

* 
,009 -,157 ,025 ,287** ,109 ,115 

Zaba-

wy 

Istotność 

(dwustronna) 
,082 ,019 ,003 ,001 ,203 ,000 ,013 

Współczynnik 

korelacji 
-,169 ,227* ,284** ,308** ,124 ,420** ,238* 

Gry 

Istotność 

(dwustronna) 
,001 ,916 ,973 ,013 ,016 ,001 ,803 

Współczynnik 

korelacji 

,308*

* 
,010 ,003 ,240* ,233* -,306** ,024 

Intym-

ność 

Istotność 

(dwustronna) 
,019 ,148 ,002 ,000 ,451 ,000 ,003 

Współczynnik 

korelacji 

-

,226* 
,141 ,303** ,368** ,074 ,467** ,284** 

** Powyższe korelacje okazały się istotne statystycznie (p < 0,001) 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując dane z powyższej tabeli, można stwierdzić, że istnieją korelacje o 

różnej sile i wartości między następującymi zmiennymi: 
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— wycofanie – przeszłość negatywna, słaby związek dodatni; 

— rytuały – przeszłość pozytywna, umiarkowany związek ujemny; 

— rytuały – przyszłość, słaby związek ujemny; 

— rytuały – przyszłość transcendentna, słaby związek ujemny; 

— prace – teraźniejszość fatalistyczna, słaby związek dodatni; 

— zabawy – przeszłość pozytywna, słaby związek dodatni; 

— zabawy – teraźniejszość hedonistyczna, słaby związek dodatni; 

— zabawy – przyszłość, umiarkowany związek dodatni; 

— gry – przyszłość, umiarkowany związek ujemny; 

— intymność – przeszłość pozytywna, umiarkowany związek dodatni; 

— intymność – teraźniejszość hedonistyczna, umiarkowany związek dodatni; 

— intymność – przyszłość, umiarkowany związek dodatni; 

— intymność – przyszłość transcendentna, słaby związek dodatni 

oraz 

— kraj – rytuały, umiarkowana korelacja dodatnia; 

— 1kraj – prace, słaba korelacja dodatnia; 

— kraj – gry, umiarkowana korelacja dodatnia. 

W celu odpowiedzi na ostatni problem badawczy, obliczono także współ-

czynnik korelacji rho-Spearmana pomiędzy wiekiem badanych a transakcyjnymi 

formami strukturalizacji czasu i perspektywami percepcji czasu. Wykryto dwie 

zależności, które okazały się istotne statystycznie (p < 0,001): 

— wiek badanych z BiH – teraźniejszość fatalistyczna, silny związek ujemny; 

— wiek ogółem – teraźniejszość fatalistyczna, umiarkowany związek ujemny. 

Interpretując powyższe wyniki, należy odwołać się przede wszystkim do 

najnowszej historii oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej poszczególnych 

krajów
9
. 

Rytuały i prace, które są bezpiecznymi formami (trzymającymi drugiego 

człowieka na „dystans emocjonalny”), w większym stopniu cechują studentów  

z BiH. Może to być związane z pojęciem „kotła bałkańskiego” (sytuacji geopoli-

tycznej w tej części Europy), który szczególnie uwidacznia się w tym kraju. 

Konsekwencjami konfliktu zbrojnego w latach 1992–1995 jest w dalszym ciągu 

napięta sytuacja między grupami etnicznymi i wyznaniowymi (Bośniacy, Ser-

bowie, Chorwaci; muzułmanie, prawosławni, katolicy)
10

. Z relacji osób za-

mieszkujących BiH autor badań dowiedział się, że przed wojną wszystkie te 

grupy koegzystowały w większym zaufaniu i tolerancji. Na obecny zły stan rela-

cji najbardziej wpływają ciągle jeszcze odkrywane dowody „czystek etnicz-

nych”. Z wypowiedzi mieszkańców Mostaru wynika, że wyżej wymienione spo-

łeczności po zakończeniu konfliktu stały się homogeniczne, nieufne i nieprzy-

chylne względem innych grup etnicznych. Ta sytuacja może też tłumaczyć 

                                                      
9  Por. Central Intelligence Agency, The World Factbook, www.cia.gov. [dostęp: 15.05.2017]. 
10  K. Krysieniel, Hercegowina na styku narodów, religii, języków, „Pogranicze. Polish Border-

lands Studies” 2013, nr 1, s. 83–90. 
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częstsze wykorzystywanie gier transakcyjnych przez studentów z BiH oraz niż-

szy stopień występowania intymności (w porównaniu ze studentami z AJD). 

Okolicznością wyjaśniającą większy stopień postrzegania przeszłości  

w aspekcie pozytywnym przez studentów AJD niż z BiH może być fakt, że ba-

dani z Polski nie doświadczyli większych konfliktów, katastrof czy klęsk o cha-

rakterze krajowym czy globalnym, które stanowiłyby znaczący fragment ich ży-

cia. W porównaniu, badani studenci z BiH mogą w mniejszym stopniu przeja-

wiać tę percepcję, gdyż urodzili się pod koniec albo tuż po zakończeniu wojny  

w latach 90. XX w. Na podstawie tych zdarzeń lub ich obecnej rekonstrukcji 

mogą oni mniej pozytywnie percypować przeszłość. 

W konsekwencji rozpadu Jugosławii i wybuchu wojny domowej BiH jest 

obecnie krajem słabo rozciętym pod względem m.in. gospodarki i infrastruktury 

(największy udział ma rolnictwo, najlepiej rozbudowana jest kolej). W 2015 ro-

ku bezrobocie w BiH wynosiło 43,2% (nieoficjalne źródła podają jego stan na 

ponad 50%), w tym wśród osób w wieku 15–24 lata wynosi prawie 63%. Po-

wyższe powody mogą tłumaczyć większy stopień fatalistycznego postrzegania 

teraźniejszości oraz mniejszy stopień poważnego traktowania przyszłość, cha-

rakteryzującej się stabilnością życia, zdobyciem wykształcenia i pracy, korzy-

staniem ze zdobyczy technologii – badani koncentracją się na odnoszeniu sukce-

sów oraz dbaniu o zdrowie. 

Zastanawiająca jest umiarkowana korelacja ujemna pomiędzy rytuałami  

a perspektywą przyszłą transcendentną. Z punktu widzenia np. antropologii kul-

turowej mogłoby się wydawać, że między tymi zmiennymi wystąpi dodatnia ko-

relacja istotna statystycznie. Rytuały, jako stereotypowe transakcje o przewidy-

walnym przebiegu, bezpieczne z racji zachowania dystansu oraz udzielania mi-

nimalnej porcji informacji o sobie, nie korelują z przekonaniem, że przyszłość 

nie kończy się z chwilą śmierci, z działaniem dla przyszłych pokoleń kosztem 

własnego dobra, z brakiem przywiązania do pieniędzy, sławy czy przyjemności 

– w celu zapewnienia sobie lepszego bytu po śmierci. 

Umiarkowaną korelację dodatnią zaobserwowano natomiast w przypadku 

zabaw i intymności, w zestawieniu ich z przyszłą perspektywą postrzegania cza-

su. Zabawy mogą tu odnosić się do rozwijania hobby i zainteresowań (poprzez 

np. korzystanie ze technologii), koncentracji na inwestowaniu w siebie i odno-

szeniu sukcesów (w tym pomaga na pewno aktywność związana z kreatywno-

ścią) oraz dbaniu o zdrowie (sport może być jednym z przykładów zabawy). 

Dodatnia korelacja intymności i przyszłości może wskazywać, ze poważne trak-

towanie przyszłego życia związane jest z relacjami międzyludzkimi wyrażają-

cymi autentyczne uczucia, myśli i doświadczenia. 

Uwidoczniła się umiarkowana ujemna korelacja gier i przyszłości. Może to 

świadczyć o tym, że transakcje z drugim człowiekiem podporządkowane ukry-

tym i nieszczerym, ciągle powtarzającym się motywom nie służą utrzymywaniu 

stabilności życia (ta forma strukturalizacji czasu jest dość nieprzewidywalna  
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i niesie spore ryzyko) i poważnemu traktowaniu przyszłości (gra jest w swoim 

założeniu nieuczciwa, udziela negatywnego wsparcia oraz pomniejsza serdecz-

ność i zażyłość). 

Zaobserwowano także umiarkowaną korelację dodatnią pomiędzy wiekiem 

badanych (ogółem) a perspektywą przyszłą, oraz umiarkowaną korelację ujemną 

pomiędzy wiekiem (ogółem) a perspektywą teraźniejszą fatalistyczną. Może to 

świadczyć o tym, że badani wraz z wiekiem przyszłość traktują coraz poważniej, 

bardziej skupiają się na podnoszeniu kwalifikacji, awansie zawodowym czy 

utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. W konsekwencji tego zmniejsza się przeko-

nanie, że życiem rządzi przeznaczenia, a to, co się dzieje, jest z góry zaplanowa-

ne i niezależne od podejmowanych działań.  

Z racji tego, że w badaniu uczestniczył tylko jeden mężczyzna (którego wy-

niki zostały usunięte), z analiz została wyłączona jedna zmienna (płeć). Należy  

z ostrożnością interpretować korelacje związane z wiekiem studentów z BiH, 

ponieważ przedział wiekowy tych osób był bardzo wąski. Nie można stwierdzić, 

czy transakcyjna forma strukturalizacji czasu wpływa na perspektywę percepcji 

czasu (lub odwrotnie). Wiadomo jedynie, że np. wycofaniu towarzyszy przeszła 

negatywna perspektywa postrzegania czasu. 

Badanie miało charakter wstępnego rozpoznania, a tekst przybiera formę 

komunikatu z badań. Przedstawia pomysł na zastosowanie omawianych teorii  

w badaniach z zakresu edukacji. Kończąc, należy podkreślić potrzebę kolejnych, 

bardziej szczegółowych badań na większej próbie, w oparciu o tak zdefiniowany 

przedmiot dociekań naukowych. 
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Wstęp 

Starzenie się jest powszechnie definiowane jako nagromadzenie różnorod-

nych szkodliwych zmian zachodzących w komórkach i tkankach, pojawiających 

się wraz z wiekiem, które są odpowiedzialne za zwiększone ryzyko chorób  

i śmierci
1
. Proces starzenia się jednostki wiąże się ze zmianami postępującymi  

w sposób dynamiczny, w następujących procesach: biologicznych, fizjologicz-

nych, środowiskowych, psychologicznych, behawioralnych i społecznych. Nie-

które zmiany związane z wiekiem są łagodne, niepowodujące uciążliwości dla 

człowieka, inne oddziałują na obniżenie funkcji zmysłów i czynności życia co-

dziennego, zwiększają podatność i częstotliwość chorób, niepełnosprawność
2
. 

Jak potwierdzają badania z zakresu biologii starzenia się ludzi, tempo to można 

spowolnić. Czynniki behawioralne i psychologiczne, takie jak: aktywność fi-

zyczna, dieta dostosowana do wieku i stanu zdrowia, zaangażowanie społeczne, 

osobowość i stres psychospołeczny, pełnią rolę najważniejszych czynników od-

działujących na jakość życia w całym okresie egzystencji. Z drugiej strony, su-

biektywne odczuwanie samotności, izolacja społeczna – są głównym czynni-

kiem ryzyka chorób i przedwczesnej śmierci
3
. Celem artykułu jest próba odpo-

                                                      
1  D. Harman, The free radical theory of aging, „Antioxid Redox Signal” Oct. 2003, 5(5), 557–561. 
2  Aging Well in the 21st Century: Strategic Directions for Research on Aging/ Understanding the 

Dynamics of the Aging Process, https://www.nia.nih.gov/about/aging-well-21st-century-

strategic-directions-research-aging/understanding-dynamics-aging [dostęp: 1.04.2018]. 
3  Tamże, M. Tosato, V. Zamboni, A. Ferrini, M. Cesari, The aging process and potential interven-

tions to extend life expectancy, „Clinical Interventions in Aging” Sep 2007; 2 (3), s. 401–412. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.18
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wiedzi na pytanie: w jaki sposób państwo, środowisko społeczne zarządza cza-

sem wolnym ludzi w wieku senioralnym? 

Zarządzanie czasem i formy wsparcia  

Działania, które codziennie podejmujemy, wynikają z różnych przesłanek. 

Najczęściej służą osiągnięciu celu, podlegają planowaniu, organizowaniu 

czynności zmierzających do jego uzyskania, by przejść do realizacji i w efek-

cie osiągnąć cel – efekt, który jest kontrolowany przez nas samych lub innych. 

Często działania te są wykonywane bez świadomości, iż realizujemy funkcje 

zarządzania. Zarządzanie to nauka, czasami jest traktowana jak sztuka lub na-

uka i sztuka zarządzania. Zarządzać można ludźmi, czasem, zmianami, projek-

tami, jakością, wiedzą. 

Zarządzanie to „dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a na-

stępnie dopilnowanie, aby wykonali to w najlepszy i w najtańszy sposób”
4
. Od-

nosząc się do zarządzania czasem wolnym seniorów, należałoby rozpoznać po-

trzeby seniorów i możliwości psychofizyczne zaadaptowania czasu wolnego. 

Według Druckera zarządzanie to takie współdziałanie wielu osób, które po-

zwala zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony 

uczestników
5
. W zarządzaniu czasem seniorów istotna jest praca nad swoim 

zdolnościami i umiejętnościami, które są wartościami dodanymi w procesie za-

rządzania czasem
6
.  

Wiesława Borczyk i Mariola Pękala-Piekarska piszą, że „dobra organizacja 

pracy i zarządzanie czasem mają ze sobą wiele wspólnego i stwarzają warunki 

do efektywnego wykorzystania czasu”
7
. Według seniorów zarządzanie czasem 

to wygospodarowanie czasu dla przyjaciół, dla rodziny i wnuków, czasu na róż-

ne aktywności (zainteresowania i hobby, realizacja marzeń, czas na naukę).  

Z kolei Artur Fabiś i Zofia Szarota wyszczególnili zalety i wady bycia eme-

rytem. Do zalet, według seniorów, należy swobodna możliwość zarządzania 

czasem (po uwolnieniu się od obowiązków zawodowych i rodzinnych), realiza-

cja pasji i zainteresowań, doświadczenie i mądrość życiowa oraz swoboda. 

Głównymi wadami bycia emerytem są problemy zdrowotne i brak akceptacji 

zmian fizycznych, samotność
8
 i izolacja społeczna. Według danych statystycz-

                                                      
4  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008, s. 36. 
5  P.F. Drucker, Skuteczne zarządzanie, Warszawa 1996, s. 76. 
6  Według W. Sołtysiak zasoby wiedzy powinny podlegać procesom zarządzania, aby w efekcie 

otrzymać skuteczność swoich działań (osiągniecie celu). W. Sołtysiak, E-learning w kształce-

niu akademickim. Procesy kodyfikacji i personalizacji wiedzy, Częstochowa 2017. 
7  W. Borczyk, M. Pękala-Piekarska, Zarządzanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku – krok po kro-

ku, Nowy Sącz 2012, s. 9, 10. 
8  A. Fabiś, Z. Szarota, Doświadczenie starości: jej zalety i trudy – w opiniach słuchaczy UTW, 

„Edukacja Dorosłych” 2015, nr 2, s. 47. 



 Zarządzanie czasem w okresie późnej dorosłości 233 

nych GUS
9
, wskaźnik zadowolenia ze swojego stanu zdrowia deklaruje co 

czwarty emeryt (26,9%). Natomiast wśród uczestników uniwersytetów trzeciego 

wieku jest to 37,6% bardzo zadowolonych i zadowolonych
10

. Można przypusz-

czać, że na zadowolenie z życia wpływa zaangażowanie w działalności organi-

zacji i stowarzyszeń.  

Na jakość życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości oddziałuje stan 

zdrowia – brak akceptacji zmian w cielesności podkreśla co drugi ankietowany
11

.  

W tym kontekście konieczne wydaje się propagowanie aktywnego stylu życia. 

Kolejny negatywny czynnik w samoocenie jakości życia to zagrożenie izola-

cją społeczną. Niekorzystne skutki występują zarówno dla emerytów, rodziny, jak 

i dla społeczeństwa, często prowadząc do wykluczenia społecznego (alienacji). 

Wspomniane zagrożenie  może szczególnie oddziaływać na tę część społeczeń-

stwa, która weszła w okres późnej dorosłości (80 lat plus), kiedy do podeszłego 

wieku dołącza niesprawność fizyczna lub/i intelektualna, czasami ubóstwo. 

Osamotnienie to trzeci stan, który może towarzyszyć osobom starszym. Niekie-

dy życie w pojedynkę jest świadomym wyborem, ale najczęściej jest spowodowane 

sytuacją życiową, szczególnie kobiet, które według statystyk żyją dłużej niż ich mę-

żowie. Poza tym przewidywania demografów wskazują, że w kolejnych dekadach 

model życia w rodzinie będzie miał coraz mniejszą liczbę zwolenników, wobec po-

pularności modelu „singla”. Życie w pojedynkę często wybierają osoby niezależne 

finansowo i/lub niemogące znaleźć partnera o określonych cechach. Sytuacja ta mo-

że powodować, iż liczba jednoosobowych gospodarstw będzie rosnąć. Według sta-

tystyk, może to być jedna trzecia jednoosobowych gospodarstw domowych spośród 

ogółu (prognozy do roku 2035)
12

. Proces odchodzenia od kolektywistycznego para-

dygmatu rodziny ku indywidualistycznej perspektywie widzenia drogi życiowej 

powoduje, iż rozluźniają się więzy rodzinne i w konsekwencji następuje brak 

wsparcia w okresie późnej dorosłości ze strony najbliższych. Nierodzinny styl życia, 

brak potomstwa, wielość partnerów, eksperymenty życiowe
13

, mobilność prze-

strzenna na rynku pracy – mają na pewno pozytywne strony, ale efektem takiego 

stylu życia może być w przyszłości osamotnienie lub izolacja społeczna. Proble-

mom tym próbują przeciwdziałać instytucje rządowe i pozarządowe.  

W społeczeństwie funkcjonują różne modele wspierania osób starszych.  

Z socjopsychologicznego punktu widzenia wyróżnia się model wyuczonej za-

leżności, która wynika z charakteru środowiska, w jakim funkcjonuje człowiek. 

                                                      
9  Emerytury i renty, „Rocznik Statystyczny” 2012. 
10  Tamże, s. 51. 
11  Tamże, s. 57. 
12  P. Błędowski, Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia 

się ludności Polski do roku 2035, [w:] Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i eko-

nomiczne starzenia się ludzi w Polsce (PolSenior), red. P. Błędowski, M. Mossakowska,  

A. Więcek, Poznań 2012. 
13  A. Żurek, Strategie adaptacyjne singli a dobre starzenie się. Człowiek stary w rodzinie i społe-

czeństwie, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2013, nr 23, s. 92. 



234 Woletta SOŁTYSIAK 

Teoria socjoemocjonalna przyjmuje założenie, że ograniczanie kontaktów spo-

łecznych wynika z pragmatyzmu, „spotykam się tylko z tymi, którzy mogą 

wnieść wartości do życia”
14

. Ponadto ludzie starsi często pozostawieni są sami 

sobie nie dlatego, że taki jest ich wybór, ale ze względu na zaniedbania instytu-

cjonalne i zawirowania życiowe. 

Dobra starość to nie tylko zapewnianie opieki przez rodzinę, ale często wspar-

cie oferowane przez instytucje i organizacje (w tym pozarządowe), społeczności  

i grupy społeczne, organizacje kościelne, przedsięwzięcia podejmowane przez 

samych seniorów. Jak pisze Aldona Żurek, to, jak będzie wyglądać późna doro-

słość, zależy zarówno od społeczeństwa, jak i poszczególnych ludzi. Mimo ogra-

niczeń natury fizycznej możliwe jest uczestniczenie w życiu społecznym
15

. 

Jak zauważa Gabriela Grotkowska, pewne znaczenie w podtrzymywaniu re-

lacji społecznych mają nowe media, w tym Internet, które umożliwiają różne 

formy komunikacji ze światem, poprzez szerokie instrumentarium
16

.  

W polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że instytucją służącą do 

zwalczania wykluczenia społecznego jest państwo
17

; jest to błędne podejście do 

problemu. Państwo nie jest w stanie zapewnić oferty, jakiej oczekują i potrzebu-

ją seniorzy. Rola państwa jest ważna, lecz niewystarczająca.  

Interesujący pogląd na zwalczanie problemów społecznych przedstawiają 

amerykańscy fundamentaliści. Według nich, jeśli państwo nie ma możliwości 

zapewnić obywatelom opieki w okresie starości, tę rolę mógłby przejąć Ko-

ściół
18

. W polskich realiach obecność seniorów w środowiskach katolickich wy-

daje się czymś naturalnym. Rolą organizacji kościelnej jest propagowanie nauki 

Kościoła, natomiast organizacje religijne działają na podstawie prawa o stowa-

rzyszeniach i obejmują szerszy zakres aktywności, takich jak: sprawy społeczno- 

-kulturalne, oświatowo-wychowawcze, charytatywno-opiekuńcze
19

. 

Według teorii gerontologicznej Margaret Baltes i Paula Baltesa, na proces 

starzenia się możemy wpływać poprzez podejmowanie określonych zachowań  

i aktywności
20

. Teoria opiera się na przekonaniu, iż należy angażować się w te 

obszary ludzkiej egzystencji, które mogą przynieść największą korzyść, czyli 

tam, gdzie czujemy się komfortowo. Celem jest poczucie satysfakcji życiowej, 

jeśli ona maleje, poszukujemy nowych bodźców, które mogą „poprawić subiek-

tywne poczucie jakości życia”
21

. 

                                                      
14  Tamże. 
15  Tamże, s. 84. 
16  S. Grotkowska, Relacje międzypokoleniowe i role społeczne w starszym wieku. Człowiek stary 

w rodzinie i społeczeństwie, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2013, nr 23, s. 18. 
17  Tamże, s. 33. 
18  Tamże. 
19  S. Grotkowska, dz. cyt., s. 20; cyt. za: T. Kamiński, Kościół i trzeci sektor w Polsce, „Trzeci 

Sektor” 2015, nr 15, s. 8. 
20  A. Fabiś, Z. Szarota, dz. cyt., s. 47. 
21  Tamże, s. 48-49. 
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Organizowanie aktywności jest więc konieczne, aby starzenie stało się ko-

lejnym, dobrym etapem w życiu. Osamotnienie rodzi konsekwencje nie tylko dla 

samych osób w podeszłym wieku, ale i dla społeczności, w jakiej funkcjonują. 

Osamotnienie niekoniecznie musi wiązać się z izolacją społeczną, lecz z jako-

ścią relacji z drugim człowiekiem, i nie chodzi tutaj o dużą liczbę osób, z który-

mi utrzymywany jest kontakt, ale o siłę więzi z kilkoma wybranymi osobami. 

Starzenie się społeczeństwa (szczególnie w Europie i w Japonii), odchodze-

nie na emeryturę niejednokrotnie w wieku pełnej sprawności intelektualnej i fi-

zycznej – powodują dyskusje na temat inspirowania przemian społecznych pole-

gających na aktywizowaniu
22

 tejże społeczności, wykorzystaniu potencjału, jaki 

posiadają, wiedzy, doświadczenia i mądrości życiowej. 

Interesująca wydaje się „koncepcja uczenia się przez całe życie, związana 

z podejściem do aktywnego starzenia się, która zakłada niezależną od wieku, 

stałą, dostosowaną do możliwości i potrzeb, aktywność”
23

. Według Ryszarda 

Domańskiego „zasoby wiedzy, umiejętności, zdrowia […], zawarte w danej 

społeczności, są kapitałem ludzkim, który można powiększać, inwestując  

w ludzi, w ich życie”
24

. 

W Polsce rolę wspierającą obywateli w zaspokajaniu różnych potrzeb pełnią 

trzy sektory, tworzone przez różnego typu instytucje (formalne i nieformalne): 

podmioty publiczne, sektor rynkowy, sektor pozarządowy. Podmioty publiczne 

realizują politykę państwa, finansowe są ze środków publicznych
25

. Sektor ryn-

kowy działa na zasadach komercyjnych, czasami wspierany przez środki pu-

bliczne. Sektor pozarządowy (obywatelski) niestawiony jest na zysk, cechuje go 

dobrowolność członkostwa oraz niezależność od władz, różnorodność form 

prawnych, realizujących różne cele. 

W odniesieniu do powyższej klasyfikacji przytoczono najważniejsze organy 

administracji publicznej i ich zadania w zakresie polityki społecznej. Central-

nym organem administracji publicznej, który wypełnia najwięcej zobowiązań 

wobec seniorów, jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. Podlegają mu lub są 

                                                      
22  Aktywizowanie osób starszych, według Walentyny Wnuk, to zespół działań zmierzających do 

łagodzenia procesu starzenia się i jednocześnie nabywanie umiejętności przystosowania do 

okresu senioralnego. W. Wnuk, Aktywizacja osób starszych. Istota – zadania – możliwości  

i ograniczenia, [w:] Trzecia zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny 

Senior, red. E. Jurczyk-Romanowska, Wrocław 2012, s. 15.  
23  M.D. Adamczyk, Przygotowanie do emerytury w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego osób 

starszych – prezentacja wyników badania BALL – Be Active through Lifelong Learning, „Nie-

równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2017, nr 50 (2), s. 371; cyt. za: M. Przetacznik-

Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Warszawa 

2000, s. 69. 
24  Tamże, s. 371; cyt. za S.R. Domański, Kapitał ludzi i wzrost gospodarczy, Warszawa 1993, s. 19. 
25  B. Szatur-Jaworska, System wsparcia społecznego osób starszych w Polsce, [w:] System wspar-

cia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji. Propozycja modelu, red.  

B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016, s. 70. 
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przez niego nadzorowane następujące jednostki: Państwowy Fundusz Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych
26

.  

Drugi sektor obejmuje organizacje świadczące m.in. prywatne usługi eduka-

cyjne, opiekę zdrowotną, zaspokajające potrzebę rekreacji i wypoczynku. Sektor 

rynkowy jest aktywny w dziedzinie usług opiekuńczych i rynku pracy. 

Sektor trzeci obejmuje fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, organi-

zacje, takie jak np. Polski Czerwony Krzyż, komitety społeczne, organizacje ko-

ścielne, nieformalne grupy (grupy wsparcia, grupy samopomocowe).  

Ponadto w Polsce istnieją podmioty, które realizują politykę senioralną na 

podstawie Uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku,  

w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej  

w Polsce na lata 2014–2020. Wytyczne zawarte w dokumencie odnoszą się do 

takich obszarów, jak: zdrowie i samodzielność, aktywność zawodowa osób 50 

plus, aktywność edukacyjna, społeczna i kulturalna osób starszych, „srebrna” 

gospodarka, relacje międzypokoleniowe
27

. 

Ważną rolę w procesie aktywizacji osób w okresie późnej dorosłości pełnią 

organizacje pozarządowe w sferze pożytku publicznego, takie jak stowarzysze-

nia, uniwersytety trzeciego wieku, które powstają często z inicjatywy samych 

uczestników. Bycie słuchaczem UTW lub członkiem stowarzyszenia powoduje 

aktywizację osób starszych poprzez pobudzanie dla umiejętnego zarządzania 

czasem wolnym. Chodzi tutaj o takie działania, jak: edukacja nieformalna, 

współdziałanie w grupie, pobudzanie do aktywności fizycznej i wysiłku umy-

słowego. Organizacje te tworzą warunki do poszerzania wiedzy, obcowania  

z kulturą, upowszechniania zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego 

czasu (aktywność intelektualna, psychiczna, fizyczna), integracji pokoleniowej, an-

gażowania seniorów w sprawy środowiska lokalnej społeczności i dla dobra wspól-

nego (inspirowanie działań na rzecz ludzi starszych, niepełnoprawnych, chorych, 

bezrobotnych)
28

. Pełnią ważną rolę przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, wy-

alienowania, wykluczania społecznego i technologicznego osób starszych
29

. 

Podsumowanie 

Jak zauważa Adam Bodnar
30

, nie ma uniwersalnego modelu wsparcia osób 

starszych w środowiskach lokalnych. To one poprzez zbadanie możliwości i po-

trzeb seniorów mogą dokonywać próby poszukiwań uniwersalnego zbioru roz-

                                                      
26  Tamże, s. 72. 
27  Tamże, s. 76. 
28  W. Borczyk, M. Pękala-Piekarska, dz. cyt., s. 17–18. 
29  Tamże, s. 7.  
30  A. Bodnar, Wstęp, [w:] System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd 

sytuacji..., s. 9. 
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wiązań, które sprzyjałyby rozwojowi osoby starszej i pozwalały na umacnianie wię-

zi społecznych, niezbędnych dla jakości życia jednostki. Należy wspierać wszelkie 

działania instytucjonalne i pozainstytucjonalne, które mogą oddziaływać na zmianę 

zachowań wśród seniorów, skłaniając do aktywnego trybu życia, wzmacniać wysiłki 

prewencyjne, które mogą usprawniać zarządzanie niekorzystnymi objawami, aby 

zachowywać jak najdłużej funkcjonalność seniorów w środowisku społecznym. 

Kluczem do wysokiej jakości życia jest zrozumienie podstawowych aspektów sta-

rzenia się: behawioralnych, społecznych i psychologicznych, w zmieniającym się 

otoczeniu. Ważne jest stwierdzenie Leonarda Hayflicka: „biogerontolodzy mają 

obowiązek podkreślać, że celem badań nad starzeniem się nie jest zwiększenie dłu-

gowieczności człowieka bez względu na konsekwencje, ale zwiększenie aktywnej 

długowieczności bez niepełnosprawności i funkcjonalnej zależności”
 31

. 
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Time management in old age  

Summary 

The article presents various perspectives of the institutional care of persons in their late adulthood. 

The introduction defines the aging process and factors that impact the changes taking place within the 

course of time. An attempt was made to answer the following question: How does the state, social 

environment, manages the spare time of seniors? Time management was defined in relation to per-

sons remaining in their third age. Attention was paid to the life activity and involvement in organiza-

tions, and its impact on the life quality. This was a background for models (both governmental and 

non-governmental) of supporting seniors and various approaches to spare time management. 

It was stated in the conclusion that institutional and non-institutional actions should not be 

stopped as they may influence the change of behaviors among seniors, encouraging them to take 

up an active lifestyle, without any disabilities of functional dependency.  

Keywords: activity of seniors, social isolation, loneliness, old age, time management. 
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Informacja jest konkretną wartością w zaawansowanym społeczeństwie sieci1. 

Jaron Lanier 

Kształcenie w społeczeństwie sieci –  

uwarunkowania społeczno-edukacyjne 

Płynna nowoczesność współczesnych społeczeństw sieciowych
2
 implikuje 

konieczność ciągłego uczenia się. Funkcjonowanie społeczne wymaga dobrego 

rozeznania w niestałej rzeczywistości oraz uświadomienia faktu przeciążenia in-

formacyjnego
3
. Przejawem niestabilności są m.in. zmiany w obszarze edukacji 

(wykształcenie i konkurencja na rynku pracy), mediów (np. zagadnienie bezpie-

czeństwa cybernetycznego oraz świadomość istnienia tzw. fake news
4
), gospo-

                                                      
1  M. Kieft, The Value of Your Personal Data, Holandia 2013. 
2  Terminem „społeczeństwo sieci” określa się etap rozwoju społeczeństw w nowoczesnym świe-

cie. W społeczeństwie sieci informacja podlega szerokiemu przepływowi – za pomocą techno-

logii informacyjnych, a przede wszystkim Internetu. 
3  A. Andrzejewska, J. Bednarek, Zagrożenia cyberprzestrzeni. Aspekty wychowawcze i zdrowotne, 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Warszawa 2011, s. 6. 
4  fake news – nieprawdziwe wiadomości (lub wiadomości przeinaczane) upubliczniane w celach 

dezinformacyjnych – m.in. za pomocą procesów i narzędzi technologii informacyjnych. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.19
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darki (aktywność zawodowa i stabilność finansowa), czy społeczno-politycznym 

(np. brexit).  

Dążenie uczestników społeczeństwa sieci do permanentnego dostępu do in-

formacji stało się katalizatorem rozwoju i coraz większej popularności global-

nych systemów komunikacji i kształcenia multimedialnego
5
. Często są to me-

dialne
6
 serwisy, typu Massive Open Online Course (MOOC), np. Coursera, EdX 

(Open EdX), Future Learn czy Canvas Network, a także systemy zbudowane na 

bazie środowiska Moodle. W corocznym raporcie dotyczącym edukacji online  

w Stanach Zjednoczonych ogłoszono, że prawie 6 mln uczących się korzysta  

z tej formy kształcenia. Przy czym zainteresowanie kursami e-learning wzrosło  

o 2 mln uczestników w odniesieniu do roku poprzedniego
7
. Fakt, że prawie  

3 mln użytkowników kształcenia online stanowią studenci szkół i uniwersytetów 

publicznych, kieruje autorów cytowanego raportu ku konstatacji, że uczenie się 

online może być traktowane jako strategiczne – przy stale zmniejszającej się 

liczbie studentów „tradycyjnych”.  

Rosnące zainteresowanie nowymi formami edukacyjnymi raportują również 

inne organizacje kształcenia. Ponad 300 tys. amerykańskich uczniów w wieku 

poniżej 18. roku życia uczestniczy w kursach online na zasadzie stałej
8
. Liczby 

podawane przez źródła mogą różnić się pod względem wielkości (metodologia 

badań), ale trend jest wyraźnie wzrastający. 

Przytoczone dane dotyczą społeczeństwa, w którym kształcenie za pomocą 

procesów i narzędzi technologii informacyjnych (IT) zyskuje na popularności  

i jest wysoce zaawansowane technicznie. Istnieją jednak przesłanki ku temu, by 

twierdzić, że również polska edukacja (w tym nieformalna) stanie przed ko-

niecznością zmiany w kierunku zastosowania technologii informacyjnych  

w większej skali niż dotychczas. Wskazują na to obserwacje zachowań rodzi-

mych środowisk edukacyjnych, które coraz częściej deklarują zainteresowanie  

i otwartość na nowe sposoby kształcenia
9
.  

                                                      
5  J. Bednarek, Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli. Teoria, badania, praktyka, War-

szawa 2010, s. 63. Kształcenie multimedialne – rodzaj nauczania wykorzystującego technologie 

informacyjne, „[…] w którym stosuje się zróżnicowane metody i środki umożliwiające uczącym 

się przyswajanie nowych wiadomości, rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych, 

przeżywanie treści oraz bezpośredni udział w przetwarzaniu warunków otoczenia”. 
6  Medialność rozumiana jako komunikowanie się w celu posiadania informacji i wiedzy oraz 

przygotowanie człowieka do dobrego funkcjonowania w medialnym świecie. Źródło – J. Mor-

bitzer, Medialność – istota współczesnego ucznia, http://www.edunews.pl/edukacja-na-co-

dzien/media-i-edukacja/2040-medialnosc-istotna-cecha-wspolczesnego-ucznia [dostęp: 5.05.2018]. 
7  I.E. Allen, Online Report Card. Tracking Online Education in the United State, http:// 

onlinelearningsurvey.com/reports/onlinereportcard.pdf [dostęp: 5.05.2018]. 
8  Method Public School, The Increasing Popularity of Online Education. http://www. 

methodschools.org/blog/the-increasing-popularity-of-online-education [dostęp: 5.05.2018]. 
9  M. Polak, Nowe sposoby uczenia się, http://www.edunews.pl/system-edukacji/przyszlosc-

edukacji/2852-nowe-sposoby-uczenia-sie [dostęp: 5.05.2018]. 
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Obecnie – dzięki stałemu dostępowi do Internetu – uczący się mają do dys-

pozycji różnorodne sposoby (samo)kształcenia formalnego i nieformalnego
10

, 

m.in. poprzez urządzenia mobilne czy serwisy społecznościowe lub informacyj-

ne (np. artykuły, kontent multimedialny). Globalni odbiorcy cyfrowych treści 

edukacyjnych – do których należą również polscy uczniowie i studenci oraz inne 

osoby szkolone – preferują uczenie się traktowane jako doświadczanie pozyska-

nia informacji do budowy ich wiedzy. Wspomniane wcześniej przekształcanie 

się uczestników edukacji ze „studentów offline” na „studentów online” zwiększa 

konieczność coraz lepszego poznawania preferencji „nowych” uczniów.  

Jak zauważa Józef Bednarek:  

[…] nowego znaczenia nabiera nie tylko globalne myślenie o edukacji, ale także jej in-

terpretacja przyszłościowa. Tradycyjne myślenie o edukacji jest orientowane na to, „co 

było”, ewentualnie na to, „co jest”, a koniecznością staje się myślenie o tym, „co będzie”, 

a zwłaszcza „co być może”. Niezwykle ważne staje się kształtowanie umiejętności prze-

widywania11.  

Intencją takiego działania jest m.in. jak najwyższy stopień dostosowania 

sposobu przekazu szkoleniowego do oczekiwań i potrzeb osób uczących się  

z wykorzystaniem technologii informacyjnych.  

Cel artykułu i praktyczna aplikacja 

Powyższe fakty stanowiły o przyjęciu celu artykułu. Jest nim wskazanie spo-

sobów pozyskania i analizy ilościowej oraz jakościowej danych dotyczących 

kształcenia multimedialnego, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego 

komunikowania (raportowania – dostarczania) doświadczeń uczenia się za po-

mocą specyfikacji xAPI. By perspektywę artykułu uczynić pełniejszą, dokonano 

próby wskazania kierunku działań w stronę synergii pomiędzy Big Data i Small 

Data w uwarunkowaniach kształcenia multimedialnego. Tematykę tekstu rozpa-

trzono przez pryzmat rafinacji informacji z Internetu (rafinacji sieciowej), a tak-

że w związku z celem predykcyjnym analiz. 

Przedstawione idee i koncepcje będą przydatne podczas projektowania me-

dialnych systemów edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych  

w polskim szkolnictwie samorządowym oraz na poziomie akademickim. Wyniki 

badań podejmowanych w związku z analityką danych kształcenia multimedial-

nego mogą stanowić element komercjalizacyjny w ramach tzw. trójkąta innowa-

cji, obejmującego naukę, samorząd i biznes. Przykładowe kierunki wdrożeniowe 

to: edukacja na poziomie akademickim – dostosowanie kształcenia do potrzeb 

                                                      
10  P. Shank, eLearning Guild Research: How Important is Informal Learning?, http://www. 

learningsolutionsmag.com/articles/1009/elearning-guild-research-how-important-is-informal-

learning [dostęp: 5.05.2018]. 
11  J. Bednarek, dz. cyt., s. 39–40. 
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studentów, szkolnictwo publiczno-prywatne – pozyskanie i utrzymanie klienta 

edukacyjnego za pomocą kształcenia multimedialnego i jego analiz; środowisko 

biznesu – analityka ilościowa i jakościowa w związku ze wskaźnikiem ROI
12

 – 

dane Learning & Development
13

 (na taką potrzebę wskazuje m.in. raport pt. No-

we technologie w uczeniu
14

). 

Big Data i Small Data 

Big Data to  

[…] bazy danych o rozmiarach przekraczających możliwości typowych narzędzi pro-

gramowych baz danych w zakresie zbierania, utrzymywania, zarządzania i analizowania. 

Są to dane uzyskiwane z komputerów stacjonarnych, mobilnych, komórek, sensorów 

(RFID) i innych urządzeń wspomagających operowanie informacjami, obejmujące sektor 

prywatny i publiczny, a także zasoby Sieci, w tym sieci społecznościowych15.  

Big Data to istotne zagadnienie współczesnej analityki sieciowej, z którym 

związana jest rafinacja informacji (RI). Określenie to wywodzi się z „historycz-

nie utrwalonego pojęcia białego wywiadu – pozyskiwania informacji, które  

w sposób zakamuflowany zawarte są w pozornie nieznaczącym przekazie i za-

sobach Big Data”
16

. Rafinację informacji (rafinację sieciową) można zatem 

określić jako zdefiniowaną procedurę analityczną „umożliwiającą pozyskanie 

nowych informacji z zasobów Big Data”
17

, zawierającą kompilację określonych 

mechanizmów analitycznych. Wynikiem rafinacji są informacje opisujące bada-

ny przedmiot, np. opinię uczącego się na temat danego serwisu szkolącego mul-

timedialnie. Pozyskane informacje pozwalają monitorować problematykę podję-

tą w rafinacji – określać stan bieżący oraz dokonać predykcji, tj. szacować przy-

szłe zmiany
18

. 

W nawiązaniu do celu artykułu procesy rafinacji informacji sieciowej zysku-

ją na znaczeniu, ponieważ „substancją podlegającą obróbce są materiały w for-

                                                      
12  J. Phillips, R.D. Stone, P. Phillips, Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kra-

ków 2003; J. Phillips, P. Phillips, The Elusive ROI for Learning Through Technology, 

http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1343/the-elusive-roi-for-learning-through-

technology [dostęp: 5.05.2018]. 
13  J. Wingard, Learning to Succeed: Rethinking Corporate Education in a World of Unrelenting 

Change, Amacom, New York 2015. 
14  „Nowoczesna Firma”, E-learning umacnia pozycję na polskim rynku (RAPORT), http://nf.pl/ 

manager/elearning-umacnia-pozycje-na-polskim-rynku,,45421,36 [dostęp: 5.05.2018]. 
15  W. Gogołek, W. Cetera, Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT, http://www.gogolek.com/ 

Ksiazki/LEKSYKON.pdf, s. 47 [dostęp: 5.05.2018]. 
16  W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów – składowa tożsamości nauk o mediach, 

http://www.gogolek.com/Referaty/tozsamosc.pdf, s. 15 [dostęp: 5.05.2018]. 
17 W. Gogołek, W. Cetera, dz. cyt., s. 176.  
18  Opracowanie własne na podstawie: tamże. 
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mie tekstowej lub audio”
19

, stanowiące często wykorzystywaną formę przekazu 

w kształceniu multimedialnym. Duża (i rosnąca) skala wolumenu użytkowników 

systemów uczenia się online tworzy naturalny zasób Big Data. Analiza tego za-

sobu może wspierać dostosowanie danego serwisu do rodzaju potrzeb i oczeki-

wań studentów. Innymi słowy, umożliwione zostaną procesy personalizacji ser-

wisu, w rozumieniu 

[…] budowania profilu użytkownika, w związku z informacjami (a) formalnymi, które użyt-

kownik przekazuje świadomie, m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania, oraz (b) analityczny-

mi, które uzyskiwane są w wyniku zabiegów technologicznych, najczęściej bez wiedzy i zgo-

dy użytkownika. Są to, np. informacje behawioralne, kontekstowe lub dane statystyczne20.  

Rafinacja informacji z zasobów Big Data systemów kształcenia multime-

dialnego „umożliwia osiągnięcie wyznaczonych celów edukacyjnych”
21

. Auto-

rzy publikacji pt. Learning With Big Data. The Future of Education
22

 zwracają 

uwagę na fakt, że analiza Big Data zawierająca sprzężenie zwrotne pomiędzy 

edukatorami a uczącymi się wspomaga opracowanie modeli kształcenia dosto-

sowanych do wymogów społeczeństw sieciowych. Zmiana w obszarze procesów 

kształcenia z perspektywy wertykalnej (nauczyciel–uczeń) na perspektywę sie-

ciową (współpraca nauczyciela i uczących się) sprzyjać będzie odejściu od prze-

starzałego i nieefektywnego modelu edukacji „transmisyjnej”
23

. Informacja 

zwrotna pozyskiwana za pomocą analiz Big Data może stanowić przyczynek do 

opracowania nowych sposobów oceny postępów w nauce – z umożliwieniem 

obserwacji procesów myślowych uczących się
24

. 

W realiach polskiego systemu edukacji interesującą kwestią jest ograniczony 

wolumen danych, które można poddać procesom analizy ilościowej i jakościo-

wej. Wynika to m.in. z wciąż niewielkiej popularności wykorzystania systemów 

kształcenia multimedialnego. W artykule przyjęto, że rafinacja informacji jest 

możliwa nawet wówczas, gdy rudyment, tj. podstawę (źródło) do analiz, stano-

wią dane o wolumenie ograniczonym lub relatywnie niewielkim w porównaniu  

z rudymentem o charakterze masowym do analiz Big Data. W takim przypadku 

– odnosząc się do cechy skalowalności narzędzi i procesów informatycznych – 

                                                      
19  W. Gogołek, D. Jaruga: Z badań nad systemem rafinacji sieciowej. Identyfikacja sentymentów. 

http://studiamedioznawcze.pl/Numery/2016_4_67/gogolek.pdf, [dostęp: 5.05.2018]. 
20  W. Gogołek, Spolegliwość komputerów – personalizacja, http://www.ktime.up.krakow.pl/ 

ref2010/gogolek.pdf, s. 1–2, [dostęp: 5.05.2018]. 
21  Tenże, The New Information Source for Education. Refining Information from the Internet,  

10 IFIP World Conference on Computers in Education, WCCE 2013, Learning while we are 

connected, Volume 3, s. 40, Toruń 2013. 
22  K. Cukier, V. Mayer-Schonberger, Learning With Big Data. The Future of Education, New 

York 2014. 
23  J. Morbitzer, Cyfrowy świat – w stronę nowej szkoły, http://www.edunews.pl/nowoczesna-

edukacja/ict-w-edukacji/2988-w-strone-nowej-szkoly, [dostęp: 5.05.2018]. 
24  B. Siemieniecki, Potrzeby przemian w edukacji na rzecz rozwoju myślenia, http://www. 

pedagogika.umk.pl/ztk/a5.htm, [dostęp: 5.05.2018]. 
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przydatny staje się koncept Small Data, czyli ustrukturyzowane bazy danych  

o ograniczonym wolumenie. Dane do analiz (ilościowych i jakościowych) pozy-

skuje się od określonej (znanej) liczby użytkowników. Zdefiniowane procedury 

analityczne rafinacji sieciowej wykonywane są z poziomu zaprojektowanego  

i wdrożonego systemu kształcenia multimedialnego
25

. Przykładem może być 

serwis szkoleniowy, w skład którego wchodzi dowolny LMS (platforma) oraz 

kursy tam implementowane
26

. Proces rafinacji informacji będzie możliwy na 

nierozległym obszarze analitycznym: szkoły (uczelni, przedsiębiorstwa), czy 

nawet klasy (roku, kierunku lub grupy studiów, działu w firmie).  

 

Rys. 1. Cel predykcyjny rafinacji sieciowej Big Data i Small Data 

Źródło: opracowanie własne. 

Mając na uwadze cel predykcyjny rafinacji informacji, należy zauważyć, że 

analiza danych o wolumenie masowym Big Data pozwala na precyzyjną pre-

dykcję realizacji
27

, natomiast wynikiem analizy danych o wolumenie ograniczo-

nym Small Data będzie raczej ogólna predykcja trendów
28

 (rys. 1). W nawiąza-

niu do efektu synergii – oba nurty rafinacji sieciowej mogą stanowić uzupełnia-

                                                      
25  Źródło – opracowanie własne, na podstawie: IBM Big Data & Analytics Hub, Taming Big Da-

ta: Small Data vs. Big Data, http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/taming-big-data-

small-data-vs-big-data, [dostęp: 5.05.2018]. 
26  Współczesne platformy LMS zazwyczaj zawierają podstawowe mechanizmy umożliwiające 

rafinowanie informacji w podstawowym zakresie. Zaawansowana rafinacja sieciowa z poziomu 

danego LMS lub kursu możliwa jest m.in. za pomocą specyfikacji SCORM oraz Experience 

API – opisanych w tekście. 
27  W. Gogołek, Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW, http://www.ktime.up.krakow.pl/ 

symp2012/referaty_2012_10/gogolek.pdf [dostęp: 05.05.2018]. 
28  M. Lindstorm, Small Data: The Tiny Clues That Uncover Huge Trends, New York 2016. 
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jące się wsparcie predykcyjne projektowanych procesów szkoleniowych online, 

w zależności od możliwości i potrzeb zastosowania
29

. 

Analiza ilościowa i jakościowa kształcenia multimedialnego 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania i paradoksy
30

 Big Data i Small Data, 

możliwe jest przeprowadzenie analiz ilościowych i jakościowych kształcenia 

multimedialnego. Efektywność rafinacji sieciowej zależy zarówno od sposobu 

przeprowadzenia tego procesu, jak i od umiejętności zastosowania wyników  

w praktycznych działaniach systemu. Tym samym istotny jest trafny dobór me-

chanizmów składających się na kompilację procedury rafinacji informacji, za-

pewniających osiągnięcie wyznaczonych celów analitycznych. 

Omawiana analiza wpisuje się w dyskusję na temat badań nad cyberprze-

strzenią. J. Bednarek, opisując cyberprzestrzeń, stwierdza, że ma ona globalny 

zakres, bez względu na miejsce i czas dostępu. Zatem skutki przebywania w cy-

berprzestrzeni często wyprzedzają założenia edukacyjne i działania profilak-

tyczne. Jest to kolejny przyczynek kierujący w stronę badań nad trendami i ten-

dencjami występującymi w świecie wirtualnym
31

. 

Uznana i popularna w globalnym środowisku twórców szkoleń online specyfika-

cja SCORM
32

 może stanowić jeden z mechanizmów procedury rafinacji sieciowej na 

odcinku analiz ilościowych. Istotną cechą, którą posiada ten techniczny standard, jest 

zapewnienie komputerowej komunikacji w układzie: uczestnik – e-szkolenie – LMS.  

Dane, które gromadzone są w systemie LMS, obejmują raportowanie w za-

kresie m.in. (1) interakcji uczestnika szkolenia z materiałem w formie elektro-

nicznej (np. czas – timing), (2) informacji o statusie szkolenia: zakończo-

ne/niezakończone lub zaliczono/nie zaliczono, czy (3) przesłania wyniku uzy-

skanego przez uczestnika szkolenia do systemu
33

. Projektując system edukacji  

                                                      
29  Analiza predykcyjna Small Data przydatna jest także w badaniach pedagogicznych. Przykład: 

eksperyment pedagogiczny, metoda grup porównawczych – równoległych, uczestnicy badania 

N = 66. Analiza i synteza, indukcja – predykcja trendów. 
30  Personalizacja (jeden z możliwych celów analiz Big Data i Small Data) w rozumieniu „[…] 

sprawnego komputerowego odczytywania przekazów niewerbalnych”, gdy wykorzystana nie-

odpowiednio, może stać za ograniczeniami swobód użytkowników systemów informatycznych. 

Źródło – W. Gogołek, Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, s. 257, 

http://gogolek.pl/Ksiazki/Gogolek01b.pdf, [dostęp: 5.05.2018]. 
31  J. Bednarek, dz. cyt., s. 78–79. 
32  Sharable Content Object Reference Model (SCORM) – techniczny standard komunikacji szko-

leniowej opracowany przez amerykańską agencję rządową Ministerstwa Obrony – Advanced 

Distributed Learning (ADL) w latach 2000–2009. Źródło – ADL, SCORM Overview, 

https://www.adlnet.gov/adl-research/scorm/ [dostęp: 5.05.2018]. 
33  T. Martin, 4 Things Every SCORM Test Should Do When Reporting Interactions, http://scorm. 

com/blog/2010/11/4-things-every-scorm-test-should-do-when-reporting-interactions/ [dostęp: 

5.05.2018]. 
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w zakresie zastosowań IT, warto rozpatrzyć, czy dane ilościowe do niego do-

starczane za pomocą specyfikacji SCORM
34

 są wystarczające dla planowanych 

procesów rafinacji sieciowej oraz w związku z celem predykcyjnym.  

Jeżeli przestrzeń analiz powinna zostać poszerzona o wymiar jakościowy, 

dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie sieciowej specyfikacji Experience 

API
35

. Alternatywne określenia tego standardu to Tin Can API lub xAPI. Słowo 

zawarte w oficjalnej nazwie: „doświadczenie” (experience) dobrze współgra  

z tłem edukacyjno-społecznym zarysowanym w pierwszej części artykułu: do-

świadczanie uczenia się. 

Architektura Experience API umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku 

lub grupie użytkowników w module (modułach) o nazwie Learning Record Store 

(LRS). Każdy LRS akceptuje prawidłowo sformatowane dane, które pochodzą od 

Activity Providers (AP), tj. urządzeń (w tym – mobilnych) lub serwisów włączonych 

do systemu. Sprzężenie z Experience API następuje z poziomu API (Application 

Programming Interface) tych serwisów. AP mogą być czasowo odłączone od Inter-

netu, dane są przesyłane do LRS po ponownym połączeniu z Siecią
36

. 

W związku z tematem i celem artykułu warto zwrócić uwagę na oryginalne 

podejście twórców Experience API do analiz jakościowych procesów kształce-

nia multimedialnego. „Doświadczenia uczenia się” specyfikacja komunikuje 

(przesyła) od AP do LRS w postaci stwierdzeń (statements) w formacie Actor – 

Verb – Object, czyli: Aktor (Kto – użytkownik systemu, tj. uczący się, wykła-

dowca itp.) – Czasownik (wykonał co) – Obiekt (w związku z czym) (rys.2).  

 

Rys. 2. Experience API – komunikacja pomiędzy AP i LRS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Berthemely, Experience API: Exploring the poten-

tial of the xAPI, http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/1I5FyqPH1RzfHI, s. 2 

[dostęp: 5.05.2018]. 

Przyjęty w Experience API sposób komunikowania i rejestrowania danych 

umożliwia projektantom infosystemu m.in. precyzyjny dobór czasowników opi-

                                                      
34  Unowocześniona wersja specyfikacji SCORM o nazwie „cmi5” (Computer Managed Instruc-

tion) znajduje się obecnie w stadium względnie wczesnego rozwoju. Jest to również następca 

standardu AICC. Źródło – Tin Can API, What is cmi5?, https://xapi.com/cmi5/ [dostęp: 

5.05.2018]. 
35  Tin Can API, What the Experience API, http://tincanapi.com/overview [dostęp: 5.05.2018]. 
36  B. Megan, Experience API (Tin Can API), http://www.trainingindustry.com/wiki/entries/ 

experience-api-(tin-can-api).aspx [dostęp: 5.05.2018]. 
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sujących czynności użytkownika (Aktora). To z kolei ma wpływ na dokładność 

rafinacji sieciowej oraz ewentualnych predykcji. 

Przykład stwierdzeń (statements) specyfikacji Experience API: 

Użytkownik – przeszukał – zasoby systemu > multimedia. 

Użytkownik – obejrzał – zasoby systemu > multimedia > wideo (…). 

Użytkownik – przesłał – zasoby systemu > multimedia > wideo (…). 

Żródło: opracowanie własne na podstawie: AcrossX, AcrossX Vocabulary, http://xapi.vocab.pub/ 

datasets/acrossx [dostęp: 5.05.2018]. 

 

Legenda: 

— Activity Provider: Serwis Historia Online. 

— Statements: verbs – answered, attempted, experienced, failed, passed (iSpring Suite 8)37. 

— Learning Record Store: Wax LRS, http://www.saltbox.com [dostęp: 31.07.2016]. 

— Kontekst kształceniowy: szkolenie pt. „Historia Online. Dzieje Rzymu” powstało w ramach 

propagowania idei oddolnego wspierania procesów kształcenia w środowisku polskiej szkoły, 

tj. współpracy grupy uczniów (współpraca – uczenie się za pomocą pracy metodą projektu 

edukacyjnego), rodziców (wsparcie techniczne oraz finansowe) i nauczyciela (nadzór meryto-

ryczny). Materiał w formie elektronicznej stanowił środowisko dla zastosowania specyfikacji 

Experience API w praktyce. Istnieje możliwość rozbudowy badawczo-wdrożeniowej tego śro-

dowiska, zgodnej z przyjętą koncepcją oraz operacjonalizacją badania.  

Rys. 3. Big & Small Data, Experience API – środowisko uczenia się w społeczeństwie sieci 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
37  iSpring Solutions, Tin Can API Statements Descriptions, http://www.ispringsolutions.com/ 

articles/tin-can-api-statements-descriptions.html [dostęp: 5.05.2018]. 
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Pozyskiwane informacje o szerokim spektrum mogą podlegać uszczegóło-

wieniu (np. obejrzał w danym zakresie czasowym), a także kontekstualizacji (np. 

przesłał studentom) oraz wskazaniu rezultatu (np. otrzymał wiadomość)
38

. Reje-

stracja obszernych wolumenów danych tego typu sprawia, że omawiana specy-

fikacja warta jest rozpatrzenia jako jeden z mechanizmów procedury rafinacji 

sieciowej współczesnych systemów edukacji w zakresie zastosowań IT. 

Experience API to rozwiązanie o dużym potencjale analitycznym, które pozwa-

la na komunikowanie aktywności uczestnika kształcenia multimedialnego w zakre-

sie doświadczania procesów kształcenia. Przy czym twórcy tej specyfikacji
39

 nie 

„zamykają” użytkownika systemu w strefie pojedynczego narzędzia (np. LMS), ale 

poszerzają obszar obserwacji o miejsca, w których obecnie mogą odbywać się pro-

cesy kształcenia formalnego i nieformalnego. Pozyskanie informacji obejmuje za-

projektowany system kształcenia multimedialnego. Tworzy się wówczas koherentny 

infosystem – środowisko uczenia się w społeczeństwie sieci (rys. 3).  
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Quantitative and Qualitative Analytics and Education in the 

Network Society 

Abstract 

The article aims to show the possibilities of improvement of online education services using ana-

lytical techniques. The Experience API system, which provides insight into learning processes – 

towards the analysis of educational experiences, may prove particularly useful. Contemporary 

"Explosion of Big Data" also applies to global multimedia education systems. The limited data 

volumes remain considerable – to a certain extent. Hence analytical and predictive activities may 

also include Small Data. Databases require network refining processes - using quantitative and 

qualitative analysis mechanisms. The described activities aim at (1) adapting technological ser-

vices to the needs of learners and (2) supporting commercialization activities that pertain to mul-

timedia education – including analytical processes. Designing IT processes in education captures 

the above activities into the coherent completeness of learning environments in the network society.  

Keywords: Big & Small Data, (computer) communication, cyberspace, multimedia education, 

(network) information refining, quantitative and qualitative analysis, the Network Society. 
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Introduction 

A few events that I experienced as an academic teacher became the inspira-

tion to write this article. As a consequence, I will focus on two events, which  

I believe are inseparable from each other. First of all, the higher education sys-

tem is currently in the reform phase. Secondly, its important part, if not the most 

important are the students. They – in the course of didactic classes, but also be-

fore and after studies completion – remain and ask some questions and arise 

problems. It would not be surprising if these problems concerned substantive 

content discussed in class. However, they go beyond these and concern many 

dimensions of their daily lives. These events cause my reflection on the role of 

the university about the needs and expectations of students as beneficiaries of 

this educational institution. I assume that if a student articulates his/her needs, 

and they are often very personal, it means that a student expects the needs to be 

included in the space of the university. The question arises: do the managers of 

an educational institution at the higher level realize the expectations of their re-

cipients? Do they take into account the students’ needs and how do they organ-

ize the offer of support in many dimensions of students’ existence? 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.20
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Needs and expectations of students 

Whether today’s higher education system responds to the needs and expecta-

tions of students is difficult to answer unequivocally, especially since there are 

no such studies at the national level. The activities of individual universities may 

indicate that they carry out, in fact, analyses concerning, among others, the se-

lection factors of both the university and the field of study, the students’ expec-

tations towards the education process and attempt to monitor the further life of 

graduates. 

There raises the question: are the assumptions of the Bologna strategy com-

ing down to achieving properly the intended goals implemented by universities? 

Alternatively, maybe the focus was too much on the graduates’ preparation for 

the labor market and neglected other dimensions such as: 

— development and maintenance of a broad base of advanced knowledge (for 

the knowledge society), 

— preparation for being an active citizen in a mature democracy, 

— personal development of learners
1
. 

Focusing mainly on the dimension of student preparation for the labor mar-

ket, the university implements its utilitarian mission. Meanwhile, its main goal 

should be to create conditions for developing the talents and skills of each stu-

dent, thus discovering, stimulating and strengthening of his/her development po-

tential. Education conducted in a higher education institution should, therefore, 

take the face of “an investment good” and not just “a consumer good
2
”. 

Focusing on the fields of education with the prospect of only entering the la-

bor market is a missed perspective. The fact that the task of the university should 

be to ensure the comprehensive development of the student/graduate provide re-

search conducted by J. Konieczna-Sałamatin among graduates who said that  

[…] students generally do not choose a field of study […] regarding future employment, 

they also rarely admit to being subject to environmental pressure in this matter (e.g. par-

ents or teachers). They are most willing to talk about their interests or passions3. 

Therefore, a university is a multidimensional educational space. It is the 

space in which we learn to be ourselves now and in the future, the possibilities 

                                                      
1  Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie. Wspólna Deklaracja Europejskich Mini-

strów Edukacji, zebranych w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999. http://ekspercibolonscy.org.pl/ 

ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration.pdf 

[date of access: 19.05.2017]. 
2  Cf. E. Potulicka, Uniwersytet na wolnym rynku, [in:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne 

uwikłania edukacji, Kraków 2012, pp. 281–297. 
3  Following: A. Wroczyńska, Oczekiwania współczesnych studentów wobec uczelni wyższych – 

prezentacja wyników prowadzonych badań, Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 249–272 

http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/88A01F525FBD1451C1257BDC002A2C0A/%24File/Stu

dia_BAS_35i-12.pdf [date of access: 18.05.2017]. 
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between being and becoming in both the material part of the environment and in 

the mental space “[…] The educational space, just like the physical one, is not on-

ly given, but it is still given to us, not only discovered but still discovered by us”
4
. 

Higher education understood in this way requires its managers to adopt long-

term activities that are compatible with the needs of internal (students) and ex-

ternal (local environment) stakeholders.  

Meanwhile, the weakness of Polish universities to promote the development of 

the student's potential is the underdeveloped model of cooperation with the socio-

economic environment. This fact is confirmed by the results of research from the 

Report “Diagnosis of the needs of universities, students, and graduates in the field of 

building lasting relations between the university and the student – a graduate based 

on mutual exchange of knowledge and experience”
5
. We can read in it:  

Current relations of Polish universities with their surroundings are shallow and usually 

limited to declarative forms. The main barrier preventing the existence of valuable uni-

versity-graduate relationships is the lack of a developed model of cooperation in this ar-

ea. The reasons include the traditional vertical organizational culture of the university; 

omitting the role of a graduate in the life of the university; educating students bypassing 

the need to learn throughout life6. 

Diagnosis of students’ needs and expectations 

Striving to raise the culture of quality of higher education, managers of edu-

cational units should pay attention not only to formal and legal guidelines in the 

organization of the university but also to listen to the voices of the direct benefi-

ciaries they serve, that is students. They, as I emphasize in this article, are the 

most valuable assets of a university. Students’ needs and expectations are a de-

terminant for constructing appropriate conditions for their comprehensive, multi-

dimensional development in the course of life. As long as we do not hear these 

voices and we do not take into account the organization of places in the university 

space, “the student will be for the university”, not “the university for the student”. 

Striving to improve the management system prevailing in higher education,  

I attempt to construct a cognitive diagnosis regarding the needs and expectations 

of students in many dimensions of life and the system of educational and socio-

                                                      
4  M. Piasecka, Od redakcji: Między porządkiem a chaosem, “Podstawy Edukacji” 2015, 8: Mię-

dzy porządkiem a chaosem, p. 10. 
5  „Diagnoza potrzeb uczelni, studentów i absolwentów w zakresie budowania trwałych relacji 

uczelnia – student – absolwent opartych na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia”  

w ramach projektu innowacyjnego „Model kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą rela-

cję z uczelnią: ideAGORA- absolwenci kapitałem uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Warszawa 2013. http://www.ideagora.mazovia.edu.pl/sites/ideagora/files/pages/672/ 

raport_z_badan_poglebionych_cm_31.05.2013.pdf [date of access: 19.05.2017]. 
6  Ibidem. 



256 Mariola MIROWSKA 

cultural services that the system can offer and provide for them. From this per-

spective, it seems interesting to me not only to show the places of official (insti-

tutional) student support but the systematic arrangement of these places in the 

university space about the student’s expectations and his/her independent func-

tioning in the society and the labor market. 

My diagnosis aims to examine the needs and expectations of students to-

wards development and support their overall development potential and to raise 

the culture of quality of higher education (including educational, social and so-

cio-cultural services). 

For the research formulated in this way, I formulated the main problem: 

Does the system of providing educational (education and upbringing), social 

and socio-cultural services functioning in the university space meet the needs 

and expectations of students towards development and support of their overall 

development potential and raising the culture quality of higher education? 

To achieve the diagnostic goal, I distinguish the scopes of services provided 

by the university to students and the dimensions of their expectations and needs.  

1) The scope of services provided to students (educational, assistance, socio-

cultural, etc.) within the legal framework (external and internal acts). 

2) The scope of student’s expectations and his/her needs: 

— in the field of education (educational services – education pro-

grams/preparation for the profession (practices, internships, additional 

courses, consultations, participation in conferences, etc.), 

— in the field of assistance and support offered by the university (assistance 

services – cash benefits (scholarships, grants, concessions, subsidies, 

etc.), non-monetary: career guidance, psychological support, support for 

people with disabilities, legal counseling, etc., 

— in the field of participation in the social and cultural life of the universi-

ty/and further environment (scientific circles, development of interests, 

participation, and organization of cultural/sports events in the university 

and outside, volunteering, etc.), 

— in the field of student’s functioning at the university (rights, duties, 

availability of services, information about them, accessibility and partic-

ipation in university bodies, self-government, sense of influence and 

agency (learning democracy), 

— students’ expectations in the field of service management in the universi-

ty (student management in an individualized approach). 

From the opinions of the students gathered as part of preliminary pilot stud-

ies conducted by me, it appears that the universities have dispersed, unorganized 

procedures and tools for providing student services that are possible within the 

social and legal order of the university, which do not take into account the indi-

viduality of the student. For example, students need: places conducive to direct 

interpersonal contacts; organization of meetings integrating students – the need 
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for direct contacts; support (institutional and personal)/one person who will help 

to solve social students’ problems but also of the closest family members (alco-

holism, gambling, diseases, etc.), availability of crèches, kindergartens not far 

from the university, cooperation with potential employers, etc. These are just  

a few cases that signal us that a student is a person who, when coming to a uni-

versity, comes not only “for something”, but also “with something”. With moti-

vation, enthusiasm, dreams, and problems, which he/she hopes to solve with the 

support offered by the universities – that someone will help them solve this here. 

It is, therefore, necessary to redefine: the social role of higher education
7
, by not 

only verifying and modifying the didactic offer (education programs) but referring to 

the changing expectations on the one hand from the graduate entering the broader 

social world, including primarily the labor market, and on the other hand to the insti-

tution to prepare/create conditions for overall development throughout life. 

The emerging new, innovative didactic-developmental formulas of the tutor 

or mentor type, apart from the usual role of the guardian of the year, give rise to 

competence anxiety among lecturers and students as well as organizational dis-

order
8
. Existing organizational units, which functioning scope includes support 

and help for the student, operate according to their own rules, strictly defined 

tasks, and competences, without creating a comprehensive (holistic) support sys-

tem for students’ potential. 

This situation often causes organizational chaos experienced mainly by stu-

dents. If one wants to create a culture of quality at a university, one should treat 

the academic community, and in particular students, as the most valuable assets, 

because they are part of the organization on the one hand, and on the other one 

they are beneficiaries of services that should respond to their needs and expecta-

tions in the broader social and economic context of the country. 

Summary 

Case Management as a proposal to manage educational institutions 

In the range of my research, there is a Case Management (CM) method un-

derstood as a method of student’s case management in the direction of support-

ing its overall development potential in the space of the university and enabling 

to achieve a “high” quality of culture of higher education
9
. 

                                                      
7  M. Ławicka, Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce, “ZN WSH Zarządzanie” 

2016 (3), pp. 217–220. 
8  M. Mirowska, Porównanie pojęć mentor, tutor, case manager w kontekście teorii i praktyki, 

„Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць”, 3(32), 2017, p. 61–70. 
9  M. Mirowska, Case management (zarządzanie przypadkiem) jako technologia przyszłości  

w szkole wyższej, „Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. Журн-

ал”, 6 (70), 2017, p. 108–116. 
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So far, the Case Management method has been successful in Germany in the 

existing system of educating employees of social services in contact with an un-

employed person. The basic idea of CM consists of two levels: the first is the di-

agnosis of the recipient of the service, his/her needs, capabilities, individual and 

environmental limitations, and the second one which is the effect of the first one 

– the development of the help service by a Case Manager together with the re-

cipient, to support his/her potential. This plan includes providing the customer 

with the right service at the right time. The Case Manager is always responsible 

for organizing these activities, with the help of an assisted person and with 

his/her consent
10

. 

In my opinion, managing educational institutions in the scientific-didactic 

and administrative dimensions within which it is possible to provide pro-student 

services using the Case Management method gives the prospect of raising the 

culture of higher education quality, which aims to individualize the educational 

process. Adaptation of the educational offer by the university to the largest pos-

sible extent to the individual recipient (student), rather than “matching the recip-

ient” (student) to the unified educational model (unfortunately ignoring the edu-

cation dimension) is possible by using Case Management and it is a part of 

achieving the strategic objectives in the Strategy for the Development of Higher 

Education 2010–2020 – environmental project
11

. 
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Summary 

A student is the main beneficiary of the educational service provided by a university. The universi-

ty, being an educational institution, is subject to formal and legal provisions that define its func-

tioning. Legislator’s provisions regulate the main requirements that higher education institutions 

must meet, and their clarification is constituted by internal legal acts established in the university 
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depending on its type, strategy or development policy as well as the subject and object resources of 

the university in close and further surroundings. Taking into account the student’s needs and ex-

pectations is a very important issue, decisive for the quality of the university’s work in the utilitar-

ian and investment dimensions. The long-term policy of creating conditions conducive to the de-

velopment of the student’s potential in many dimensions of his/her existence (satisfying develop-

mental needs) may bring results for raising the culture of quality of higher education. The existing 

system of services provided by the university is unclear, disordered and, above all, does not have 

the characteristics of an individualized approach to the student. The fragmentation of services 

causes organizational chaos and disorientation of the recipient. Case Management may be an alter-

native to the system that functions in the way described above. The idea consists of two stages: the 

diagnosis of the student’s needs and expectations and an individualized plan of help in achieving the 

goals of education by satisfying the needs in multidimensional development lasting the whole life. 
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Miłość i związki – perspektywa młodzieży 

zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

Słowa kluczowe: miłość, związki, młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym. 

Wprowadzenie 

Miłość jest wartością uniwersalną i niezmiennie ważną dla człowieka – bez 

względu na zmieniający się świat pozostaje cenną wartością. Opisywana przez 

licznych poetów stanowi przedmiot wielu rozważań, w mniejszym stopniu tych 

o charakterze naukowym. Czas dorastania to moment szczególny. Ze względu 

na wielość zmian – zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych – warto poznać 

miłość widzianą z perspektywy uczniów gimnazjum. Co więcej, młodzieży  

w pewnym stopniu naznaczonej etykietą: zagrożony niedostosowaniem społecz-

nym. Każdy z badanych uczniów posiada taki właśnie zapis w orzeczeniu o po-

trzebie kształcenia specjalnego. Wszyscy uczniowie, którzy „przemawiają”  

w słowach przytoczonych poniżej, podlegają specjalnym metodom kształcenia  

i wychowania, które realizowane są na terenie dziennego Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii. Zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, sportowe, 

profilaktyczno-wychowawcze – to tylko wycinek różnych form pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej dedykowanej tym uczniom. Wszystkie powyższe i inne 

formy pomocy mają na celu uczyć młodzież nowych zachowań akceptowanych 

społecznie i zgodnych z obowiązującymi normami i regułami życia w społe-

czeństwie. Młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym to grupa szcze-

gólna, o której wielu stereotypowo powie „trudna młodzież”. A może jednak jest 

to młodzież będąca wyzwaniem dla każdego nauczyciela, taka, której trzeba po-

święcić więcej uwagi, zainteresowania, czasu i rozmowy?  

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.21
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Miłość w okresie adolescencji 

Czas dorastania (adolescencji) obejmuje okres od 12. do 18. roku życia
1
. Jest 

to okres przejściowy pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Przestrzeń między 

bezpieczeństwem dzieciństwa a autonomią człowieka dorosłego nazwana została 

moratorium psychologicznym
2
. Okres dojrzewania to również moment, kiedy 

człowiek tworzy koncepcję własnego „ja”
3
. Dla młodzieży szczególnego zna-

czenia nabierają przyjaźnie i pierwsze miłości. Zarówno jedne, jak i drugie po-

zwalają na zaspokojenie potrzeby emocjonalnej więzi z drugim człowiekiem,  

a także akceptacji i uznania
4
. Jednymi z wielu zadań rozwojowych, jakie stawia 

przed każdym człowiekiem życie, jest dawanie i odbieranie uczuć oraz uczenie 

się psychospołecznych i biologicznych ról płciowych
5
. Czas adolescencji wiążę 

się z charakterystycznymi zadaniami rozwojowymi, jakimi są między innymi: 

osiągnięcie nowych, dojrzalszych relacji z rówieśnikami zarówno jednej, jak  

i drugiej płci, akceptacja swojego wyglądu, osiągnięcie niezależności uczucio-

wej od osób dorosłych, przygotowanie do życia w rodzinie, do podjęcia pracy 

zawodowej, rozwijanie wartości, postępowanie w sposób akceptowany społecz-

nie
6
. Emocje, jakich doświadcza młodzież, są bardzo intensywne, co często po-

woduje konflikty z otoczeniem. Jest to czas, gdy znaczącą rolę odgrywają rówie-

śnicy, a świat widziany jest niekiedy nazbyt utopijnie. Obok wyboru zawodu, 

drugim ważnym zadaniem stojącym przed młodym człowiekiem jest wybór 

partnerki/partnera życiowego
7
. Jest to moment nawiązywania bliskich, intym-

nych, pełnych fascynacji, ale także dramatów, relacji z drugim człowiekiem. 

Najczęściej nie są to związki o charakterze trwałym, jednakże mają one wpływ 

na rozwój jednostki i przygotowują do zawarcia związku o dojrzałym charakte-

rze
8
. Ponadto służą do konfrontacji własnych oczekiwań z zastaną rzeczywisto-

ścią, a także radzenia sobie z trudnościami, jakie w związku napotykają młodzi 

                                                      
1  M. Dąbkowska, Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emo-

cjonalnymi i behawioralnymi, Toruń 2013, s. 48. 
2  I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów 

życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2005, s. 164. 
3  M. Dąbkowska, dz. cyt., s. 48. 
4  R. Pawłowska, Wpływ przemian psychospołecznych na miłość erotyczną młodzieży, [w:] Miłość 

i seks w percepcji młodzieży, red. R. Pawłowska, E. Jundziłł, Koszalin 1999, s. 43–74. 
5  L. Marszałek, Doświadczenie niepełnosprawności w perspektywie teorii zadań rozwojowych  

R. Havighursta, [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. I. Chrza-

nowska, B. Jachimczak, D. Podgórska-Jachnik, Łódź 2009, s. 137–142. 
6  I. Obuchowska, dz. cyt., s. 166. 
7  D. Musiał, Kształtowanie się tożsamości w adolescencji, „Studia z Psychologii w KUL” 2007, 

t. 14, s. 80. 
8.  K. Piotrowski, J. Wojciechowska, B. Ziółkowska, Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania, 

[w:] Niezbędnik dobrego nauczyciela. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, red.  

I.A. Brzezińska, seria 1, t. 6, Warszawa 2014, s. 26. 
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ludzie
9
. Czas dorastania związany jest z większą częstotliwością interakcji in-

tymnych, czyli takich, które odnoszą się do dzielenia się z drugą osobą swoją 

prywatnością. Interakcje intymne mają formę werbalną oraz niewerbalną wyra-

żaną np. poprzez dotyk czy spojrzenie
10

. Ze zmianami, które zachodzą w dyna-

micznym tempie, związany jest także obraz własnej osoby, który może być za-

burzony np. przez brak akceptacji dla własnego zmieniającego się ciała. Media, 

które kreują postacie idealne, ale rzadko zgodne z rzeczywistością, obniżają sa-

moocenę nastolatka. Społeczne oczekiwania zestawione z nieharmonijnym roz-

wojem jednostki w poszczególnych sferach powodują niekiedy frustrację i nie-

możność poradzenia sobie z aktualną sytuacją. Nastolatek może być społecznie  

i intelektualnie na poziomie dziecka, a oczekiwania dorosłych mogą przekraczać 

jego możliwości
11

. Należy uwzględnić także i to, jak wrażliwi, a niekiedy nawet 

przewrażliwieni, są nastolatkowie – w sytuacji, gdy nikt nie liczy się z ich zda-

niem, nie współpracuje, a jedynie narzuca coś odgórnie – pojawia się bunt. 

Okres dojrzewania związany jest z kształtowaniem autonomii, w wyniku której 

młody człowiek kształtuje własną opinię na różnorodne tematy
12

.  

Młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym zwykle nie przechodzi 

płynnie i sprawnie kolejnych etapów kształtowania się tożsamości i tworzenia 

własnego „ja”, ma także trudność z podejmowaniem i właściwym pełnieniem 

nowych ról społecznych. Mimo że jest w takim momencie życia, kiedy stopnio-

wo powinna utrzymywać kontrolę emocjonalną, to jednak nadal wykazuje labil-

ność emocjonalną i brak samokontroli. Nie osiągnęła jeszcze wysokiego pozio-

mu dojrzałości psychospołecznej, która to powinna być zwieńczeniem okresu 

adolescencji i pierwszym krokiem do dorosłości
13

. Osoby, które w dzieciństwie 

nie doświadczyły miłości ze strony osób znaczących – z powodu odrzucenia 

bądź braku tych osób – mogą mieć poczucie, że nie zasługują na miłość. Może 

to skutkować nieufnością w stosunku do innych osób oraz nadmierną podejrzli-

wością
14

. Przeszkodą dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym 

w tworzeniu relacji z drugą osobą są charakterystyczne dla tej grupy zachowa-

nia, takie jak, np.: obniżona samokontrola lub jej brak, impulsywność, agresja, 

brak poczucia winy za niewłaściwe zachowanie – charakterystyczne dla ekster-

                                                      
9  M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, [w:] Psycholo-

giczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. I.A. Brzezińska, Gdańsk 

2005, s. 345–377. 
10  I. Szafrańska, Przestrzenie kształtowania się wzorców intymnych w okresie dorastania, [w:] 

Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, red. J. Kurzępa, A. Lisowska, A. Pierzchal-

ska, Wrocław 2008, s. 125–134. 
11  I. Obuchowska, dz. cyt. 
12  A. Kram, M. Molińska, Nauczyciele – jak mogą budować relacje z nastolatkami?, „Remedium” 

2016, nr 4, s. 7–9. 
13  K. Piotrowski, J. Wojciechowska, B. Ziółkowska, dz. cyt., s. 35. 
14  I. Mudrecka, Zniekształcenia poznawcze i ich restrukturyzacja w procesie resocjalizacji mło-

dzieży nieprzystosowanej społecznie, „Resocjalizacja Polska” 2015, nr 9, s. 13–25. 
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nalizacyjnego typu zaburzeń w zachowaniu – bądź też lęk, wycofanie, zahamo-

wanie, depresja, objawy somatyczne (np. bóle brzucha, bóle głowy, nudności), 

nadmierna kontrola swoich zachowań – charakterystyczne dla internalizacyjnego 

typu zaburzeń w zachowaniu
15

. Ten drugi typ – szczególnie zaburzenia depre-

syjne – dwukrotnie częściej pojawia się u dziewcząt w okresie dojrzewania niż  

u chłopców (ze względu na niższą samoocenę, a w związku z tym zaburzony, 

negatywny obraz własnej osoby tych pierwszych)
16

. U nastolatka można do-

strzec nieadekwatne do sytuacji reakcje, są one sztywne – to znaczy schema-

tyczne, nieuwzględniające zmieniających się sytuacji i okoliczności, w jakich 

one się toczą
17

, co stanowi trudność w nawiązaniu pozytywnego kontaktu z dru-

gim człowiekiem. Może to powodować także zakłócenia w relacjach z osobami 

znaczącymi i wówczas tworzy się reakcja kołowa – nastolatek pozbawiony zro-

zumienia ze strony dorosłych jeszcze bardziej poszerza zakres zaburzonych za-

chowań. Zanim u nastolatka rozwinie się samokontrola wewnętrzna, konieczna 

jest kontrola zewnętrzna – ze strony dorosłych. Rozwój tej ważnej umiejętności 

jest zależny od poziomu umiejętności emocjonalno-społecznych. Samokontrola i 

nawiązywanie relacji z innymi oraz wyrażanie swoich uczuć w sposób adekwat-

ny są ściśle ze sobą powiązane
18

. 

Badana młodzież zagrożona jest tym, że proces poszukiwania własnej toż-

samości może (ale nie musi) zakończyć się wykształceniem tożsamości nega-

tywnej, czyli takiej, która jest uznawana za niepożądaną, a nawet niebezpieczną. 

Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, brak wzorców, 

z którymi można byłoby się identyfikować, stygmatyzacja, to tylko niektóre 

czynniki, które mogą wzmacniać wykształcenie się tożsamości negatywnej u na-

stolatka
19

.  

Badania własne 

Grupę badawczą stanowiło 23 uczniów zagrożonych niedostosowaniem spo-

łecznym (10 dziewcząt i 13 chłopców) w wieku od 13. do 18. lat, uczęszczają-

cych do gimnazjum mieszczącego się przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 

w Krakowie. W chwili badania 6 z badanych dziewcząt oraz 5 chłopców było  

w związku. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, natomiast techniką 

                                                      
15  B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000, s. 95–98. 
16 M. Kuśpit, Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży, „Remedium” 2016, nr 11, s. 1–5. 
17  R. Szczepanik, A. Jaros, Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym, Łódź 

2016, s. 24. 
18  M. Bloomquist, Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi, Kraków 2011, 

s. 37. 
19  B. Ziółkowska, Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać?, [w:] Psychologiczne 

portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. I. Brzezińska, Gdańsk 2005,  

s. 379–422. 
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badawczą – ankieta. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety. Ana-

liza wyników miała charakter jakościowy. Ze względu na obszerność badań zo-

stanie przedstawiony jedynie ich fragment dotyczący obrazu miłości w oczach 

uczniów gimnazjum.  

Wśród chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym pojawiały się 

wypowiedzi o charakterze poetyckim: Miłość jest rosą o poranku dnia (uczeń, 

13 lat). Ponadto chłopcy zwracali uwagę na to, że jest to uczucie, którego po-

trzebuje każdy człowiek, a także na to, jak wyglądają relacje pomiędzy osobami 

darzącymi się miłością: nie mogą bez siebie żyć, akceptują każdą zaletę, jak  

i wadę partnera/partnerki (uczeń, 16 lat). Uczniowie opisywali miłość jako coś, 

co sprawia, że jest się szczęśliwym i chce się dbać o drugą połówkę (uczeń,  

16 lat), coś najważniejszego (uczeń, 18 lat). Najczęściej jednak wśród chłopców 

mowa była o tym, że miłość jest wszystkim. Taka wypowiedź pojawiła się także 

u jednej z dziewcząt (15 lat).  

Pozostałe badane uczennice gimnazjum wskazywały na ogromne znaczenie 

miłości – jest czymś wielkim w życiu (uczennica, 15 lat), jest najważniejsza w ży-

ciu (uczennica, 17 lat). Jedna z uczennic (17 lat) określiła miłość jako odskocz-

nię od codziennego życia, nawet jeśli mieszka się ze sobą. Dodała także, że jest 

to wybranie sobie tak jakby brata/siostry. Miłość jest także czymś, co tak na-

prawdę pozostaje trudne do sprecyzowania – to coś, czego nie da się określić 

słowami (uczennica, 16 lat). To trudne do opisania uczucie związane jest ze 

wspólnymi, szczerymi rozmowami, jest czymś wyjątkowym (uczennica, 15 lat). 

W wypowiedziach uczniów – zarówno dziewcząt, jak i chłopców – dostrzec 

można to, że miłość jest uczuciem im bliskim, wyzwalającym pozytywne skoja-

rzenia, stanowi wartość i jest stanem pożądanym. Potwierdzają to także badania 

M. Bober
20

, która wykazała, że dla 264 badanych gimnazjalistów jedną z najbar-

dziej preferowanych wartości ostatecznych – obok bezpieczeństwa rodziny – jest 

dojrzała miłość. Mediany wartości ostatecznych dziewcząt i chłopców z gimna-

zjum wskazują na to, że zarówno dla pierwszych, jak i drugich ważna jest doj-

rzała miłość. Najbardziej preferowaną wartością dla obu płci jest bezpieczeń-

stwo rodziny. Także badania M. Marzec
21

, przeprowadzone wśród 600 uczniów 

gimnazjów w województwie lubelskim, wykazały, że najwyższe wartości dla 

badanych uczniów stanowią kolejno: miłość, dom i przyjaźń.  

Dla 46% badanych chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

najważniejsza w związku jest szczerość i miłość. Dla 90% badanych dziewcząt 

cenną wartością w związku jest szczerość. Pojawiły się także pojedyncze wypo-

wiedzi wskazujące na to, że w związku ważne są następujące sprawy: seks 

(uczeń, 16 lat), uczciwość (uczeń, 16 lat), brak zazdrości i cierpliwość (uczeń, 

                                                      
20  M. Bober, Diagnoza systemu wartości młodzieży gimnazjalnej i licealnej, [w:] Edukacyjne ten-

dencje XXI wieku w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Białystok 2005, s. 330–342. 
21  M. Marzec, O miłości z gimnazjalistami. Projekt dydaktyczno-wychowawczy, „Acta Universita-

tis Lodziensis” 2008, 11, s. 427–428. 
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16 lat), miłość drugiego człowieka do mnie (uczeń, 13 lat), wszystko (uczeń,  

15 lat), zaufanie (uczennica, 17 lat), spontaniczność i uczciwość (uczennica,  

17 lat), wyrozumiałość, dokładność, wrażliwość i odpowiedzialność (uczennica, 

16 lat), przyjaźń, wierność, uczucie (uczennica, 15 lat), zaufanie i dobry seks 

(uczennica, 15 lat).  

Z powyższych wypowiedzi można wyciągnąć następujący wniosek: dla obu 

badanych grup znaczącą rolę w związku odgrywa szczerość. Dziewczęta wska-

zały na szerszy wachlarz innych ważnych kwestii, jednak wypowiedzi obu grup 

nie różnią się znacząco od siebie – są zbliżone i ukazują, jak uniwersalną war-

tość w życiu człowieka stanowi miłość. Można zauważyć także charakterystycz-

ny dla tego okresu rozwojowego idealizm młodzieńczy. Badana grupa – mimo 

że przypisana poprzez diagnozę do grupy osób zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym – na poziomie deklaracji nie wyróżnia się w znaczący sposób od 

młodzieży nieposiadającej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze 

względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.  

Wypowiedzi uczniów dotyczącego tego, co jest najważniejsze w związku, 

wskazują na to, że zaspokojenie potrzeby bliskości (zarówno fizycznej, jak  

i emocjonalnej), zaufania i akceptacji jest dla nich bardzo ważne. To właśnie  

w związku poszukują tego, co najważniejsze – drugiego człowieka i relacji z nim. 

Okres życia, w którym znajduje się badana młodzież, to czas chwiejnych, zwy-

kle trwających krótko uczuć. Jednakże nie pozostaje to bez znaczenia dla dal-

szego rozwoju nastolatka – stwarza możliwość stopniowego dojrzewania emo-

cjonalnego oraz poznawania różnic i oczekiwań pomiędzy dwiema osobami
22

. 

Podsumowanie 

Tematyka podjętych badań spotkała się z różnym odbiorem wśród grona pe-

dagogicznego. Nauczyciele często reagowali zdziwieniem, oburzeniem, a także 

entuzjazmem. Natomiast sami uczniowie byli bardzo zaciekawieni tematem, 

który jest im szczególnie bliski. Chętnie wypełniali kwestionariusze. Dla każde-

go z badanych uczniów miłość jest czymś ważnym. Czas dorastania stawia 

przed tą grupą wiele zadań rozwojowych, którym muszą sprostać. Jednym z nich 

jest nawiązywanie bliskich relacji. Wychowanie seksualne, z którym związana 

jest tematyka miłości oraz związków, jest realizowane w szkołach jedynie incy-

dentalnie. Jak zaznacza Z. Izdebski
23

, „polska pedagogika seksualności ma bar-

dzo dobre podstawy teoretyczne”, ponadto opiera się na solidnych badaniach 

naukowych, jednak w zbyt małym stopniu traktuje się seksualność człowieka  

w kategoriach zdrowia. Brak dostępu do wiedzy na temat seksualności zakłóca 

                                                      
22  R. Pawłowska, Wpływ przemian psychospołecznych na miłość erotyczną młodzieży, [w:] Miłość 

i seks w percepcji młodzieży, red. R. Pawłowska, E. Jundziłł, Koszalin 1999, s. 43–74. 
23  Z. Izdebski, Szkolny przedmiot niepożądany, „Psychologia w Szkole” 2011, nr 4, s. 6. 
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zdrowie seksualne oraz reprodukcyjne, a także powoduje dezorientację. Z po-

wodu braku wiedzy opartej na faktach, młodzież podejmuje często zachowania 

pozbawione poczucia odpowiedzialności
24

. 

Ogromnie ważne jest także podejmowanie tematyki dotyczącej przemocy  

w związku. Jak wynika z ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec 

dzieci (grupa badawcza – 1005 dzieci i młodzieży w wieku 11–17 lat), 10% na-

stolatków w wieku 13–17 lat doświadczyło przemocy w związku. Starsze nasto-

latki – w wieku 15–17 lat – w ciągu ostatniego roku miały dwukrotnie więcej ta-

kich doświadczeń. Uszczegóławiając powyższe dane, podkreślić należy, że na 

pytanie: „czy kiedykolwiek Twój chłopak/Twoja dziewczyna spoliczkował(a) 

Cię?”, 3% dziewcząt odpowiedziało twierdząco, natomiast wśród chłopców od-

setek ten stanowił 16%. Jednak wspomnieć trzeba również o tym, że 50% bada-

nych dziewcząt, które doświadczyły przemocy w związku, zadeklarowało, że po 

tych sytuacjach coś je bolało, miały siniaki, skaleczenia bądź złamania. Jedynie 

5% chłopców zadeklarowało takie doświadczenie w swoich związkach
25

. Kolej-

nym z ważnych tematów, który powinien być podjęty podczas zajęć z edukacji 

seksualnej, to zachowania ryzykowne, w które młodzież bardzo często ucieka, 

aby zrekompensować sobie różnego rodzaju braki – np. deficyt w zakresie ak-

ceptacji w rodzinie, grupie rówieśniczej czy wśród nauczycieli. Zachowania ry-

zykowne stanowić mogą także formę odreagowania na doświadczane sytuacje 

lęku, poczucia niesprawiedliwości, ośmieszenia, krytykowania, zawstydzania  

i wielu innych sytuacji trudnych
26

.  

Edukacja seksualna powinna mieć także miejsce w domu i dokonywać się 

poprzez tzw. socjalizację intymności. Opiera się ona na werbalnym przekazywa-

niu dzieciom wiedzy dotyczącej seksualności. Gdy dziecko ma poczucie bezpie-

czeństwa w domu rodzinnym, łatwiej będzie mu komunikować swoje potrzeby 

oraz wątpliwości dotyczące funkcjonowania w relacjach intymnych
27

. Jak wyni-

ka z badań R. Lepperta
28

, 80% badanej młodzieży licealnej było zdania, że to 

rodzice powinni być źródłem wiedzy o seksualności człowieka. Jedynie 24% re-

spondentów uważało, że jest to zadanie nauczycieli.  

Ciekawe rozwiązanie do podejmowania z młodzieżą tematyki miłości na 

lekcjach języka polskiego proponuje M. Marzec
29

. Autorka sugeruje analizę 

współczesnej poezji podejmującej tematykę miłości. Dodaje także, że warto od-

nieść się do niej, biorąc pod uwagę czasy, w jakich żyjemy, oraz rzeczywistość, 

                                                      
24  K. Bojarska, Wstęp, [w:] C. Hunter-Geboy, Edukacja bez tabu, Warszawa 2009, s. 10. 
25  J. Włodarczyk, Przemoc rówieśnicza. Wyniki ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wo-

bec dzieci, „Dziecko Krzywdzone” 2013, vol. 12, nr 3, s. 63–81. 
26  S. Polcyn-Matuszewska, Rola szkoły w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym dzieci i mło-

dzieży, „Remedium” 2016, nr 10, s. 5–7. 
27  I. Szafrańska, Przestrzenie kształtowania się wzorców intymnych w okresie dorastania, [w:] 

Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos, s. 125–134. 
28  R. Leppert, Młodzież – świat przeżywany i tożsamość, Kraków 2002 
29  M. Marzec, dz. cyt., s. 431–440. 
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w jakiej przyszło żyć współczesnej młodzieży, i urozmaicać czytanie poezji słu-

chaniem utworów np. muzyki hip-hopowej. Można analizować wiersze autorów 

bardzo znanych, ale także tych, którzy są amatorami i dopiero zaczynają swoją 

przygodę z pisaniem. Autorka oprócz analizy miłości w kontekście życia i ro-

dziny proponuje jeszcze tematykę miłości do drugiego człowieka – miłości ero-

tycznej (co wydaje się najbliższe tematyce podjętej w niniejszym artykule).  

M. Marzec zauważa, że tego rodzaju miłość rozwija się w ukryciu (np. poprzez 

czytanie prasy pornograficznej) bądź jest nadmiernie eksponowana. Zadaniem 

nauczyciela jest tutaj znalezienie tzw. złotego środka, który pozwoli pozbyć się 

tych skrajności, w dojrzewaniu do przeżywania uczuć pełnych szacunku wzglę-

dem drugiego człowieka.  

Niewątpliwie kolejny etap badań powinien opierać się na próbie zdobycia 

informacji o tym, jak młodzież wyraża swoje uczucia. Miłość jest dla nich wiel-

ką wartością, ale kolejnym krokiem powinno być właściwe jej wyrażenie oraz 

okazywanie – uwzględniające szacunek wobec drugiego człowieka, a następnie 

tworzenie trwałych relacji.  
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Love and relationships viewed by teenagers at the risk of social 

maladjustment 

Summary 

The article concerns love and relationships as viewed by teenagers who are at the risk of social 

maladjustment. It examines the way of life characteristic of these teenagers and discusses the im-

portance of love during adolescence. Furthermore, the article reports the findings of the research 

carried out among junior high school students in Teen Sociotherapy Centre in Cracow. I t also of-

fers practical guidance in the field of sexual education. 

Keywords: love, relationships, teenagers at the risk of social maladjustment. 
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W ostatnich latach coraz częściej do ogólnodostępnych szkół ponadgimna-

zjalnych (ponadpodstawowych) trafiają uczniowie posiadający orzeczenie o po-

trzebie kształcenia specjalnego. Realizują oni nauczanie razem z zespołem kla-

sowym lub są objęci nauczaniem indywidualnym. Zarówno jedna, jak i druga 

forma kształcenia takich uczniów wymaga od nauczycieli szczególnego przygo-

towania z powodu specyficznych cech odróżniających osoby z zespołem Asper-

gera od rówieśników.  

Literatura dostarcza stosownych informacji w zakresie charakterystyki 

uczniów z zespołem Aspergera, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym
1
; zde-

                                                      
1  Zob. m.in.: M. Charbicka, Dziecko z zespołem Aspergera, Warszawa 2015; Dziecko z auty-

zmem. Rozważania teoretyczne, doniesienia z badań. Materiały międzynarodowej konferencji 

naukowej pod tytułem „Dziecko autystyczne w XXI wieku” w dn. 1–3 grudnia 2000 r. w Czę-

stochowie, pod red. D. Marzec i A. Banasiak, Częstochowa 2005; G. Jagielska, One są wśród 

nas. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedago-

gów i opiekunów, Warszawa 2010; M.L. Kutscher, T. Attwood, R.R. Wolff, Dzieci z zaburze-

niami łączonymi: ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwu-

biegunowa i inne zaburzenia, tł. Robert Waliś, Warszawa 2007; A. Maciarz, M. Biadasiewicz, 

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku, Kraków 2005; W. Waclaw,  

U. Aldenrud, S. Ilstedt, Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne doświadczenia  

z codziennej pracy, tł. M. Aleksandrowicz, Katowice 2000. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.22


272 Iwona SKRZYPCZYK-GAŁKOWSKA 

cydowanie mniej znaleźć można poradników metodycznych podsuwających na-

uczycielom poszczególnych przedmiotów propozycje organizacji konkretnych 

zajęć, sprawdzonych metod pracy i rozwiązań lekcyjnych, zwłaszcza adresowa-

nych do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
2
. Wydaje się to istotną luką, 

zwłaszcza uwzględniając fakt, że w nauczaniu uczniów z zespołem Aspergera 

dobre przygotowanie się do zajęć przez nauczyciela jest sprawą niezwykle waż-

ną – należy przemyśleć każdy element lekcji, zadbać o jej właściwą strukturę, 

poddać refleksji sposób formułowania poleceń, zastanowić się nad sposobami 

motywowania ucznia z zespołem Aspergera oraz nad oceną jego pracy lekcyjnej. 

Tego typu namysł jest szczególnie ważny w przypadku nauczyciela języka pol-

skiego w szkole ponadgimnazjalnej, realizuje on bowiem z uczniem z zespołem 

Aspergera taką samą podstawę programową, jak z uczniami nieposiadającymi 

żadnych deficytów rozwojowych.  

W podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego
3
 wśród wymagań 

szczegółowych treści nauczania w zakresie podstawowym znajduje się między 

innymi Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.  

W punkcie pierwszym tego wymagania Czytanie i słuchanie znajduje się zapis, 

w myśl którego uczeń:  

odczytuje sens całego tekstu (a w nim znaczenia wyrazów, związków frazeologicznych, 

zdań […]; potrafi objaśnić ich sens oraz funkcję na tle całości; […] odczytuje w odbiera-

nych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte; […] rozróżnia w dialogu odpo-

wiedzi właściwe i unikowe; […] rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mecha-

nizm i funkcję; rozpoznaje pytania podchwytliwe i sugerujące odpowiedź; […] rozpo-

znaje manipulację językową […]4.  

W punkcie Świadomość językowa tego samego obszaru zapisano między in-

nymi, że uczeń „analizuje i definiuje […] znaczenia słów; […] odróżnia słow-

nictwo neutralne od emocjonalnego i wartościującego; oficjalne od swobodne-

go”
5
. W zakresie Analizy i interpretacji tekstów kultury uczeń ma znać teksty li-

terackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela, prezentować własne 

                                                      
2  Cenną propozycją wydaje się publikacja: B. Czabaj, Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania klas IV–VI, gimnazjum i szkoły po-

nadgimnazjalnej, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzeba-

mi edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część I, Warszawa 2010, s. 261–302. Autorka 

wprawdzie koncentruje uwagę na problemie dysleksji, jednak proponowane przez nią sposoby 

pracy oraz zgromadzona literatura mogą okazać się pomocne w nauczaniu ucznia z zespołem 

Aspergera. Pewne wskazówki do pracy z uczniem z zespołem Aspergera w szkole ponadgim-

nazjalnej znajdziemy też w rozdziale: A. Lemańska, Model pracy z uczniem z autyzmem, [w:] 

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mate-

riały szkoleniowe. Część II, Warszawa 2010, s. 177–199. 
3  Podstawa programowa z komentarzami, t. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i 

liceum, Warszawa 2008, s. 43–52. 
4  Tamże, s. 43–44. 
5  Tamże, s. 45–46. 
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przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki, interpretować je i analizować 

oraz dostrzegać związek języka z wartościami, a także wskazywać zastosowane 

w utworze środki artystycznego wyrazu i określać ich funkcje
6
. W zakresie Two-

rzenia wypowiedzi uczeń powinien między innymi stosować uczciwe zabiegi 

perswazyjne, wystrzegając się nieuczciwych zabiegów erystycznych i publicznie 

wygłaszać samodzielnie przygotowaną wypowiedź – z dbałością o wyrazistość 

przekazu i dźwięku, tempo i doniosłość głosu
7
. Od ucznia realizującego program 

nauczania w zakresie podstawowym wymaga się też znajomości nie mniej niż 

trzynastu tekstów literackich (poznawanych stopniowo przez trzy lub cztery lata 

nauki w szkole ponadgimnazjalnej), przy czym obowiązkowe są tak zwane lek-

tury z gwiazdką, czyli takie, które należy omówić obowiązkowo. Są wśród nich: 

Bogurodzica, wybrana twórczość Jana Kochanowskiego, Dziady część III i Pan 

Tadeusz Adama Mickiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, wybrane 

opowiadanie Brunona Schulza i Ferdydurke Witolda Gombrowicza
8
. 

W przypadku ucznia z zespołem Aspergera realizacja wymienionych tu tre-

ści nauczania i zagadnień związanych z obowiązkowymi tekstami literackimi 

wydaje się stosunkowo trudna
9
. Jak wynika z charakterystyki takiego ucznia, ma 

on specyficzne cechy w obszarze sprawności komunikacyjnej, które mogą zna-

cząco utrudniać zrealizowanie zapisanych w podstawie programowej treści. Jest 

to między innymi słaba zdolność rozumienia abstrakcyjnego, co szczególnie 

uwidacznia się w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, takich jak język 

polski. Uczniowie z zespołem Aspergera kompensują sobie ten deficyt za pomo-

cą myślenia opartego na konkretach, obrazowego. Objawia się u nich defekt  

w obszarze rozumienia języka, obejmujący niewłaściwą interpretację znaczeń li-

teralnych (dosłownych) oraz domyślnych
10

. Jak podaje A. Wojciechowska, na-

stolatek z zespołem Aspergera „[Z] jednej strony używa […] bogatego, pedan-

tycznego i wyszukanego słownictwa, z drugiej zaś nie rozumie przenośni, meta-

for, przysłów, języka potocznego”
11

. J. Święcicka zauważa, że wszelkiego ro-

dzaju zwroty o charakterze przenośnym powinny być wytłumaczone, ponieważ 

uczeń z zespołem Aspergera na skłonność do przyswajania sobie ich dosłowne-

go znaczenia
12

. Zdaniem badaczki, uczeń taki może często nie rozumieć „[…] 

treści lektur szkolnych, wierszy czy opowiadań, nie koncentrować się na szcze-

                                                      
6  Tamże, s. 46–47. 
7  Tamże, s. 48–49. 
8  Tamże, s. 49–52. 
9  Por. D.K. Holajda, Bariery w kształceniu polonistycznym dzieci i młodzieży z zespołem Asper-

gera, [w:] Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżni-

cowań, red. N. Starnik, A. Zduniak, Poznań 2012, s. 313–314. 
10  Zob. L. Jackson, Świry, dziwadła i zespół Aspergera, Warszawa 2005, s. 47. 
11  A. Wojciechowska, Rozwój mowy i komunikacji u dzieci z zespołem Aspergera a oddziaływa-

nia logopedyczne, „Forum Logopedyczne” 2012, s. 44–49. 
12  Zob. J. Święcicka, Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela, Kra-

ków 2010, s. 14. 
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gółach, a także nie zachwycać się pięknymi, barwnymi opisami przyrody lub nie 

śledzić z zapartym tchem wątku miłosnego w bestsellerowej książce”
13

. Może 

nie pojmować znaczenia danego momentu fabularnego dla całej historii ani za-

leżności przyczynowo-skutkowych
14

. Często może czytać bez zrozumienia
15

. 

Podobnego zdania są autorki książki Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogól-

nodostępnej; uważają one, że mimo wysokich zdolności w zapamiętywaniu fak-

tów osoby takie przejawiają  

[…] trudności z rozumieniem treści, zwłaszcza abstrakcyjnych (np. nie potrafią napisać 

wypracowania o spotkaniu z bohaterem czytanej książki); […] trudności w łączeniu in-

formacji w spójną całość. Konsekwencją powyżej wymienionych mogą być problemy  

w zakresie: rozumienia tekstów; rozwiązywania problemów; wnioskowania i oceny sytu-

acji […] itp.16  

Uczeń z zespołem Aspergera nie potrafi tworzyć dłuższych, rozbudowanych 

wypowiedzi, ma trudności z inicjowaniem i podtrzymywaniem konwersacji, sto-

suje agramatyzmy i neologizmy. Jednocześnie charakteryzują go często zabu-

rzenia w zakresie posługiwania się mową: dziwaczna prozodia, intonacja, rytm  

i tempo wypowiedzi, osobliwa charakterystyka głosu
17

, echolalie. J. Święcicka 

zauważa, że:  

[…] dzieci z tym zaburzeniem nie mówią z lokalnym akcentem i wykrzykują fragmenty 

zdań (niezależnie od sytuacji). Ich słownictwo jest zazwyczaj bardzo formalne, ton mo-

notonny, a wypowiedzi nie mają typowej „melodyki”, co oznacza, że nie akcentują po-

szczególnych wyrazów i nie słychać napięcia emocjonalnego wynikającego z opowiada-

nia o czymś z zaangażowaniem. Nie można ponadto odróżnić, kiedy kończy się zdanie  

i zaczyna kolejne. Dziecko z ZA rozmowę często prowadzi w formie monologu wygłasza-

nego na jednym wydechu. Nawet jeżeli ma bardzo bogate słownictwo, nie należy oczeki-

wać, że umiejętność rozumienia wypowiedzi jest u niego na takim samym poziomie18.  

Badaczka akcentuje także perfekcjonizm wypowiedzi uczniów z zespołem 

Aspergera, posługiwanie się językiem literackim, dobieranie, czy wręcz „cedze-

nie” słów, używanie „kwiecistego języka” nawet w momentach zwykłej rozmo-

wy z kolegą na szkolnym korytarzu. Budowanie zdań za pomocą dokładnie do-

branych słów lub z użyciem takich, których znaczenia sam nie do końca rozu-

mie, może powodować postrzeganie takiego ucznia jako osoby przemądrzałej. 

Może on również wypowiadać się za pomocą sloganów, sformułowań zaczerp-

niętych na przykład z ulubionych filmów
19

. Dodatkową trudność w nauce dla 

                                                      
13  Tamże.  
14  Tamże. 
15  Tamże, s. 15. 
16  R. Cybulska, J. Dryjańska, K. Gotlin, M. Kłoda, K. Pomorska, A. Pyzikiewicz, Uczeń z zespo-

łem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, Warszawa 2016, s. 10. 
17  Zob. J. Stachowicz, Zespół Aspergera a kompetencje społeczne, Zeszyty Naukowe WSSP 

2013, t. 16, s. 112–113. 
18  J. Święcicka, dz. cyt., s. 13. 
19  Tamże, s. 16. 
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ucznia z zespołem Aspergera stanowią jego problemy z zachowaniem koncen-

tracji uwagi.  

W takiej sytuacji zadaniem nauczyciela języka polskiego jest dostosowanie 

form i metod nauczania tak, aby pomimo ograniczeń wynikających z dysfunkcji 

ucznia zrealizować program nauczania. Podstawą do zaplanowania właściwych 

działań w tym zakresie powinno być dogłębne pozna(wa)nie ucznia, dokonane  

w oparciu o wszystkie możliwe źródła, w tym dokumenty, a przede wszystkim 

orzeczenie, które obok podstawowych danych o uczniu zawiera także diagnozę 

psychologiczno-pedagogiczną oraz zalecenia do pracy z nim. Warto także wyko-

rzystać dostępne na rynku publikacje zawierające przyjazne uczniowi z zespo-

łem Aspergera ankiety diagnostyczne
20

.  

W realizacji programu nauczania języka polskiego przewidzianego dla 

ucznia z zespołem Aspergera trzeba pamiętać, że bardzo istotnym kanałem ko-

munikacji jest wzrok. Autorki książki Uczeń z zespołem Aspergera w szkole 

ogólnodostępnej apelują do nauczyciela:  

Staraj się wspomagać swoje wypowiedzi wizualnie – przyciągnie to uwagę dziecka i po-

zwoli mu dłużej zachować koncentrację. W tym celu możesz wykorzystać: wyrazistą 

ekspresję (żywa mimika, wyrazisty ton głosu, odpowiednia postawa ciała); gesty natural-

ne (inscenizacja); przedmioty/rekwizyty związane z danym tematem, aktywnością; foto-

grafie, symbole, rysunki; filmy, prezentacje multimedialne21. 

Metody związane z wykorzystaniem obrazu dobrze sprawdzają się w pracy  

z dłuższym tekstem literackim. Dla lepszego zapamiętania treści utworu można 

pozwolić uczniowi z zespołem Aspergera na wykonanie prostych ilustracji do 

kolejnych punktów planu wydarzeń
22

. Dobre efekty przynosi też zastosowanie 

rysunku w pracy z wierszem. Trzeba jednak pamiętać, że praca lekcyjna ucznia 

na IV etapie edukacyjnym nie może polegać wyłącznie na przekładzie interse-

miotycznym; powinien on współwystępować z innymi metodami, które mają 

doprowadzić ucznia do sformułowania właściwych wniosków. Przykładem ta-

kich rozwiązań może być zamieszczona poniżej karta pracy skonstruowana do 

pieśni Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie, stworzona na potrze-

by pracy z uczniem z zespołem Aspergera w klasie pierwszej liceum ogólno-

kształcącego. Oczywiście, nie umożliwia ona całościowej i dogłębnej analizy  

i interpretacji utworu, ale pozwala na „oswojenie” wiersza i może stanowić ele-

ment – na przykład punkt wyjścia do dalszej pracy. 

                                                      
20  C. Faherty, Autyzm… Co to dla mnie znaczy? Podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych 

ze spektrum autyzmu, tłum. J. Bilmin, Kraków 2016. 
21  R. Cybulska, J. Dryjańska, K. Gotlin, M. Kłoda, K. Pomorska, A. Pyzikiewicz, Uczeń z zespo-

łem Aspergera…, s. 38. Na pomocną rolę narzędzi wizualnych w nauczaniu osób z zespołem 

Aspergera wskazują też inni badacze. Zob. m.in. J. Święcicka, dz. cyt., s. 31–32. 
22  Zob. też: https://autyzmwszkole.com/2017/11/24/notowanie-kolejnosci-zdarzen-i-wizualizacja-

tekstu/. [dostęp: 26.03.22018]. 
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KARTA PRACY  

do pieśni Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie
23

 

1. Jak nazywamy środek artystycznego wyrazu widoczny w dwóch pierwszych 

wersach utworu: 

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? 

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? 

 Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź: 

o zdanie oznajmujące, 

o wykrzyknienie, 

o pytanie retoryczne. 

2. Jakimi „hojnymi darami” może człowiek odwdzięczyć się Bogu za jego do-

brodziejstwa? 

 Zaznacz krzyżykiem właściwą odpowiedź: 

o złotem, 

o gorliwą wiarą, 

o niczym. 

3. Wykonaj ilustrację do następujących wersów wiersza: 

FRAGMENT WIERSZA ILUSTRACJA 

Tyś niebo zbudował, 

I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował 

 

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi, 

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi. 

 

Za Twojem rozkazaniem w brzegach morze stoi, 

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi. 

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają 

[…] 

 

Biały dzień, a noc ciemna, swoje czasy znają. 

 

                                                      
23  Tekst pieśni za: http://staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/czego_chcesz_Panie.html [do-

stęp: 26.03.2018]. 
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4. Narysuj wizerunki pór roku, które dostrzegasz w następującej strofie wier-

sza: 

Tobie kwoli, rozliczne kwiatki wiosna rodzi; 

Tobie kwoli, w kłosianem wieńcu lato chodzi; 

Wino jesień, i jabłka rozmaite dawa, 

Potem do gotowego gnuśna zima wstawa. 

WIOSNA LATO 

ZIMA JESIEŃ 

5. Uzasadnij, że podane niżej określenia nazywające Boga, który stworzył 

świat opisany w wierszu, są prawdziwe: 

Architekt, bo  .........................................................................................................  

Artysta, bo  .............................................................................................................  

 

Jak widać, oprócz rysowania świadczącego o rozumieniu treści zawartych  

w wierszu, uczeń ma również inne zadania do wykonania. Są to: rozpoznanie we 

wskazanym cytacie i nazwanie środka artystycznego wyrazu, zrozumienie sensu 

przenośnego wskazanego wyrażenia obecnego w tekście wiersza oraz uzasad-

nienie tez sformułowanych na podstawie przeprowadzonej samodzielnie inter-

pretacji
24

. Podczas kolejnych lekcji z wykorzystaniem rysunku w interpretacji 

poezji zwiększamy stopień trudności zadań. Przykładem niech będzie tabela 

przygotowana do pracy z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Z głową 

na karabinie
25

, w której zadaniem ucznia jest nie tylko wykonanie obrazków do 

wskazanych wersów, ale także określenie czasu gramatycznego czasowników 

oraz zinterpretowanie danych fragmentów utworu. Dokonana w ten sposób pró-

ba odczytania sensów wiersza pozwala uczniom na wyciągnięcie wniosków, 

między innymi o przeplataniu się elementów apokaliptycznych i arkadyjskich. 

STROFY/WERSY 
CZAS GRA-

MATYCZNY 

REALIZACJA 

RYSUNKOWA 

INTERPRETA-

CJA 

Nocą słyszę, jak coraz bliżej 

drżąc i grając krąg się zaciska. 

   

                                                      
24  Ćwiczenie to znany mi uczeń z zespołem Aspergera rozwiązał bez trudu, a na stworzonych 

przez niego ilustracjach różnicom pomiędzy porami roku, poza innymi elementami graficzny-

mi, towarzyszy także zróżnicowanie wielkości słońca (najmniejsze zimą, największe latem). 
25  Tekst wiersza za: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/baczynski-z-glowa-na-karabinie.pdf 

[dostęp: 26.03.2018]. 
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STROFY/WERSY 
CZAS GRA-

MATYCZNY 

REALIZACJA 

RYSUNKOWA 

INTERPRETA-

CJA 

A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, 

wyhuśtała mnie chmur kołyska. 

 

A mnie przecież wody szerokie 

na dźwigarach swych niosły płatki 

bzu dzikiego; bujne obłoki 

były dla mnie jak uśmiech matki. 

   

Krąg powolny dzień czy noc krąży, 

ostrzem świszcząc tnie już przy ustach, 

   

a mnie przecież tak jak i innym, 

ziemia rosła tęga – nie pusta. 

 

I mnie przecież jak dymu laska 

wytryskała gołębia młodość; 

   

teraz na dnie śmierci wyrastam 

ja – syn dziki mego narodu. 

 

Krąg jak nożem z wolna rozcina, 

   

przetnie światło, zanim dzień minie, 

a ja prześpię czas wielkiej rzeźby 

z głową ciężką na karabinie. 

 

Obskoczony przez zdarzeń zamęt, 

kręgiem ostrym rozdarty na pół, 

głowę rzucę pod wiatr jak granat, 

piersi zgniecie czas czarną łapą; 

   

bo to była życia nieśmiałość, 

a odwaga – gdy śmiercią niosło. 

   

Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało 

wielkie sprawy głupią miłością. 

   

Podczas przygotowywania materiałów do pracy z uczniem z zespołem 

Aspergera warto zwrócić uwagę na rozmieszczenie tekstu na kartce, kolor i ro-

dzaj czcionki; mają one znaczenie, przykuwając uwagę ucznia z zespołem 

Aspergera. Nieodpowiednie rozplanowanie tekstu na karcie pracy (na przykład 

umieszczenie polecenia na końcu strony, a miejsca na wykonanie go – na na-

stępnej) może spowodować niewykonanie zadania przez ucznia nie z powodu 

braku wiedzy, lecz przez nieuwagę. Dobre efekty przynosi zaznaczanie kolora-

mi
26

 partii tekstu, na które chcemy skierować uwagę ucznia. Przykładem niech 

będzie fragment sonetu Jana Andrzeja Morsztyna Do trupa, w którym za pomo-

                                                      
26  Por. M. Winter, Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, 

wychowawcy, pedagoga, Warszawa 2006, s. 39. 
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cą dwóch kolorów czcionki skoncentrujemy wzrok ucznia na zobrazowanych  

w wierszu dwóch sytuacjach – osoby nieżyjącej i nieszczęśliwie zakochanej.  

Leżysz zabity i jam też zabity, 

Ty - strzałą śmierci, ja – strzałą miłości, 

Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości, 

Ty jawne świece, ja mam płomień skryty, 

Tyś na twarz suknem żałobnym nakryty, 

Jam zawarł zmysły w okropnej ciemności, 

Ty masz związane ręce, ja wolności 

Zbywszy, mam rozum łańcuchem powity […]27. 

Dalsza praca nad tak graficznie przygotowanym utworem wydaje się o wiele 

łatwiejsza, niż gdyby przedstawić go uczniowi w tradycyjnym zapisie.  

Aby usprawnić działania lekcyjne ucznia z zespołem Aspergera, warto za-

stanowić się nad wykorzystaniem na lekcji alternatywnych sposobów notowa-

nia
28

 w postaci uzupełniania tekstu z lukami. Unikając żmudnego zapisywania, 

można posłużyć się wcześniej przygotowanym tekstem notatki na przykład na 

koniec zajęć; prawidłowe uzupełnienie przez ucznia luk poświadczy zrozumie-

nie przez niego zagadnień poruszonych w trakcie zajęć. Jeśli jednak pozosta-

niemy przy tradycyjnym notowaniu, musimy koniecznie czuwać nad poprawno-

ścią zapisu, zarówno pod względem graficznym, ortograficznym, jak i inter-

punkcyjnym. Skutecznym sposobem wydaje się tu pisanie na tablicy przez na-

uczyciela, które uczeń ma wiernie odwzorować
29

. Na lekcjach prowadzonych 

indywidualnie dobrze sprawdza się metoda porównania tekstu napisanego na 

kartce przez nauczyciela i tekstu napisanego przez ucznia; umożliwia ona samo-

dzielne znalezienie przez ucznia ewentualnych różnic w pisowni i poprawienie 

błędów.  

W toku przygotowań do egzaminu maturalnego należy ćwiczyć z uczniem  

z zespołem Aspergera umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów nieliterac-

kich. Dobre pomysły w tym zakresie podsuwają autorzy strony internetowej 

„Autyzm w Szkole”
30

. Z moich doświadczeń wynika, że dobre efekty przynosi 

skupianie wzroku ucznia na linijce tekstu czytanego w danej chwili, poprzez 

podkreślenie jej białą czystą kartką. Warto też tak dobierać teksty do czytania ze 

zrozumieniem, by korespondowały one z zainteresowaniami ucznia
31

. Znany mi 

chłopiec z zespołem Aspergera interesował się filmem, więc wybrałam na lekcję 

tekst Stanisława Janickiego pod tytułem Charlie Chaplin z arkusza próbnej ma-

                                                      
27  http://staropolska.pl/barok/JA_Morsztyn/lutnia_13.html [dostęp: 26.03.2018]. 
28  Por. M. Winter, Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien…, s. 18, 39. Zob. też 

https://autyzmschemat.life/2018/02/03/przenoszenie-mysli-na-papier/ [dostęp: 26.03.2018]. 
29  Por. tamże, s. 18. 
30  https://autyzmwszkole.com/2016/10/28/doskonalenie-plynnosci-czytania/ [dostęp: 26.03.2018]. 
31  O wykorzystywaniu zainteresowań ucznia z zespołem Aspergera w nauczaniu zob. np.:  

J. Święcicka, dz. cyt., s. 33. 
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tury wydawnictwa Operon
32

. Przed przystąpieniem do pracy zapoznaliśmy się  

z postacią Charliego Chaplina, wykorzystując popularne serwisy internetowe, 

między innymi YouTube. Uczeń z zafascynowaniem obejrzał krótki filmik The 

Lion’s Cage
33

, dzięki któremu nie tylko zainteresował się postacią znanego akto-

ra, ale z przejęciem komentował rozwój akcji, zwracając uwagę na emocje wpi-

sane w odgrywaną przez Chaplina postać
34

. Wytworzona w ten sposób cieka-

wość zaowocowała w postaci uwagi, z jaką uczeń przeczytał potem tekst po-

święcony bohaterowi filmu, co następnie znalazło odzwierciedlenie w udzieleniu 

prawidłowych odpowiedzi na pytania pomieszczone w części testowej.  

Niezwykle ważnym elementem podczas lekcji z uczniem z zespołem Asper-

gera jest utrzymanie koncentracji uwagi, motywowanie do podejmowania kolej-

nych zadań, a wreszcie – oceniania. Proponuję tutaj wprowadzenie zasad po-

dobnych do tych, o jakich pisała A. Borkowska, nazywając je kontraktem
35

. 

Modyfikując ten pomysł, dostosowuję sposoby oceniania do każdej lekcji  

z osobna i każdorazowo przedstawiam je uczniowi. Bazuję przy tym na zasa-

dach zbliżonych do zasad oceniania kształtującego
36

 – przedstawiam cele lekcji, 

sposoby pracy i oczekiwany efekt końcowy. Od tych czynników uzależniam 

elementy, za które przyznaję uczniowi punkty (plusy lub minusy) składające się 

na ostateczną ocenę z pracy na lekcji. W momencie spadku zainteresowania te-

matem, przypominam uczniowi o celu, do jakiego wspólnie zmierzamy, czyli  

o możliwości otrzymania najwyższej oceny. 

Pamiętać należy, że nauka w szkole ponadgimnazjalnej kończy się egzami-

nem maturalnym, który absolwenci z zespołem Aspergera mogą zdawać tak sa-

mo jak ich zdrowi koledzy. O warunkach i formach egzaminu osób ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi rokrocznie informuje dyrektor Centralnej Komi-

sji Egzaminacyjnej w Komunikacie w sprawie szczegółowych sposobów dosto-

sowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
37

. Absol-

wenci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność korzystają z dostosowania formy i warunków 

egzaminu. Dostosowanie formy pisemnego egzaminu maturalnego polega na 

przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zda-

jących. W przypadku absolwentów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

zdający egzamin maturalny z języka polskiego otrzymuje dostosowany arkusz 

                                                      
32  https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy#EDYCJA 

2015/2016 [dostęp: 26.03.2018]. 
33  https://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI [dostęp: 23.03.2018]. 
34  Film niemy może stanowić bogaty materiał do pracy z uczniem z zespołem Aspergera nad ana-

lizą stanów emocjonalnych i zachowań człowieka. 
35  A. Borkowska, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, Gdańsk 2016, s. 63. 
36  http://www.ceo.org.pl/pl/ok [dostęp: 26.03.2018]. 
37  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Komunikat 

%20o%20dostosowaniach.pdf. [dostęp: 26.03.2018]. 
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egzaminacyjny, tzw. A2
38

. Różnice w stosunku do arkuszy A1, czyli dla mło-

dzieży bez dysfunkcji, są zasadnicze, jeśli chodzi o dobór tekstów będących 

podstawą rozprawki interpretacyjnej – osoba z zespołem Aspergera nie może 

otrzymać tekstu poetyckiego jako tejże podstawy, a jedynie teksty prozą bądź 

dramaty
39

. W miejscu przeznaczonym na wypracowanie arkusz zawiera infor-

mację dla zdającego: „Możesz kontynuować na następnej stronie”
40

, zapisaną 

tłustym drukiem i podkreśloną. W części zawierającej teksty i zadania dotyczące 

czytania ze zrozumieniem są różnice między arkuszami A1 i A2. Polegają na 

doborze jednego innego bądź dwóch innych tekstów będących podstawą pytań. 

Pytania powinny być sformułowane w sposób przystępny dla ucznia z zespołem 

Aspergera. W części ustnej egzaminu maturalnego zdający z zespołem Asperge-

ra może na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego skorzystać 

z udogodnień
41

.  

Obecnie polska oświata przeżywa okres kolejnej zmiany. Od 1 września 

2017 roku do ośmiu lat została wydłużona nauka w szkołach podstawowych,  

a do czterech w ponadpodstawowych (lub pięciu w przypadku technikum).  

W nowej sytuacji Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszło naprzeciw uczniom 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, deklarując im szerokie wsparcie i wy-

                                                      
38  Dostosowania w obrębie warunków przebiegu egzaminu to: czas pracy jest wydłużony, zapisa-

ny na arkuszu, i wynosi do 200 minut. W trakcie egzaminu na sali może być obecna osoba nie-

zbędna do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub do obsługi potrzebnego sprzętu 

(może być członkiem zespołu nadzorującego). Zdający może również korzystać z pomocy na-

uczyciela wspomagającego (może on być członkiem zespołu nadzorującego) przy odczytywa-

niu poleceń i tekstów i/lub przy zapisywaniu odpowiedzi, jeżeli w toku edukacji zdający został 

wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem. Miejsce pracy powinno być dostosowane do 

dysfunkcji zdającego. Zdający może też pisać pracę na komputerze, jeżeli w toku edukacji zda-

jący został wdrożony do tej formy pracy. Zob. tamże. 
39  Zob. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” 

formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018, s. 33: https://cke.gov.pl/images/ 

_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Informacja%20CALOSC.pdf [dostęp: 26.03.2018]. 
40  Zob. przykładowy arkusz egzaminacyjny dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera: 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/egzamin_probny_2015/pols

ki_pp/A2J%C4%99zyk_polski_PP_arkusz.pdf [dostęp: 26.03.2018]. 
41  Są to: obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub do 

obsługi potrzebnego sprzętu, w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną. 

Przygotowanie wypowiedzi z języka polskiego na piśmie. Uzupełnienie lub zastąpienie wypo-

wiedzi ustnej zapisem sporządzonym przez zdającego. Przekazanie wypowiedzi ustnej przez 

nauczyciela wspomagającego, który rozumie wypowiedź zdającego, jeżeli w toku edukacji zda-

jący został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem. Przedłużenie czasu przeprowadza-

nia egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowa-

nie do wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem 

przedmiotowym). Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka obcego nowożytne-

go – nie więcej niż o 15 minut. Zastosowanie przekazanych przez OKE kryteriów oceniania 

wypowiedzi uwzględniających dysfunkcję. Zob. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/ 

20170901%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf [dostęp: 26.03.2018]. 
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dając szereg rozporządzeń regulujących pracę szkoły w tym zakresie. Na stronie 

internetowej ministerstwa czytamy między innymi: „Niedopuszczalne jest to, 

aby dziecko z autyzmem, czy zespołem Aspergera, było prowadzone przez na-

uczyciela, który nie został wcześniej z tego tematu przeszkolony”
42

. Pozostaje 

więc mieć nadzieję, że nauczyciele skorzystają z możliwości zdobycia wiedzy 

na temat specyfiki pracy z uczniem z zespołem Aspergera. 
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Teenager with Asperger Syndrome in a mainstream school. 

Work method tips for Polish teachers 

Summary 

The article presents suggestions of forms and methods of working with a student with Asperger’s 

Syndrome during Polish lessons in high school (post-primary school). The reason the author brings 

up this issue is due to the significant lack of methodological guides for teachers working with old-

er students with Asperger’s Syndrome. This information gap seems to require supplementing, as 

proven by the author. To this end, she refers to the contents of the core cirriculum required of the 

student with Asperger’s Syndrome in high school and juxtaposes it with the developmental disor-

ders of such a student, through which she shows the necessity to offer methodological support to 

Polish teachers teaching such teenagers. In connection with this the author presents her own select 

ideas for working with students with Asperger’s Syndrome on poetry, longer literary texts and 

nonliterary texts. She proposes a few self-tested gimmicks that potentiate the motivation and inter-

est of the student in the subject, as well as help focus their attention. The depicted methods are 

meant to properly prepare the student with Asperger’s Syndrome for their Matura Exam which the 

author briefly describes. 

Keywords: teenager with Asperger’s Syndrome, methodology of Polish, high school (post-

primary school). 
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Wprowadzenie 

Jednostka, funkcjonując w rzeczywistości struktur społeczno-prawnych, 

tworzy konkretny model, dookreślony jej doświadczeniem, biografią, wiedzą, 

kompetencjami, preferowanymi wartościami, dokonywanymi wyborami oraz ra-

cjonalnymi i odpowiedzialnymi decyzjami. Szczególnego znaczenia nabiera sy-

tuacja, gdy funkcjonowanie jednostki zdecydowanie wiąże się z naruszeniem 

konkretnych norm prawnych. Wówczas w aspekcie prawnym, moralnym i spo-

łecznym jest ona oceniana bardzo negatywnie. Konsekwencją może być nagana, 

potępienie bądź w ostateczności nieuchronna surowa kara, będąca ważnym, 

uniwersalnym na przestrzeni wieków i kultur, elementem życia społecznego. 

Kary wpisane są w nasze wyposażenie genetyczne, stanowią ważny regulator 

zachowań. Wyjątkową formą kary jest kara kryminalna, kara pozbawienia wol-

ności, mająca na celu spowodowanie wewnętrznej przemiany skazanego, korek-

tę jego systemu wartości, ukształtowanie w nim poczucia odpowiedzialności za 

własne czyny, wzbudzenie poczucia winy determinującego moralną rehabilitację 

oraz potrzebę zadośćuczynienia. Odwołując się do M. Foucaulta, więzienie to 

rozwiązanie odrażające, bez którego nie można się jednak obyć
1
. Zanim kara zo-

                                                      
1  M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 1998, s. 276. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.23
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stała uznana za jeden ze środków oddziaływania na zachowanie człowieka  

o charakterze wychowawczym, a nie jedynie za odwetową reakcję na czyn za-

broniony, minęło wiele stuleci. Stopniowo kara, będąca bezwzględną reakcją 

społeczną na wyrządzoną komuś krzywdę, nabierała głębszego sensu i znaczenia 

z perspektywy nie tylko zmiany potępionego sposobu zachowania człowieka, ale 

także procesu readaptacji i reintegracji społecznej
2
. Konkludując – na jednym  

z biegunów tej rzeczywistości mamy więc długotrwałą izolację więzienną, na 

drugim wyjście poza własną perspektywę i dostrzeżenie drugiego człowieka  

w nowej dla niego rzeczywistości moralnej, społecznej i prawnej, ze świadomo-

ścią rzeczywistości skomplikowanej i wielowymiarowej.  

W literaturze przedmiotu oraz w praktyce penitencjarnej do dziś nie ma jed-

noznacznej definicji kary długoterminowej, kary, która budzi wiele kontrowersji. 

W ujęciu J. Jasińskiego, karą długoterminową jest kara przekraczająca trzy lata 

pozbawienia wolności. Dolna granica kary długoterminowej, według E. Jani-

szewskiej-Talago, to pięć lat. Odmienne stanowisko prezentują P. Sobota,  

G.B. Szczygieł oraz J. Górski, przyjmując, iż karą długoterminową jest kara 

przekraczająca 10 lat pozbawienia wolności. Doprecyzowując – Rezolucja (76)2 

z 1976 roku dotycząca postępowania penitencjarnego ze skazanymi na kary dłu-

goterminowe, uchwalona przez Komitet Ministrów Rady Europy oraz Reko-

mendacja Rec (2003)23 o wykonywaniu przez administracje więzienne kary do-

żywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoterminowych kar pozba-

wienia wolności (przyjęta wraz z urzędowym komentarzem przez Komitet Mini-

strów na jego 855. posiedzeniu w dniu 9 października 2003 r.), stanowią iż kara 

trwająca pięć lat i dłuższa to kara długoterminowa
3
. Długoterminowy więzień to 

osoba, która odbywa karę pozbawienia wolności lub kary pozbawienia wolności 

sięgające łącznie pięciu lat albo dłuższe. Ponadto celem długoterminowej kary 

pozbawienia wolności powinno być przeciwdziałanie szkodliwym skutkom po-

zbawienia wolności oraz taka oferta oddziaływań penitencjarnych by więźniowie 

długoterminowi i dożywotni z powodzeniem powrócili do społeczeństwa i pro-

wadzili po zwolnieniu życie zgodne z prawem
4
. Tak więc przywołane dokumen-

ty stanowią o priorytetach w postępowaniu penitencjarnym, by wykonywana ka-

ra wobec tak szczególnej kategorii osadzonych miała charakter sensowny i do-

prowadziła do konkretnych efektów z perspektywy celu kary, sprawiedliwości 

naprawczej oraz procesu readaptacji i reintegracji społecznej. Warto także od-

                                                      
2  Psychologia penitencjarna, red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Warszawa 2016, s. 22–24. 
3  K. Mrozek, Skazani na kary długoterminowe w polskich jednostkach penitencjarnych, [w:] Po-

stępowanie z wybranymi grupami skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Aspekty 

prawne, red. A. Kwieciński, Warszawa 2013, s. 269–270. 
4  Rekomendacja Rec (2003) 23 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o wykonywaniu 

przez administracje więzienne kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz innych długoter-

minowych kar pozbawienia wolności (przyjęta wraz z urzędowym komentarzem przez Komitet 

Ministrów na jego 855. posiedzeniu w dniu 9 października 2003 r.), „Przegląd Więziennictwa 

Polskiego” 2011, nr 72–73 (numer specjalny), s. 113. 
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nieść się do zapisów Kodeksu karnego wykonawczego
5
 oraz Zarządzenia Nr 19 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakre-

sów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i tera-

peutycznych oraz oddziałów penitencjarnych, które określa szczegółowe zasady 

prowadzenia i organizacji oddziaływań penitencjarnych w zakresie: 
— prowadzenia i organizacji programów resocjalizacji skazanych, 

— prowadzenia i organizacji zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu wycho-

wania fizycznego i sportu oraz obsługi bibliotecznej, radiowęzła i studia te-

lewizyjnego, 

— prowadzenia rozmów wychowawczych z osadzonymi, 

— nagradzania i karania dyscyplinarnego osadzonych, 

— postępowania z osadzonymi cudzoziemcami oraz osobami niepełnosprawnymi, 

— przeciwdziałania wzajemnej demoralizacji osadzonych, negatywnym prze-

jawom podkultury przestępczej, występowaniu zachowań agresywnych  

i samoagresji, 

— oddziaływań na osadzonych poprzez pracę, 

— udzielania pomocy w przygotowaniu do readaptacji społecznej osadzonych 

oraz pomocy doraźnej osobom zwalnianym z zakładów karnych, 

— prowadzenia badań psychologicznych, udzielania pomocy psychologicznej 

oraz prowadzenia oddziaływań psychokorekcyjnych, 

— prowadzenia oddziaływań terapeutycznych, 

— dokumentowania prowadzonych oddziaływań penitencjarnych i terapeutycznych
6
. 

Polityka wykonywania kar długoterminowych wiązać się więc powinna  

z wypracowaniem takiego modelu postępowania penitencjarnego, sprzyjającemu 

warunkom, które zapobiegną negatywnym efektom długoletniej izolacji peniten-

cjarnej, zmniejszą jej dolegliwość, ponadto będą odpowiadać na podstawowe 

potrzeby więźniów z uwzględnieniem ich właściwości indywidualnych
7
. 

Metodologiczne założenia badań własnych 

Uwzględniając perspektywę wielowymiarowości podjętego zagadnienia,  

w szczególności problemu readaptacji i reintegracji społecznej
8
 w odniesieniu do 

                                                      
5  Rozdział VII: Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej re-

adaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, 

Rozdział X: Kara pozbawienia wolności, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wyko-

nawczy (Dz.U. 2017, poz. 665 t.j. ze zmianami). 
6  https://edu.cossw.pl/mod/book/view.php?id=2637&chapterid=1683 [dostęp: 8.03.2018]. 
7  M. Niełaczna, Jak poradzić sobie z karą dożywotniego pozbawienia wolności?, [w:] Pozbawie-

nie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, red. 

A. Rzepliński, I. Rzeplińska, M. Niełaczna, P. Wiktorska, Warszawa 2013, s. 624–625. 
8  Readaptacja społeczna oznacza powrót do życia społecznego osób okresowo wyizolowanych  

z naturalnego środowiska, na skutek ich wewnętrznej przemiany umożliwiającej przystosowa-
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skazanych długoterminowych, ponadto sięgając do własnych konstatacji opar-

tych na dotychczasowych doświadczeniach
9
, na potrzeby niniejszego opracowa-

nia wyłoniono, w ramach zrealizowanego projektu badawczego
10

, populację 85 

więźniów długoterminowych, posiadających na wolności dzieci do 15 roku ży-

cia. Analizie zostały poddane następujące obszary: 

— funkcjonowania więźniów długoterminowych – posiadających na wolności 

dzieci do 15 roku życia – w warunkach izolacji więziennej, z uwzględnie-

niem relacji łączących ich z bliskimi i dziećmi, 

— odczuwane przez nich dolegliwości uwięzienia, uwzględniając aspekt funk-

cjonalny, przestrzenno-czasowy, zdrowotny i społeczny instytucji totalnej, 

— uczestnictwo w programach readaptacji i reintegracji społecznej z perspekty-

wy wartościowego, z punktu oczekiwań społecznych, funkcjonowania w prze-

strzeni struktur społeczno-prawnych po odbyciu kary pozbawienia wolności.  

Pierwsza część wspomnianego wyżej projektu badawczego została zrealizo-

wana na terenie dwóch zakładów karnych Republiki Czeskiej. W połowie 2014 

roku w Zakładzie Karnym Světlá nad Sázavou pozyskano 68 kwestionariuszy 

kompletnie wypełnionych przez kobiety posiadające na wolności dzieci do 15 

roku życia, oraz 4 kwestionariusze wypełnione przez kobiety odbywające karę 

pozbawienia wolności z dziećmi
11

. W połowie 2015 roku, prowadząc badania 

wśród mężczyzn posiadających na wolności dzieci do 15 roku życia, odbywają-

cych karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Stráž pod Ralskem, 

otrzymano 70 kompletnych kwestionariuszy. Druga część projektu (2016–2017) 

objęła swym zasięgiem jednostki penitencjarne OISW Rzeszów
12

, OISW Kra-

                                                      
nie się do wymogów i oczekiwań społecznych. Reintegracja społeczna to powrót do życia spo-

łecznego osób zwolnionych z zakładu karnego, na skutek przyjęcia ich i zaakceptowania przez 

lokalną społeczność i szerszą zbiorowość, Psychologia…, s. 525. 
9  Autorka tekstu, w 2004 roku założyciel i od tego roku do chwili obecnej, opiekun naukowy 

Sekcji Penitencjarnej Naukowego Koła Pedagogów, działającej na Wydziale Pedagogicznym 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjator trzynastu Penitencjarnych Obozów Naukowych, ponad-

to wizyt studyjnych i warsztatów penitencjarnych zrealizowanych we współpracy ze Służbą 

Więzienną w zakładach karnych i aresztach śledczych, spotkań i dyskusji z praktykami peni-

tencjarnymi, także działań wspierających proces readaptacji społecznej osób odbywających ka-

rę pozbawienia wolności; od 2015 roku członek Jury Ogólnopolskiego Konkursu na Program 

Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności o nagrodę 

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. 
10  Badania naukowe z dotacji podmiotowej, służącej rozwojowi potencjału badawczego Wydziału 

Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, obszar: Więzienne rodzicielstwo. Rodzice i ich 

dzieci w przestrzeni penitencjarnej. Realizacja: luty 2014 – listopad 2017; teren badań: jed-

nostki penitencjarne Republiki Czeskiej; jednostki penitencjarne OISW w Polsce. 
11  § 4 punkt b) Nařízení 36/2012 Generálního Ředitele Vězeňské Služby České Republiky kterým 

se stanoví podmínky pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody u matek nezletilých dětí 

ve Věznici Světlá nad Sázavou (změna: NGŘ č. 62/2013) stanowi, iż matka może odbywać ka-

rę pozbawienia wolności z dzieckiem, które jest w wieku od 1–3 lat. 

12  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie: ZK Rzeszów, ZK Jasło, AŚ Nisko. 
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ków
13

, OISW Lublin
14

, OISW Wrocław
15

 i OISW Warszawa
16

. Otrzymano więc 

kolejnych 169 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy. Kwerenda prowadzo-

na była za osobistą zgodą osadzonych oraz dyrektorów zakładów karnych. Re-

spondenci uczestniczyli w badaniach w warunkach dla nich bezpiecznych i gwa-

rantujących pełną anonimowość. Podczas badań udzielono im niezbędnych wy-

jaśnień o charakterze proceduralnym. Nie sugerowano niczego, co mogłoby od-

nosić się do obszaru treściowego odpowiedzi. Każdemu wypełnionemu zesta-

wowi kwestionariuszy nadany został numer identyfikacyjny.  

Tabela 1. Struktura społeczna badanej populacji skazanych długoterminowych (n = 85) posiadają-

cych dzieci w wieku do 15 roku życia 

Wyszczególnienie l.b. % 

płeć 
Kobiety 49 57,6% 

Mężczyźni 36 42,4% 

wykształcenie 

Podstawowe 29 34,1% 

Gimnazjalne 20 23,5% 

Zawodowe 18 21,2% 

średnie techniczne 5 5,9% 

średnie ogólnokształcące 10 11,8% 

Licencjat 1 1,2% 

wyższe mgr 1 1,2% 

szkoła specjalna 1 1,2% 

stan cywilny 

wolny/-a 31 36,5% 

w konkubinacie 12 14,1% 

żonaty/mężatka 18 21,2% 

rozwiedziony/-a 17 20,0% 

wdowiec/wdowa 7 8,2% 

deklarowany poziom 

religijności 

wierzący/-a praktykujący/-a 30 35,3% 

wierzący/-a niepraktykujący/-a 33 38,8% 

niewierzący/-a 22 25,9% 

struktura rodziny po-

chodzenia 

pełna, oboje rodzice biologiczni 52 61,2% 

Zrekonstruowana 2 2,4% 

rozbita na skutek separacji rodziców 3 3,5% 

rozbita na skutek rozwodu rodziców 10 11,8% 

niepełna ze względu na śmierć matki 1 1,2% 

                                                      
13  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie: ZK Kraków Nowa Huta, AŚ Kielce. 
14  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie: AŚ Lublin. 
15  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu: ZK Nr 1 we Wrocławiu.  
16  Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie: AŚ Warszawa Grochów. 
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Tabela 1. Struktura społeczna badanej populacji skazanych długoterminowych… (cd.) 

Wyszczególnienie l.b. % 

struktura rodziny po-

chodzenia 

niepełna ze względu na śmierć ojca 10 11,8% 

Konkubinat 1 1,2% 

rodzina zastępcza spokrewniona/śmierć 

obojga rodziców 
2 2,4% 

rodzina adopcyjna 2 2,4% 

opieka instytucjonalna  

(instytucje opiekuńczo-wychowawcze) 
2 2,4% 

Źródło: badania własne. 

Z zestawienia danych zawartych w tabeli 1 wynika, iż w badanej populacji 

85 skazanych długoterminowych posiadających na wolności dzieci do 15 roku 

życia – 57,6% stanowiły kobiety, zaś 42,4% mężczyźni. Średni wiek responden-

tów wynosił 35,3 lata (M), przy odchyleniu standardowym wynoszącym 6,7 lat 

(SD). Co najmniej połowa respondentów miała przynajmniej 35 lat (Me), naj-

częściej 34 lata (Mo). Rozkład zmiennej kształtował się od 20 lat (Min) do 53 lat 

(Maks). Ponadto, średnia długość odbywanej kary pozbawienia wolności wśród 

respondentów wynosiła 8,2 lata (M), przy odchyleniu standardowym wynoszą-

cym 3,6 lat (SD). Co najmniej połowa respondentów odbywała karę 7 lat po-

zbawienia wolności (Me), najczęściej 5 lat (Mo). Rozkład zmiennej kształtował 

się od 5 lat (Min) do 25 lat kary pozbawienia wolności (Maks). Ankietowani le-

gitymowali się przede wszystkim wykształceniem podstawowym (34,1%), gim-

nazjalnym (23,5%) oraz zawodowym (21,2%). Większość była stanu wolnego 

(36,5%). Ponad połowa badanych pochodziła z rodziny pełnej/oboje rodzice bio-

logiczni (61,2%). 

Tabela 2. Struktura badanej populacji skazanych długoterminowych (n = 85) posiadających dzieci 

w wieku do 15 roku życia, pod względem klasyfikacji oraz terenu odbywania kary pozbawienia 

wolności 

Wyszczególnienie l.b. % 

rodzaj zakładu karnego 

dla pierwszy raz karanych 47 55,3% 

dla młodocianych 0 0,0% 

dla recydywistów 38 44,7% 

typ zakładu karnego 

Zamknięty 40 47,1% 

Półotwarty 43 50,6% 

Otwarty 2 2,4% 

system odbywania kary 

pozbawienia wolności 

Zwykły 17 20,0% 

programowego oddziaływania 64 75,3% 

Terapeutyczny 4 4,7% 
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Tabela 2. Struktura badanej populacji skazanych długoterminowych… (cd.) 

Wyszczególnienie l.b. % 

jednostka penitencjarna  

(teren eksploracji) 

AŚ Nisko (OISW Rzeszów) 9 10,6% 

ZK Jasło (OISW Rzeszów) 8 9,4% 

ZK Rzeszów (OISW Rzeszów) 13 15,3% 

ZK Kraków Nowa Huta (OISW Kraków) 4 4,7% 

AŚ Kielce (OISW Kraków) 3 3,5% 

AŚ Warszawa Grochów (OISW Warszawa) 3 3,5% 

AŚ Lublin (OISW Lublin) 2 2,4% 

ZK Nr 1 Wrocław (OISW Wrocław) 1 1,2% 

Stráž pod Ralskem (Czechy) 15 17,6% 

Světlá nad Sázavou (Czechy) 27 31,8% 

Źródło: badania własne. 

W tabeli 2 dokonano podziału badanych, uwzględniając jednostkę penitencjar-

ną, w której aktualnie odbywają karę pozbawienia wolności, ze zwróceniem uwagi 

na rodzaj i typ zakładu karnego oraz system odbywania kary pozbawienia wolności. 

Ponad połowa badanych odbywała karę pozbawienia wolności po raz pierwszy 

(55,3%), prawie połowa badanych – po raz kolejny (44,7%). Respondenci odbywali 

karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego (47,1%) i pół-

otwartego (50,6%) oraz w systemie programowanego oddziaływania (75,3%). 

Dolegliwość kary pozbawienia wolności oraz sposoby 

minimalizacji negatywnych aspektów uwięzienia z perspektywy 

badanej populacji skazanych długoterminowych 

Długoletnie funkcjonowanie w przestrzeni instytucji totalnej generuje kon-

kretne sytuacje, doświadczenia, determinujące motywację do zmiany, korekty, 

rewaloryzacji systemu wartości, współdziałania w kształtowaniu społecznie po-

żądanych postaw, by żyć zgodnie z normami prawnymi i społecznymi. Takie, 

które zdecydowanie bardziej sprzyjają procesowi prizonizacji niż procesowi in-

kluzji społecznej. Tak więc w aktualnej rzeczywistości penitencjarnej, społecz-

no-prawnej, priorytetem będą działania, które osłabią wszelkie mechanizmy wa-

runkujące proces zwięzienniczenia. Sięgając do zebranego materiału badawcze-

go, analizie poddano subiektywnie odczuwane, przez skazanych długotermino-

wych posiadających dzieci do 15 roku życia, dolegliwości uwięzienia. Uzyskane 

odpowiedzi skategoryzowano według podstawowych aspektów środowiska wię-

ziennego i zaprezentowano w niżej zamieszczonej tabeli 3. W wymiarze funk-

cjonalnym, znaczącym źródłem stresu, deprywacji i frustracji dla respondentów 
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jest utrata więzi z rodziną (84,7%) oraz ograniczony kontakt ze światem ze-

wnętrznym (52,9%). Wymiar przestrzenno-czasowy, indywidualna perspektywa 

czasowa skazanych długoterminowych to bardziej orientacja na tu i teraz, tzw. 

orientacja na czas zegarowy (clock-orientation) niż orientacja na przyszłość (fu-

ture-orientation)
17

. Słusznie zauważa M. Ciosek, że więzienny czas wydaje się 

być czymś wewnętrznym w odniesieniu do czasu poza więziennym murem. Oba 

czasy istnieją jednak obok siebie i mają swój wyjątkowy udział w doświadcze-

niu człowieka
18

. Nierzadko są konfiguracją chwil, które jednostka pragnie bez-

powrotnie wykreślić ze swojego życia. Nuda (22,4%), bezsenność (21,2%), 

funkcjonowanie na niewielkiej i ograniczonej przestrzeni (15,3%) to doświad-

czane dolegliwości uwięzienia skazanych długoterminowych posiadających 

dzieci do 15 roku. Ponadto należy dodać, iż zdecydowana większość responden-

tów odbywała karę pozbawienia wolności w celi ponad 4-osobowej.  

Tabela 3. Dolegliwość kary pozbawienia wolności z perspektywy badanej populacji skazanych 

długoterminowych (n = 85) posiadających dzieci w wieku do 15 roku życia 

Wyszczególnienie l.b. % 

liczebność celi 

1-osobowa 4 4,7% 

2-osobowa 1 1,2% 

3-osobowa 5 5,9% 

4-osobowa 20 23,5% 

ponad 4-osobowa 55 64,7% 

subiektywnie odczuwa-

ne dolegliwości uwię-

zienia* 

aspekt funkcjonalny* 

utrata więzi z rodziną 72 84,7% 

wymóg podporządkowania regulaminowi 8 9,4% 

ubóstwo barw 10 11,8% 

pełna kontrola zachowania, ingerowanie we 

wszystkie obszary życia 
18 21,2% 

ograniczony kontakt ze światem zewnętrz-

nym 
45 52,9% 

ograniczenie swobody decyzji i działania 29 34,1% 

brak poczucia bezpieczeństwa 7 8,2% 

lęk przed wyjściem na wolność 12 14,1% 

aspekt przestrzenno-czasowy* 

funkcjonowanie na niewielkiej ograniczonej 

przestrzeni 
13 15,3% 

Bezsenność 18 21,2% 

                                                      
17  E. Jarosz, Czas – wyznacznik struktury społecznej i funkcjonowania współczesnych Polaków, 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28641,czas-wyznacznik-struktury-spolecznej-i-

funkcjonowania-wspolczesnych-polakow [dostęp: 13.03.2018]. 
18  S. Grzesiak, Praca penitencjarna z więźniami seniorami, Wrocław 2013, s. 30.  
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Tabela 3. Dolegliwość kary pozbawienia wolności… (cd.) 

Wyszczególnienie l.b. % 

subiektywnie odczuwa-

ne dolegliwości uwię-

zienia* 

aspekt przestrzenno-czasowy* 

Podejrzliwość 12 14,1% 

Nuda 19 22,4% 

Bezsilność 7 8,2% 

pragnienie śmierci 2 2,4% 

aspekt zdrowotny* 

częste bóle głowy 12 14,1% 

częste bóle brzucha 6 7,1% 

wzmożony popęd seksualny 6 7,1% 

aspekt społeczny* 

poczucie winy i wstydu w związku z popeł-

nionym czynem karalnym 
53 62,4% 

poczucie napiętnowania społecznego 13 15,3% 

poczucie osamotnienia 50 58,8% 

minimalizacja dolegli-

wości uwięzienia* 

widzenia z bliskimi 65 76,5% 

widzenia z dzieckiem 53 62,4% 

możliwość odbywania kary pozbawienia 

wolności z dzieckiem 
2 2,4% 

rozmowa z wychowawcą 7 8,2% 

opieka psychologa 7 8,2% 

opieka terapeuty 5 5,9% 

opieka kapelana 3 3,5% 

zajęcia k-o 12 14,1% 

zajęcia sportowe 10 11,8% 

Nauka 10 11,8% 

Praca 36 42,4% 

Przepustki 27 31,8% 

* pytania wielokrotnego wyboru 

Źródło: badania własne. 

Życie człowieka składa się z sekwencji pewnych wydarzeń, które dla każdej 

jednostki wypełnione są innego rodzaju doświadczeniami. Emocje i zdarzenia 

każdy przeżywa w sposób zindywidualizowany, jedyny w swoim rodzaju. Indy-

widualizm determinuje proces socjalizacji, który umożliwia zaistnienie społecz-

ne, społeczne zamanifestowanie gotowości do bycia istotą społeczną, przeżywa-

jącą swoją biografię z perspektywy określonej formy uczestnictwa społecznego, 

które może przybierać formę standardową, odpowiadającą preferowanym w da-
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nej zbiorowości wzorcom wartości, lub niestandardową – zdecydowanie odbie-

gającą od wartości i wzorów, często wręcz zagrażającą społecznemu wzorco-

wi
19

. Aspekt społeczny uwypuklony w rezultatach badań potwierdza, iż znaczą-

cym udziałem respondentów – skazanych długoterminowych posiadających 

dzieci do 15 roku życia – z perspektywy procesu reintegracji społecznej jest do-

świadczane przez nich poczucie winy i wstydu w związku z popełnionym czy-

nem karalnym (62,4%) oraz poczucie osamotnienia (58,8%). 

Podtrzymywanie kontaktu z rodziną z perspektywy badanej 

populacji skazanych długoterminowych 

Rodzina jest wartością samą w sobie, nie do zastąpienia inną. Determinuje 

funkcjonowanie człowieka, ułatwia adaptację w zmieniającej się rzeczywistości, 

stanowi oparcie w trudnych sytuacjach, pozwala zachować równowagę emocjo-

nalną, gwarantuje poczucie bezpieczeństwa, także rozwój indywidualności
20

. 

Wykorzystanie całego potencjału, którym dysponuje rodzina poprzez jedno  

z najważniejszych ogniw – więź rodzicielską, mimo że występuje w sytuacji izo-

lacji więziennej, implikuje rozwinięcie najważniejszych umiejętności interper-

sonalnych z niezwykle silnym ładunkiem emocjonalnym, zarówno w odniesie-

niu do rodziców, jak i ich dzieci pozostających na wolności. Ponadto pomaga 

poradzić sobie ze stresem, uczy otwartości, empatii, podejmowania racjonalnych 

decyzji, wzmacnia pozytywny obraz własnej osoby, podnosi poczucie własnej 

wartości, pomaga odreagowywać napięcia i frustracje, budować udane relacje  

z innymi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Także skierować swoje życie 

na drogę wartości prospołecznych, zrozumieć, że dotychczasowy typ biografii 

może stać się zagrożeniem dla życia rodzinnego, relacji z dzieckiem, a w konse-

kwencji może doprowadzić do destrukcji
21

. Warto przywołać tutaj refleksje, któ-

rymi z czytelnikiem dzieli się Jefrosinia Kiersnowska:  

Nie nad tym, że jestem absolutnie samotna, że nie obchodzę nikogo na całym świecie: nikogo 

nie obchodzi to, co mnie cieszy, co zasmuca, czy jest mi smutno, czy wesoło. I nie nad tym, że 

nie mam się o kogo zatroszczyć, kogo przyhołubić, wiedząc, że moja miłość jest komuś po-

trzebna jak majowy deszcz roślinie. Po prostu nie mogę się pogodzić z myślą, że po dwudzie-

stu latach, które mama przeżyła w rozłące ze mną, nie mając żadnego oparcia prócz siebie sa-

mej, swoich sił, swojego rozumu i dobrej woli, śmierć ją bezlitośnie okradła22.  

                                                      
19  M. Badowska-Hodyr, Rodzice-więźniowie w przestrzeni penitencjarnej, [w:] Konteksty kre-

owania przestrzeni polskiego więzienia, red. D. Rondalska, M. Kalaman, COSSW, Kalisz 2014, 

s. 220–221. 
20  M. Winiarski, Rodzina – podstawowe funkcje, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, 

red. T. Pilch, Warszawa 2006, s. 321. 
21  M. Badowska-Hodyr, Więzienne dzieciństwo, [w:] Rzeczywistość dziecka, red. J. Krukowski, 

Tarnów 2012, s. 419–420.  
22  J. Kiersnowska, Ile wart jest człowiek, Warszawa 2012, s. 8. 



 Podtrzymywanie więzi z rodziną… 295 

Przywołując przepisy Kodeksu karnego wykonawczego
23

, wykonywanie ka-

ry pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w osadzonym woli współdzia-

łania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności po-

czucia odpowiedzialności, potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym 

samym powstrzymania się od powrotu do popełniania przestępstw
24

. By cel ten 

osiągnąć, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich 

obowiązków, prowadzi się zindywidualizowane oddziaływania, uwzględniając 

przede wszystkim pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, 

podtrzymywanie kontaktu z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeu-

tyczne
25

. Zebrany w trakcie badań materiał empiryczny uwypuklił, jak respon-

denci radzą sobie z sytuacją długotrwałej izolacji więziennej, w szczególności 

uwzględniając kontakt z bliskimi i dziećmi pozostającymi na wolności. Prezen-

tuje to niżej zamieszczona tabela 4. W badanej populacji skazanych długotermi-

nowych posiadających dzieci w wieku do 15 roku życia, znaczny procent 

(52,9%) deklarował posiadanie pełnych praw rodzicielskich, z kolei duży pro-

cent (40%) – ograniczone prawa rodzicielskie. Zdecydowana większość bada-

nych posiada 1–2 dzieci w wieku do 15 roku życia. Blisko 70% badanych posia-

dało w celi zdjęcie swojego dziecka. 

Tabela 4. Kontakty z bliskimi i dziećmi z perspektywy badanej populacji skazanych długotermi-

nowych (n = 85) posiadających dzieci w wieku do 15 roku życia 

Wyszczególnienie l.b. % 

prawa rodzicielskie 

Pełne 45 52,9% 

Ograniczone 34 40,0% 

Odebrane 6 7,1% 

ilość posiadanych dzieci 

w wieku do 15 roku ży-

cia 

1–2 dzieci 67 78,8% 

3–4 dzieci 15 17,6% 

powyżej 4 dzieci 3 3,5% 

relacje, kontakty, uczu-

cia w odniesieniu do 

bliskich i dzieci* 

formy kontaktu z bliskimi* 

Korespondencja 72 84,7% 

rozmowy telefoniczne 62 72,9% 

widzenia w zakładzie karnym 47 55,3% 

Przepustki 7 8,2% 

Skype 1 1,2% 

                                                      
23  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2017, poz. 665 t.j. ze zmia-

nami). 
24  Art. 67 § 1, tamże. 
25  Art. 67 § 2 i 3, tamże. 
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Tabela 4. Kontakty z bliskimi i dziećmi… (cd.) 

Wyszczególnienie l.b. % 

 

uczucia, emocje towarzyszące bezpośrednim kontaktom z bliskimi* 

radość z bezpośredniego kontaktu 53 62,4% 

Szczęście 42 49,4% 

dodają siły i wsparcia 54 63,5% 

Tęsknota 28 32,9% 

Wstyd 32 37,6% 

niepokój, uczucie pustki 6 7,1% 

wyrzuty sumienia 34 40,0% 

Bezradność 13 15,3% 

formy kontaktu z dziećmi* 

Korespondencja 66 77,6% 

rozmowy telefoniczne 60 70,6% 

widzenia w zakładzie karnym 43 50,6% 

Przepustki 9 10,6% 

Skype 3 3,5% 

uczucia, emocje towarzyszące bezpośrednim kontaktom z dziećmi* 

radość z bezpośredniego kontaktu 49 57,6% 

Szczęście 42 49,4% 

dodają siły i wsparcia 54 63,5% 

Tęsknota 35 41,2% 

Wstyd 25 29,4% 

niepokój, uczucie pustki 5 5,9% 

wyrzuty sumienia 39 45,9% 

Bezradność 20 23,5% 

przygnębienie, że nie mogę być rodzicem na 

co dzień 
32 37,6% 

poczucie straconych chwil/szczera chęć po-

wrotu do domu 
17 20,0% 

* pytania wielokrotnego wyboru 

Źródło: badania własne. 

Utrzymanie więzi rodzinnych jest fundamentalnym sposobem na zapobiega-

nie powrotności do przestępstwa, szansą powodzenia procesu reintegracji spo-

łecznej, zdecydowanie w wymiarze priorytetu prawem wszystkich więźniów, ich 

dzieci i innych członków rodziny. Troska europejskiego więziennictwa o matkę 

małego dziecka jest wyrazem uwzględnienia przepisów Deklaracji praw dziecka 

z 1959 r., uznającej prawo niemowlęcia i małego dziecka do opieki macierzyń-
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skiej i życia rodzinnego
26

. Europejska konwencja praw człowieka w swoich 

przepisach akcentuje, iż prawo do poszanowania życia prywatnego osób odby-

wających karę pozbawienia wolności obejmuje swym zakresem także utrzymy-

wanie przez nich kontaktów ze światem zewnętrznym, w celu łatwiejszej i szyb-

szej integracji ze społeczeństwem po zwolnieniu na poziomie celu maksimum 

resocjalizacji penitencjarnej. Z kolei Rekomendacja 1340 (1997) Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy o społecznych skutkach pozbawienia wolności  

i jego skutkach dla rodziny w swoich przepisach akcentuje, iż pozbawienie wol-

ności powoduje wiele problemów społecznych, w szczególności w odniesieniu 

do życia rodzinnego, w tym relacji z dziećmi
27

.  

W konkluzji przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż osadzeni odby-

wający kary długoterminowe utrzymują kontakt z osobami bliskimi poprzez ko-

respondencję (84,7%), rozmowy telefoniczne (72,9%) oraz widzenia w zakła-

dzie karnym (55,3%). Uczucia, emocje, jakie im wówczas towarzyszą, to: świa-

domość wsparcia, siły i bliskości ze strony osób bliskich (63,5%), radość z bez-

pośredniego kontaktu (62,4%), szczęście (49,4%), tęsknota (32,9%), wstyd  

w związku z pobytem w zakładzie karnym (37,6%) oraz wyrzuty sumienia (40%). 

Podtrzymywanie bądź odbudowa więzi z dzieckiem jest równie ważnym  

i wartościowym doświadczeniem dla osadzonych funkcjonujących w określonej 

rzeczywistości instytucjonalnej i społecznej, odbywających kary długotermino-

we, szczególnie gdy odniesiemy się do procesu ich zmiany na poziomie we-

wnętrznych struktur, kształtowania się ich tożsamości – w efekcie, pojawia się 

lepsze radzenie sobie z dolegliwością kary pozbawienia wolności oraz łatwiejszy 

powrót do społeczeństwa po odbyciu kary pozbawienia wolności. Analizując ten 

obszar penitencjarny, formy kontaktu osadzonych odbywających kary długoter-

minowe ze swoimi dziećmi pozostającymi na wolności to przede wszystkim: ko-

respondencja (77,6%), rozmowy telefoniczne (70,6%) oraz widzenia w zakła-

dzie karnym (50,6%). Uczucia, emocje, jakie wówczas towarzyszą osadzonym, 

to: świadomość wsparcia, siły i bliskości ze strony osób bliskich (63,5%), radość 

z bezpośredniego kontaktu (57,6%), szczęście (49,4%), tęsknota (41,2%), wy-

rzuty sumienia (45,9%) oraz przygnębienie, że nie mogą być rodzicem na co 

dzień (37,6%). Gdy matka lub ojciec, bądź oboje rodzice zostają pozbawieni 

wolności, model rodziny ulega diametralnej zmianie. Z takim modelem dziecko 

musi się oswoić. Sięgając do doświadczeń szwedzkich służb penitencjarnych, 

dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności, często cierpią na 

bóle brzucha, bóle głowy, depresje, problemy z koncentracją uwagi, trudności  

                                                      
26  H. Reczek, Oddziaływania wychowawcze w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym 

nr 1 w Grudziądzu, [w:] Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w la-

tach 1998–2008, red. I. Dybalska, Warszawa 2009, s. 230. 
27  G. Szczygieł, Rekomendacja 1340 (1997) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o spo-

łecznych skutkach pozbawienia wolności i jego skutkach dla rodziny, komentarz, „Przegląd 

Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 72–73 (numer specjalny), s. 219. 
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w uczeniu się, reakcje skórne, problemy ze snem, problemy ze słuchem, zmniej-

szony apetyt, pojawia się także obawa przed utratą pozostałego z rodziców. 

Czynniki, które mogą determinować właśnie takie reakcje dzieci, to wiek i po-

ziom rozwoju dziecka, historia życia i doświadczenie, wsparcie we własnym 

środowisku, więź emocjonalna z rodzicem odbywającym karę pozbawienia wol-

ności, możliwość utrzymania własnego obrazu osoby pozbawionej wolności, 

długość kary i rodzaj przestępstwa, przeżycia dziecka związane z zatrzymaniem 

rodzica, stabilność i warunki życia, możliwość kontaktu z uwięzionym rodzicem 

oraz sytuacja rodzinna i pozostałe kontakty społeczne dziecka. Dziecko może 

także przenosić na siebie ciężar żalu i rozpaczy, jaki nosi rodzic pozostający  

w domu. Dziecko może być zamknięte w sobie, złe, zmęczone, także załamane. 

Niektóre dzieci biorą na siebie odpowiedzialność opieki nad dorosłym. Nieza-

leżnie od tego, jakie uczucia dziecko wyraża, należy dać mu wsparcie i potwier-

dzenie bliskości
28

. 

Przeprowadzone badania potwierdziły ponadto, iż 45,9% badanej populacji 

skazanych długoterminowych uczestniczyło w programach podtrzymujących 

bądź odbudowujących więź z rodziną. Wartość uczestnictwa w nich respondenci 

ocenili z perspektywy następujących parametrów: odbudowa, poprawa relacji  

z dziećmi (12,9%), odbudowa więzi emocjonalnej, uczuciowej z bliskimi 

(12,9%), lepsze radzenie sobie z problemami i troskami w zakładzie karnym 

(15,3%), wzrost poczucia wartości (12,9%), poczucie, że jest się ważnym i po-

trzebnym dla kogoś (17,6%), uczucie, iż mimo uwięzienia dziecko akceptuje  

i nie odrzuca rodzica (24,7%), zmniejszenie poczucia osamotnienia (11,8%), 

większa tęsknota za wolnością (10,6%), „czuję, że po odbyciu kary mam dom, 

do którego mogę wrócić” (24,7%), „mam kogoś, kto mnie kocha i na mnie cze-

ka” (30,6%) oraz większa motywacja do zmiany na lepsze (27,1%). Każdy ze 

wskazanych walorów nie tylko jest znaczący z perspektywy procesu reintegracji 

społecznej, ale istotnie determinuje odczucia człowieka doświadczającego dłu-

gotrwale uwięzienia, zagrożonego marginalizacją, wykluczeniem społecznym  

i stygmatyzacją, z perspektywy jednego z ważniejszych obszarów – odbudowa-

nia i podtrzymywania więzi z rodziną i prawa do moralnej rehabilitacji.  

Podsumowanie 

Czy długotrwała izolacja więzienna ma sens? Czy człowiek, tak doświadcza-

jąc siebie w przestrzeni instytucji totalnej, nie traci swojego człowieczeństwa, 

swojej indywidualności i niepowtarzalności? Czy ma prawo do moralnej rehabi-

                                                      
28  Kriminalvården: The way back – a presentation of the Swedish Prison and Probation Service. 

Norrköping, Sweden 2006; Kriminalvården: Informationshäfte om barn som har mamma eller 

pappa fängelse. Norrköping, Sweden 2006; Kriminalvården: Lisa besöker pappa i fängelset. 

Norrköping, Sweden 2006. 
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litacji i zadośćuczynienia, czy jego tożsamość zostaje już na zawsze naznaczona 

piętnem wykluczenia i stygmatyzacji w świetle procesu reintegracji społecznej? 

Aktualny dyskurs w obszarze zagadnień związanych ze skazanymi na kary dłu-

goterminowe nie wyczerpuje tematu, który wymaga ciągłej eksploracji, wszech-

stronnych analiz i studiów. Na podstawie zebranego materiału badawczego nale-

ży stwierdzić, iż w modelu postępowania ze skazanymi na kary długoterminowe 

niezwykle ważne jest uchwycenie niepowtarzalności i indywidualności jednost-

ki, jej potrzeb i oczekiwań. Ogromnym wzmocnieniem w procesie korekty, re-

waloryzacji, jest wsparcie rodziny, i to właśnie ona powinna stanowić ogniwo 

autentycznej zmiany z perspektywy procesu readaptacji i reintegracji społecznej 

w odniesieniu do skazanych na kary długoterminowe. Ona bowiem nadaje sens 

życiu, nie pozbawia nadziei, mobilizuje do pracy nad zmianą dotychczasowej 

biografii, by istnienie w przestrzeni struktur społeczno-prawnych było oparte na 

odpowiedzialności, podmiotowości i wartościach, wypełniając przestrzeń spra-

wiedliwości naprawczej. 
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Maintaining family ties in the context of social readaptation 

from the perspective of long-term prisoners with children under 

15  

Summary 

The article presents the results of a research project addressed to long-term prisoners with children 

up to 15 years of age. The functioning of long-term prisoners in the conditions of prison isolation 

was analyzed from the perspective of relevant dimensions of the prison environment: functional, 

spatio-temporal and social, together with the ways to minimize negative aspects of imprisonment 

through one of the most important means of penitentiary influence – maintaining family ties. At-

tention was also drawn to a selection of legal aspects of penitentiary proceedings towards long-

term prisoners. In the current penitentiary reality, the priority is to develop a model of penitentiary 

proceedings that will counteract the negative effects of long-term penitentiary isolation and sup-

port the process of social reintegration.  

Keywords: imprisonment, long-term prisoner, family, social reintegration. 
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Wprowadzenie 

W dobie dzisiejszego Internetu i szeroko dostępnych mass mediów dla nie-

malże każdej grupy wiekowej, istotnym elementem jest wyszukanie ciekawych 

zjawisk z danego obszaru zainteresowań dla danej jednostki. Dotyczy to m.in. 

trendów w modzie, muzyce, zachowaniu itd. Człowiek potrzebuje akceptacji ze 

strony społeczności, często utożsamia się z nowymi trendami panującymi na 

świecie. Aby rozpocząć rozprawę na dany temat, przytoczę kilka istotnych defi-

nicji. Najszerzej zaczynając, trzeba wyjaśnić definicję kultury. Według encyklo-

pedii PWN: „Kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu 

członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi 

się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone – w od-

różnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone”
1
. Według Słownika języka 

polskiego młodzież oznacza „młodzi ludzie”
2
. Według Margaret Mead, która 

przedstawia definicję młodzieży w ujęciu antropologiczno-kulturowym – mło-

dzieżą są osoby, które z racji wieku oraz otaczającej i odciskającej swe piętno 

kultury dostosowują do niej swoje wartości i zachowania
3
. Większą podatność 

na wpływ ze strony społeczności mają dzieci oraz młodzież. Tworzą oni grupy 

rówieśnicze, które zaspokajają potrzebę przynależności i emocjonalnego bezpie-

                                                      
1 Definicja kultury, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kultura;3928887.html [dostęp: 14.03.2018]. 
2 E. Sobol, Mały słownik języka polskiego, Warszawa 2000, s. 467. 
3 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978, s. 25–147. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.24
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czeństwa. Grupy te pełnią swoją rolę, jak m.in. utrzymanie równowagi w społe-

czeństwie. Z definicją młodzieży ściśle związane jest pojęcie kultury młodzie-

żowej. Termin ten powstaje wskutek wyodrębnienia się w szeroko pojmowanej 

kulturze specyficznych dla młodzieży, jako „podgrupy” społecznej, wzorów  

i zachowań. Takie rozumienie można przyrównać do definicji subkultury, jaką 

prezentuje Jerzy Wertenstein-Żuławski. Według niego to „zespół wzorów kultu-

rowych stanowiących wyróżniki jakiejś grupy społecznej w łonie szerszego spo-

łeczeństwa, ale nie obejmujących całej aktywności kulturowej człowieka”
4
. 

Zdaniem Mirosława Pęczaka subkultura to „względnie spójna grupa społeczna, 

wyrażająca swoją odrębność poprzez zanegowanie lub podważenie utrwalanych 

i powszechnie akceptowanych wzorów kultury”
5
. 

Wnioskując, z powyższych definicji można wyodrębnić pewne charaktery-

styczne cechy dotyczące subkultur, m.in.: 

— obyczajowość; 

— założenia ideologiczne; 

— aktywność twórczą; 

— kreowany wizerunek. 

Zdarza się, że w kulturze młodzieżowej powstają nowe wzorce, tworząc tzw. 

opozycję do tradycji kulturowo-społecznych, zakorzenionych w danej społecz-

ności. To zjawisko nazywane jest kontrkulturą. Na świecie istnieje wiele subkul-

tur posiadających swój własny system wzorców, zawarte w nich ideologie mogą 

być pomocne w procesie wychowania resocjalizacyjnego nieletnich. Nasuwa się 

myśl, czy hip-hop jest subkulturą, kulturą, czy kontrkulturą? Warto przyjrzeć się 

zjawisku subkultury hip-hopu, które w ostatnich latach staje się bardzo popular-

ne wśród nastolatków. 

1. Charakterystyka subkultury hip-hop 

Od wielu lat w Polsce i na świecie młodzieżowa kultura hip-hop budzi zain-

teresowanie przedstawicieli nauk społecznych. Genezy szukają w afroamerykań-

skich korzeniach, ujmując teoretyczne ramy socjokulturowe i fenomen tej sub-

kultury w odniesieniu zarówno do młodych czarnoskórych mieszkańców Stanów 

Zjednoczonych, jak i złożonych etnicznie aglomeracji zachodniej Europy
6
. 

Początków terminologii „hip-hop” używanej w mediach można doszukiwać 

się od połowy lat osiemdziesiątych. Uliczni tancerze wykrzykiwali hasła: Hip 

Hop. Don’t stop! (w wolnym tłumaczeniu: hip-hop, nie przestawać!) – tytuł na-

grania Jima Parrisha. Istotna jest gra słów, ponieważ „hip” w amerykańskim 

slangu to bycie świadomym, poinformowanym, „hop” znaczy podskakiwanie na 

                                                      
4 J. Wertenstein-Żuławski, To tylko rock’n‘roll, Warszawa 1990, s. 9. 
5 M. Pęczak, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa 1992, s. 3. 
6 K. Sawicki, Młodzieżowa kultura hip-hop jako tekst wielokulturowy, Białystok 2013, s. 95. 



 Subkultura hip-hop a resocjalizacja nieletnich 305 

jednej bądź obu nogach lub taniec. Podsumowując, kultura ta wyróżnia się eks-

presyjnym tańcem i muzyką. Tricia Rose opisuje, iż hip-hop, w którym wyróżnia 

się muzykę rap, graffiti oraz breakdance, stał się powszechnie używanym idio-

mem, który określa ekspresję amerykańskiej młodzieży, przekraczającym z cza-

sem granice wyznaczane przez rasę, klasę, miejskie czy podmiejskie środowisko 

zamieszkania
7
. 

W Polsce hip-hop stał się nierozłącznym elementem kultury miejskiej. Hip- 

-hop połączył środowiska o odmiennych statusach materialnych, wykształceniu, 

pochodzeniu i wieku. Uniwersalny przekaz hip-hopu jest doskonale rozumiany  

i odbierany. Jak każdy gatunek muzyczny, tak i rap jest nie tylko muzyką popu-

larną, ale także jest sposobem na wyraz poglądów politycznych i społecznych, 

oraz własnego „ja”. Od połowy lat 90. można zaobserwować rozwój kultury hip- 

-hopu na obszarach naszego kraju. Stworzona kultura artystyczna, odrębna filo-

zofia życia, styl, tożsamość, składają się na szeroką skalę odbiorców. Młodzi ar-

tyści doskonale odnajdują się w konwencji i estetyce hip-hopu i przyczyniają się 

do ewolucji jego formy. Jednakże trudno znaleźć artystę hip-hopowego, który 

osiągnął status medialnej gwiazdy i rozpoznawalność podobną do telewizyjnych 

postaci. Raperzy dysponują ważną siłą oddziaływania, ufundowaną na zupełnie 

innych zasadach, niż zazwyczaj obowiązujące w polskim show-biznesie
8
. 

Skala odbioru hip-hopu jest bezprecedensowa, ale hip-hop to nie tylko roz-

poznawani raperzy. Subkulturę hip-hopu tworzą tysiące amatorskich raperów, 

grafficiarzy i breakdancerów (tancerzy), którzy każdego dnia uczestniczą w kul-

turze, a wszystkich ich cechuje przede wszystkim oddanie swojej pasji. W Inter-

necie każdego dnia powstaje nowe amatorskie nagranie, znanych tylko lokalne-

mu środowisku raperów. Ich odbiorcy to często wąskie grono znajomych, dla 

których rap, przekaz i dyskurs w nim zawarty jest ważny i potrzebny. Ciężko 

znaleźć inny ruch kulturowy, który spełniłby tego typu funkcję w takim zakresie. 

W końcu, żeby spróbować być raperem, wystarczy komputer z wbudowanym 

mikrofonem i minuta na wyszukanie dostępnego w internecie podkładu
9
.  

Z punktu widzenia europejskiej muzykologii i literaturoznawstwa rap jest termi-

nem bardzo trudnym do zdefiniowania. Rap jest muzyką, ale często nagrywają go 

osoby, który nie potrafią grać na żadnym instrumencie muzycznym. Teksty nazywa-

ne są poezją, przez specyficzne ich rymy oraz problematykę w nich poruszaną. Ra-

perzy bardzo wysoko cenią oryginalność. Specyfika tego gatunku muzycznego jest 

w dużym stopniu wynikiem okoliczności, w jakich powstał. W latach 70. XX wieku 

w Bronksie, dzielnicy Nowego Jorku zamieszkiwanej przez dużą grupę Afroamery-

kanów oraz Latynosów, narodził się poprzez imprezy uliczne, gdzie mieszkańcy 

mieszali style muzyczne i próbowali do nich rymować. Ważnym aspektem w tej 

dziecinie jest analiza i interpretacja tekstów. Jak podkreśla M. Kozłowska:  

                                                      
7 Tamże, s. 97. 
8 M. Miszczyński, Hip-hop w Polsce: Od blokowisk do kultury popularnej, Warszawa 2014, s. 5. 
9 Tamże, s. 7. 
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Analiza tekstów stanowi podstawę metodologii interpretatywnej. Opis społecznej rze-

czywistości wyrażonej poprzez treści zawarte w tekstach rapowych wymaga interpretacji 

znaczeń i sensów, jaki poszczególni autorzy nadają własnym działaniom i formom wyra-

zu otaczających ich realiów10. 

Subkultura hip-hop to nie tylko muzyka. To także działalność artystyczno 

-plastyczna. Rodzaj tej działalności nazywany jest graffiti. Początki wytworów 

plastycznych tego gatunku doszukuje się już w VII w. p.n.e. w starożytnej Gre-

cji, jednakże popularne wydanie odnotowuje się na przełomie lat 60. i 70., razem 

z pojawieniem się na rynku wodoodpornych flamastrów, młodzi ludzi pisali 

swoje imiona i pseudonimy na ścianach domów, skrzynkach pocztowych,  

w przejściach podziemnych itd. Osoby uzdolnione plastycznie ciągle ekspery-

mentują, doszukując się nowych znaków i symboli. Podpisy i pseudonimy na-

zywane są taggowaniem, a samo graffiti jako nurt awangardowy stało się czymś 

więcej niż podpisem. Młodzież zaczęła rysować obrazy, napisy, często o obraź-

liwych formach, wkraczając na teren polityczny i propagandowy. Obecnie, aby 

uwolnić się od stereotypowych myśli, iż graffiti jest aktem wandalizmu, młodzi 

ludzie ćwiczą tę sztukę na kartkach papierów oraz murach – wyznaczonych do 

tego celu przez miasto, pod warunkiem jednak, że treści nie będą wulgarne. 

Charakterystyczną działalnością w kulturze hip-hopu jest również breakdan-

cing. Wraz z narodzeniem się w Ameryce muzyki rap, w tym samym czasie lu-

dzie zaczynali tańczyć breakdance. Jest to rodzaj specyficznego i unikatowego 

tańca z dużą liczbą elementów siłowo-sprawnościowych, oraz „kroków” wyko-

nywanych rękami i nogami (a często całym ciałem) na ziemi. Osobę, która tań-

czy, nazywa się b-boy (od pierwszej litery nazwy tańca, boy w j. angielskim zna-

czy ‘chłopak’). Nieodłącznym elementem kultury b-boyingu są specyficzne for-

my rywalizacji w tańcu, klasyczne pokazy solowe lub grupowe oceniane przez 

widzów. Od pewnego czasu organizowane są konkursy, gdzie tancerze oceniani 

są przez sędziów, zwykle dużo bardziej doświadczonych od siebie tancerzy. 

Te wszystkie elementy artystyczne, łączone z ideologią oraz filozofią stylu 

życia, składają się na subkulturę hip-hopu, która w ostatnich dekadach podbija 

serca coraz szerszego grona dzieci i młodzieży. 

2. Znaczenie hip-hopu w resocjalizacji nieletnich 

Oczywistym jest, że dzieła sztuki (plastyczne, proza i poezja, muzyka) są 

wartościowe społecznie, indywidualne, a przede wszystkim wyrażają poprzez 

ekspresję twórczą przeżycia autora, stanowiąc tym samym manifestację osobo-

wości jednostki. Pokazują przykład oddziaływania na twórcę jako efekt spełnie-

nia marzeń oraz rozładowania napięcia, które stanowi samą w sobie nagrodę, 

                                                      
10 M. Kozłowska, Ideologia hip-hopowa na przykładzie tekstów hip-hopowych, „Kultura – 

Społeczeństwo – Edukacja” nr 2, Poznań 2012, s. 4. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Taniec
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dlatego proces tworzenia często bywa powtarzany. Widoczne jest tutaj oddzia-

ływanie kultury na człowieka. Twórca, by stworzyć dzieło nowe, opiera się już 

na pewnych określonych wzorach kultury, które są efektem doświadczeń spo-

łecznych.  

Wspomniano już, że jest to kultura wywodząca się z uboższych ulic/dzielnic 

w miastach USA, zwanych potocznie slumsami. Utożsamianie się wychowan-

ków, przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, z ideologią oraz sposo-

bem życia może mieć podłoże właściwie nie tylko w upodobaniu sobie stylów 

muzycznych, plastycznych, tanecznych, ale przede wszystkim w genezie po-

wstania kultury hip-hop, wychowankowie często bowiem pochodzą ze środo-

wisk przejawiających skrajnie patologiczne bądź ubogie aspekty życia, co poka-

zuje podobieństwo z ww. subkulturą. Jednostka niedostosowana społecznie czę-

sto poszukuje zrozumienia i oparcia, nie tylko w człowieku, ale także emocjo-

nalnie poprzez wytwory kulturowe. Wolno więc wysunąć tezę, iż tak spore zain-

teresowanie dzisiejszej młodzieży subkulturą hip-hop, wykazywane także przez 

adolescentów zagrożonych wykolejeniem społecznym, związane jest z wieloma 

podobieństwami stylów życia, problemów i filozofii życia.  

Wspomniane zostały elementy artystyczne, składające się na dynamicznie 

rozwijającą się kulturę hip-hopu, która budzi spore zainteresowanie nieletnich. 

Te elementy można wykorzystać jako proces twórczy, co będzie składową suk-

cesu w wychowaniu resocjalizacyjnym w placówkach dla nieletnich – znajo-

mość metod i istoty tworzenia daje wychowawcy duże możliwości w doborze 

odpowiednich reedukujących oddziaływań. Znajomość również subkultury, od-

rzucenie negatywnych bodźców, podsuwanie odpowiednich wzorów kulturo-

wych wychowankowi, by mógł wyrazić swoją twórczą ekspresję, może wywie-

rać znaczny wpływ na wychowanka
11

. Sam negatywny oraz często agresywny 

styl ubioru (image) prezentowany przez przedstawicieli tej subkultury powoduje, 

iż oni oraz inni członkowie są oskarżani o propagowanie przemocy. Jednak nie 

sam wygląd jest tutaj negatywną stroną. Teksty piosenek często nawołujące do 

zażywania narkotyków, przemocy itd. Jednak pośród nich, znajdują się też takie, 

które można wykorzystać w celu pozytywnych oddziaływań resocjalizacyjnych. 

Jednakże resocjalizacja poprzez twórczość w zakresie sztuki wcale nie jest 

łatwa. W większości przypadków jednostkę mogą cechować nasilona agresyw-

ność czy niska samokontrola, osoba ta będzie próbowała szukać środowisk, któ-

re zaoferują jej wzory kulturowe tak zmodyfikowane i wyselekcjonowane, by 

mogły idealnie wyrażać pewien stan psychiczny. Wychowanek o takich cechach 

będzie się czuł dobrze w rówieśniczym kręgu towarzysko-zabawowym, w któ-

rym będzie dominowała podkultura chuligańska. Często takie cechy przypisuje 

się do subkultury hip-hopu, ponieważ niektórzy jej przedstawiciele mają konflikt 

z prawem, co w pewnym sensie imponuje wychowankom. Jednakże wycho-

                                                      
11 M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2009, s. 255. 
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wawca powinien za pomocą technik grup konkurencyjnych wyłączyć wycho-

wanka z destruktywnych kręgów, jednak nie trzeba izolować wychowanka od 

całej subkultury, lecz eliminować negatywnie wpływające bodźce. 

Odpowiednio dobrana muzyka może przyczynić się do pobudzenia dzieci 

wycofanych lub wyciszenia dzieci pobudzonych. W wychowaniu resocjalizacyj-

nym opisywany rap, jako muzyka podlegająca subkulturze hip-hopu, jest przy-

kładem wyrażenia nasilonej twórczej ekspresji. Jak już wspomniano, rap jest 

czymś w rodzaju składanych zdań, rymujących się, przez co czasami bywa na-

zywany poezją. Poprzez słowa wychowanek może wyrazić siebie oraz rozwijać 

się społecznie i emocjonalnie, a poprzez tę ekspresję wychowawca może lepiej 

zrozumieć jednostkę oraz problemy, z którymi dana jednostka nie może sobie 

poradzić. Tak samo dzieje się z breakdancingiem czy rysowaniem graffiti. Choć 

wiadomo, że mowę ciała bądź wytwory plastyczne jest nieco trudniej zinterpre-

tować niż słowa, które przekazuje nam twórca, niemniej manifestowanie twór-

czości poprzez dowolną technikę, należącą do lubianej kultury hip-hop, ma słu-

żyć nie tylko lepszemu zrozumieniu i poznaniu wychowanka – przede wszyst-

kim pozytywnym oddziaływaniom oraz wyciszeniu negatywnych emocji. 

Podejmując oddziaływania resocjalizujące poprzez sztukę, wychowawca 

przede wszystkim powinien wykryć u wychowanka zainteresowanie daną dzie-

dziną sztuki, która odpowiada zdolnościom wychowanka, i aktywizować ją. 

Ważne jest, by kierować wychowanka do wstąpienia w grupy rówieśnicze, gdzie 

będzie mógł wykazać się aktywnością związaną ze sztuką, jest to ważny czynnik 

resocjalizacji wychowanków, którzy odkryli możliwość wyrażania ekspresji 

przez sztukę. Taka forma to terapeutyczny wpływ sztuki, ale ujawnia się wtedy, 

gdy zajęcia są atrakcyjną formą spędzania czasu, gdzie wychowanek może pra-

cować samodzielnie, a wychowawca jest doradcą, który pomaga i respektuje 

samodzielność wychowanków. Subkultura hip-hop, jako lubiana forma kultury 

przez wychowanków, posiadając szeroki zakres możliwości artystycznych, może 

nie tylko poszerzyć ofertę zajęć, ale także je uatrakcyjnić, nie należy jej zatem 

skreślać i traktować jako negatywną podkulturę, lecz wydobywać z niej pozy-

tywne czynniki, pomagające wpływać na wychowanków. 
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Hip-hop subculture and the resocialization of the juvenile 

Summary 

In resocializing through art, the educator should first of all identify the juvenile’s interest in such a 

field of art which corresponds to his or her abilities and then help activate it. It is important that the 

development of artistic activity should take place in peer groups; this is an important factor in the 

resocialization of the juveniles who have discovered the possibility of expressing themselves 

through art. Such therapeutic influence of art reveals itself when the classes have an attractive 

form, i.e. the juveniles can work independently, while the educator acts as an adviser who helps 

them and respects their independence. Popular with young people, the hip-hop subculture is char-

acterized by a wide range of artistic possibilities whereby it can not only broaden the offer of arts 

classes, but also make them more attractive. Therefore it should not be dismissed and treated as a 

negative subculture; instead its beneficial aspects (helping positively influence the juveniles) 

should be exposed and made use of. 

Keywords: hip-hop, subculture, juvenile, resocialization, culture, art. 
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na podstawie ,,Żywotu Doroty z Mątów” 
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Przywołany w tytule tekst to dzieło hagiograficzne z 1398 r. autorstwa za-

konnika krzyżackiego – Jana z Kwidzyna
1
. Opowiada o żyjącej w XIV w. mi-

styczce i stygmatyczce – błogosławionej Dorocie z Mątów. Składa się z po-

szczególnych ksiąg, z których druga ukazuje relacje panujące w rodzinie głów-

nej bohaterki. Na tej części przekazu skupiona będzie moja uwaga. 

Średniowieczne przekazy hagiograficzne dają bogactwo informacji na temat 

relacji między rodzicami i dziećmi
2
. Trudność w ich interpretowaniu polega na 

wskazaniu prawdziwych, a nie jedynie przypisanych konkretnym postaciom, re-

lacji rodzinnych, w tym wychowawczych, albowiem kanwę, na której twórcy 

budowali opowieści o świętych, stanowiły fikcja i rzeczywistość. Te dwa obsza-

ry przedstawiania świata ściśle wpisane były w konkretną konwencję literacką, 

która wymuszała na autorach określone działania pisarskie. Dla uzyskania pew-

ności przedstawionych w dziele relacji wychowawczych konieczna jest konfron-

tacja z innymi tekstami traktującymi o tych samych kwestiach. Tylko takie dzia-

łanie może wzbogacić zgromadzoną przez mediewistów wiedzę na temat grupy 

społecznej, jaką stanowiła średniowieczna rodzina
3
.  

                                                      
1 Wprowadzenie, [w:] Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, tłum. bp J. Wojtkowski, Lublin 

2012, s. 11–12. 
2  M. Delimata, Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004, s. 127 i n.; M. Chołodowska, 

Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od 

starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 176. 
3  M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975, passim. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.25
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W drugiej księdze przywołanego dzieła czytamy o narodzinach Doroty  

z Mątów, a przy tej okazji o jej rodzicach, którzy, zgodnie z relacją, byli pobożni 

i uczciwi („pochodziła od uczciwych i pobożnych rodziców”)
4
. Nie znajdziemy 

w średniowiecznych żywotach informacji o złych rodzicach przyszłych świętych 

i błogosławionych, co wynikało z pokutującego w tej epoce przekonania, że ce-

chy przodków dziedziczą ich potomkowie
5
. Bohater rodzi się więc ze znakomi-

tych rodziców
6
. Matka i ojciec głównej bohaterki posiadali zatem same cnoty. 

Wymieniona wśród nich pobożność na stałe weszła do kanonu cech rodzicieli 

wielkich postaci. Od pobożnej matki i sprawiedliwego ojca pochodził pierwszy 

polski święty – Wojciech
7
. Pobożność była wyrazem szczególnego stosunku do 

Boga i dawała pobożnym szczególne prawo – zaświadczania o rzeczach waż-

nych
8
. Występujące w dalszej charakterystyce rodziców Doroty epitety, typu: 

rzetelny, uczciwa, szczodra, miłosierna, uwypuklają jedynie ich pozytywny – nie 

wiemy, czy prawdziwy – obraz.  

Atmosferę rodzinnego domu przywołuje hagiograf dalej, wspominając o na-

leganiach matki Doroty, by córka kładła się o sto0sownej porze spać. Przyszła 

błogosławiona już w dzieciństwie czas nocny spędzała bowiem na czuwaniu. Do 

tego samego namawiały Dorotę siostra i służące
9
. O ile topos nocnego czuwania 

jest obecny w wielu tekstach hagiograficznych, o tyle o przywołanym zachowa-

niu członków rodziny nie często w nich czytamy. Informacja ta wskazuje na 

dbałość otoczenia o wysypianie się dzieci. W trwającej wiele lat dyskusji na te-

mat miejsca i roli dziecka w średniowieczu teksty hagiograficzne uznane zostały 

za niezwykle wartościowe, albowiem w nacechowanej konwencją hagiograficz-

nej narracji znajduje się wiele prawdziwych informacji o życiu codziennym. 

Przywołana wzmianka może mieć właśnie takie znaczenie.  

Troskę o dzieci widać w kolejnym rozdziale żywotu, zatytułowanym O jej 

poście i licznych wstrzemięźliwościach. Czytamy tu o postach stosowanych 

przez Dorotę w dzieciństwie. Bohaterka przekazu nie jadła z rówieśnikami na-

biału, masła lub zaprawianych mlekiem potraw, chyba że nakazała jej to matka – 

informuje hagiograf
10

. Co do charakteru postu – przekaz jest spójny z innymi 

                                                      
4  Jan z Kwidzyna, Żywot Doroty z Mątów, tłum. bp J. Wojtkowski, Lublin 1964, ks. II, rozdz. 2, 

s. 78. 
5  Zob. B. Kowalska, Święta Kinga – rzeczywistość i legenda. Studium źródłoznawcze. Kraków 

2008, s. 322–323; Dante Alighieri, Biesiada, tłum. M. Bartkowiak-Lerch, Kęty 2004, s. 149–

150; por. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000, s. 81. 
6  M. Zowczak, Mit bohaterski jako opowieść o granicach ludzkich możliwości, ,,Etnografia Pol-

ska” 1984, t. 28, z. 2, s. 252.  
7  Jana Kanaparza Żywot św. Wojciecha, oprac. A. Batowski, [w:] Monumenta Poloniae Histori-

ca, t. 1., Lwów 1864, s. 164–165. 
8  K. Liman, Epitety dotyczące osób w Kronice polskiej Anonima Galla, [w:] Ars historica. Prace 

z dziejów powszechnych i Polski, red. M. Biskup i inni, Poznań 1976, s. 348. 
9  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 4, s. 79. 
10  Tamże, ks. II, rozdz. 6, s. 82. 
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tekstami epoki informującymi o tym, że w średniowieczu opierał się on na nie-

jedzeniu mięsa i właśnie nabiału
11

. Dbałość matki Doroty o właściwe żywienie 

córki wskazuje na troskę o dziecko, a posłuszeństwo dziewczynki wobec matki 

świadczy o wysokim autorytecie rodziców w rodzinie średniowiecznej. W tym 

samym rozdziale żywotu hagiograf nazywa Dorotę umiłowaną córką jej matki
12

, 

co może wskazywać na konkretne pokłady uczuciowe, jakimi dziecko było ob-

darzane. Może też wskazywać jedynie na panujący wówczas wzorzec relacji ro-

dzinnych. Również w tym miejscu autor pisze o woli Doroty zachowania postu 

na wzór matki – jeden dzień w tygodniu o chlebie i wodzie. Matka upierała się 

jednak, by to nie nastąpiło przed ukończeniem przez córkę dziesiątego roku ży-

cia
13

. W przytoczonym fragmencie tekstu zastanawia wskazana cezura wiekowa. 

Czy można ją interpretować jako świadomość części społeczeństwa średnio-

wiecznego, że posty miały wyniszczający charakter, zwłaszcza w pierwszym 

dziesięcioleciu życia? Nieco dalej czytamy: ,,Po dziesięcioleciu (1357) w sposób 

swobodniejszy mogła wykonywać te i inne dobra. To, co było dziecięce, czyli 

dziecięce obyczaje, zgodnie z wiekiem porzuciła”
14

. Wydaje się, że normy zwy-

czajowe wskazywały właśnie ten wiek jako przełom w życiu dziecka. I raczej  

o zwyczaj tu idzie, albowiem przepisy prawa kanonicznego jako wiek dojrzały 

dziewczyny wskazywały 12 rok życia
15

. W prawie polskim także ten wiek uzna-

ny został za sprawny, doskonały, roztropny
16

. Niewykluczone też jest symbo-

liczne myślenie hagiografa. Symbolika chrześcijańska była bowiem mocno za-

kotwiczona w wyobrażeniach twórców epoki, a dziesiątka miała w niej stałe 

miejsce – była granicą dla wszystkich liczb, które do niej dążą. Oznaczała do-

skonałość i pełnię
17

. Dziesiąty rok życia bohaterki także oznaczać miał osiągnię-

cie pewnego stopnia możliwości i tym samym gotowość do trudniejszych ży-

ciowych zadań.  

Autor przekonuje następnie o dojrzałości mentalnej dziesięcioletniej Doroty. 

Miały się na nią składać posłuszeństwo wobec rodziców, niejednokrotnie  

w dziele podkreślane
18

, oraz jej odpowiedzialność za rodzinny dom. Dorota mia-

ła nim kierować i wydawać żywność trzymaną pod kluczem w specjalnych ko-

morach
19

. Opisana sytuacja mieści się w kategorii prawdopodobieństwa. Hagio-

                                                      
11  I. Skierska, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008,  

s. 508–513. 
12  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 6, s. 82: ,,[…] umiłowana ta córka”. 
13 Tamże. 
14  Tamże, ks. II, rozdz. 8, s. 84. 
15  J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998, s. 131. 
16  D. Żołądź-Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 22; M. Delimata, dz. cyt.,  

s. 167–168. 
17  D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyń-

ski, Warszawa 1990, s. 50. 
18  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 11, s. 85. 
19  Tamże, ks. II, rozdz. 9, s. 84.  
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graf wskazuje bowiem na przenoszenie pewnych obowiązków z rodziców na 

dzieci, może także na formę uspołecznienia dziecka, co w procesie wychowaw-

czym jest typowe, także dla średniowiecza
20

. Dziesięcioletnia córka była już 

przygotowana do tego typu roli, albowiem według prawa kanonicznego nie była 

już dzieckiem (dziecko to osoba fizyczna przed ukończeniem siódmego roku ży-

cia)
21

. Zaakcentowana w tym miejscu przekazu praca była poza tym dla dziew-

cząt zalecana, by nie gnuśniały, by doznawały w ten sposób rozkoszy, i wreszcie 

– by pracą przynosiły korzyść. Taką argumentację przedstawił w wywodzie  

O wychowaniu dziewcząt ks. Konrad Bitschin (ok. 1395–1470)
22

, pedagog nie-

odległy czasowo i przestrzennie od opisywanych w żywocie zdarzeń. W przyto-

czonym fragmencie tekstu autor przekonuje m.in. o wadze, jaką przykładano  

w średniowieczu do jedzenia. Tak jak ziemia, jako dobro nieruchome, była wte-

dy najważniejszą wartością, tak i żywność, którą stanowiły głównie płody ziemi, 

była tak samo cenna. Twórca sugeruje ponadto, że własność w postaci domu na-

leżała do dorosłych. Podkreśla bowiem, że chodziło o dom rodziców, a konkret-

nie o dom ojca
23

. W patriarchalnym społeczeństwie własność była w posiadaniu 

męskiego członka rodziny
24

. O dominacji mężczyzny w rodzinie Doroty przeko-

nują także słowa: ,,Gdy była w małżeństwie i skrępowana była prawami mę-

ża”
25

. Ten krótki zwrot potwierdza jedynie zbadane i zdefiniowane na podstawie 

tekstów epoki relacje damsko-męskie w małżeństwie. W przeważającym stopniu 

polegały one na decyzyjnej roli męża.  

Dokonując retrospekcji, autor przekazu wraca w rozdziale 13 do lat dziecię-

cych bohaterki, by przywołać pewne zdarzenie. Opowiada, że Dorota na prze-

łomie szóstego i siódmego roku życia została oblana wrzącą wodą przez służącą. 

Hagiograf zapewnia, że matka dziewczynki, troszcząc się o bardzo cierpiącą 

córkę, doprowadziła ją do zdrowia
26

. Przekazy hagiograficzne są skarbnicą wie-

dzy na temat średniowiecznych chorób oraz różnych wypadków powodujących 

uszczerbek na zdrowiu
27

. W przytoczonym fragmencie czytamy o często wystę-

pujących w tej epoce oparzeniach. Ważna jest informacja o trosce matki  

o dziecko i czynieniu przez nią zabiegów w celu doprowadzenia córki do zdro-

wia. Ten przekaz i szereg innych źródeł epoki jednoznacznie zaświadczają  

o opiece rodziców nad dziećmi. Warto zaznaczyć, że w przypadku niedopełnie-

nia tejże opieki otoczenie zarzucało rodzicom zaniechanie swych obowiązków. 

                                                      
20  A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, tłum. 

J. Łuczyński, M. Olejnik, Warszawa 1995, s. 15. 
21  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 21. 
22  Historia wychowania. Wybór źródeł, cz. II: Średniowiecze, wybór i oprac. S. Możdżeń, Kielce 

1997, s. 54. 
23  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 10, s. 85. 
24  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 21. 
25  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 12, s. 85. 
26 Tamże, ks. II, rozdz. 13, s. 86. 
27  J. Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 249. 
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W Żywocie św. Jadwigi Śląskiej czytamy, że z powodu niedbałości rodziców 

dziecko wypadło z kołyski i zmarło. Pod ich adresem wystosowane zostały 

przez hagiografa słowa krytyki
28

.  

Próbując uchwycić relacje rodzinne na podstawie żywotu Doroty, warto 

przyjrzeć się także rozdziałowi 16, w którym czytamy, że matka bohaterki była 

przekonana o tym, że wychowała córkę w wielkiej słodyczy. Tymczasem Dorota 

stwierdziła, że nie zawsze jej życie było lekkie, ponieważ umartwiała się, znosi-

ła ciężary i cierpienia po kryjomu
29

. Trudno znaleźć w tej scenie ziarno prawdy, 

albowiem i tym razem mamy do czynienia ze schematem w konstruowaniu bio-

grafii bohatera, który działa w tajemnicy. Tylko taki kontakt ze Stwórcą ma 

szansę powodzenia, czyli połączenia się z sacrum. Po odrzuceniu konwencji zo-

staje jednak cenna informacja – w opinii ludzi XIV wieku idealne relacje matki  

i córki powinny opierać się na słodyczy, czyli na cieple, czułości, dobroci, ła-

godności, serdeczności, życzliwości, itp. Ideał ten obowiązuje i dziś.  

O trosce wobec Doroty, tym razem jej ojca, czytamy w dalszej części prze-

kazu. Autor opowiada, że jedenastoletnia dziewczyna, bardzo okaleczona  

i krwawiąca wskutek ascezy, chciała pójść z matką na nabożeństwo Zmar-

twychwstania Pańskiego. Ta zaś, z racji przekonania, że córka powinna przyj-

mować komunię świętą tylko dwa razy w roku, na Wielkanoc i Boże Narodze-

nie, oraz z racji faktu, że Dorota przyjęła już komunię w Wielką Sobotę, ode-

pchnęła ją od drzwi i nie pozwoliła pójść do kościoła. Hagiograf wspomina, że 

Dorota bardzo rozpaczała z powodu matczynego zakazu, płakała i nie spała  

w nocy. Jej ojciec, widząc cierpienia duchowe córki, pocieszał ją ,,ludzkimi, do-

brotliwymi pociechami”
30

. Z tekstu wypływa świadomość konieczności wsparcia 

dzieci, także w cierpieniach emocjonalnych. Troska ojca o córkę, i to na płasz-

czyźnie zdrowia psychicznego, wpisana przez autora tekstu w realia katolickiego 

społeczeństwa patriarchalnego, w którym wychowywanie córek było zarezerwo-

wane dla matek, służących lub wychowawców
31

, zasługuje na podkreślenie.  

O małżeństwie i macierzyństwie Doroty traktują kolejne partie jej żywotu. 

Dają one informacje o wychowaniu w rodzinie stworzonej przez Dorotę i jej 

męża. W rozdziale 27, zatytułowanym O jej godnym małżeństwie znajdziemy 

wiele odniesień do rozważań św. Augustyna na temat dwóch dróg realizacji ko-

biety: w dziewictwie i małżeństwie
32

. Dorota wybrała tę drugą drogę, ale urze-

czywistnianą według określonego wzorca. Wydana została za Wojciecha, płat-

                                                      
28  Legenda św. Jadwigi, tłum. A. Jochelson przy współudziale M.W. Gogolewskiej, Wrocław 

1993, nr 4, s. 113. 
29  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 16, s. 88. 
30  Tamże, rozdz. 26, s. 97. 
31  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 195–196 i n.; J. Tyszkiewicz, dz. cyt., s. 257; J. Wilk, Rodzina 

jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny Kościoła katolickiego, [w:] Wy-

chowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 139. 
32  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II. rozdz. 27, s. 98. 
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nerza z Gdańska. Para doczekała się dziewięciorga dzieci, z których przeżyła 

jedna córka, Gertruda. Ośmioro pozostałych zmarło podczas zarazy
33

.  

W wychowywaniu dzieci Doroty i Wojciecha wszystko podporządkowane 

zostało służbie Bożej – przekonuje hagiograf. Gdzieś między wierszami, skon-

centrowanymi głównie na ukazaniu świętości bohaterki, wyczytać można o rela-

cjach panujących między rodzicami i dziećmi, w tym o obowiązujących w XIV 

wieku zasadach wychowawczych. ,,A skoro dać dzieciom żywność i karność na-

leży do rodziców…” – tak brzmi prolog do dłuższego wywodu. Wnioskować  

z niego należy, że podstawowym obowiązkiem rodziców było zapewnienie po-

tomstwu jedzenia. Tak jak średniowieczny władca w swej opiekuńczej roli miał 

zapewnić poddanym wyżywienie, tak opiekun – rodzic – miał tę samą funkcję 

do spełnienia w stosunku do swych dzieci. Dla ludzi średniowiecza zaspokojenie 

tej podstawowej potrzeby niższego rzędu (hierarchizacja potrzeb ludzkich we-

dług Abrahama Maslowa odnosząca się także do dzieci)
34

 było priorytetowe.  

I dziś konieczne jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, by przejść do zaspo-

kojenia potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku, uznania i wreszcie samore-

alizacji. Współcześni rodzice wypełniają w ten sposób jedną z podstawowych 

funkcji rodziny
35

, przepisami prawnymi zobowiązani są troszczyć się o fizyczny 

i duchowy rozwój dziecka. Wyrażona przez Jana z Kwidzyna średniowieczna 

świadomość obowiązku wyżywienia dzieci zasługuje na podkreślenie, albowiem 

nie była ona często artykułowana w tekstach epoki. Dorota dbała zatem o po-

trzeby swych dzieci, także we wczesnym okresie ich życia, karmiąc je piersią. 

Karmienie piersią było w średniowieczu czynnością naturalną, postrzeganą jako 

symbol miłości macierzyńskiej. Podkreślano przy tym, że matka powinna sama 

karmić dziecko. Zalecenia pedagogiczne, które według znawców tematu miały 

w średniowieczu charakter bezkrytyczny i odtwórczy
36

, nie były tu bez znacze-

nia. Głosiły one, że w ten sposób matka przekazuje dziecku cechy charakteru.  

W wyjątkowych sytuacjach zalecano, aby dziecko karmiła mamka
37

. Dzieci 

karmiono zwykle do 2–3 lat, co miało swe wzorce w Biblii
38

, ale zdarzało się, że 

dłużej
39

. Pierwszy, wydrukowany w Augsburgu (1473), traktat – zawierający in-

                                                      
33  Tamże, ks. II, rozdz. 27 i 28, s. 98–99; zob. M. Kowalczyk, Charakterystyka doświadczeń mi-

stycznych bł. Doroty z Mątów na podstawie historycznych źródeł autorstwa Mistrza Jana  

z Kwidzyna, ,,Studia Warmińskie” 2014, t. 51, s. 97. 
34  K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Poznań 1995, s. 62–68; 

M. Derc, Doświadczenie i twórczość w koncepcji Abrahama H. Maslowa, Toruń 1996, s. 10.  
35  L. Niebrzydowski, Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości, Łódź 1999, s. 81. 
36  B. Parysiewicz, Z badań nad rozwojem polskiej myśli pedagogicznej o wychowaniu w rodzinie, [w:] 

Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 213. 
37  Szerzej: D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 108–112; M. Delimata, dz. cyt., s. 89–90. 
38  J. Wilk, dz. cyt., s. 139. 
39  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 120–121; S. Silska, Ewolucja poglądów na żywienie niemow-

ląt w XIX i XX wieku, Poznań 2013, s. 27; źródło: niepublikowana praca doktorska w formie 

pdf, data dostępu: 23.03.2018. 
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strukcję karmienia i odstawiania od piersi – wskazywał na wagę tych zabie-

gów
40

. Rozpowszechnianie tego typu dzieł świadczyło o społecznym zapotrze-

bowaniu na zawarte w nich treści. Naturalne karmienie miało wtedy społeczno- 

-kulturowe uwarunkowania. I dziś coraz częściej podkreśla się ten aspekt
41

.  

W dalszej części przekazu hagiograf przekonuje, że Dorota, będąc na nabożeń-

stwie, wiedziała, że w domu kwili dziecko. Wyczuwała to po spływającym z jej 

piersi mleku. Wtedy szybko spieszyła do niemowlęcia
42

. Mimo że, zgodnie  

z przekonaniem Jana z Kwidzyna, cielesne stany Doroty miały mistyczną naturę, 

to przecież u matki karmiącej, niezależnie od epoki, w której przyszło jej żyć, 

tego typu sytuacje są naturalne. Nie oznaczają zatem niczego wyjątkowego,  

a właśnie na wyjątkowość żyjącej w świętości Doroty wskazywał w tym miejscu 

hagiograf
43

.  

Drugim obowiązkiem rodziców, zgodnie z przekonaniem autora, było wy-

chowanie dzieci w karności. I tę kwestię Jan bardziej rozwinął. Zapewnił, że Do-

rota uczyła dzieci bać się Boga, w średniowieczu najwyższej instancji pedago-

gicznej
44

, i wstrzymywać od różnych występków. Karciła je zaś surowo, a nie 

niedbale
45

. W wyobrażeniach twórcy Bóg jawił się zatem jako starotestamento-

wy karzący sędzia, którego należy się bać. Wyobrażenia te nie przystają do opi-

sywanych czasów. Wiek XIV przyniósł już bowiem zmiany w tym zakresie. Po-

bożność nowego stylu – devotio moderna – za wzór do naśladowania stawiała 

człowieczeństwo Chrystusa. Podkreślała także znaczenie uczucia w praktykach 

religijnych
46

. Być może przesadnie pobożna matka Doroty, preferująca dawny 

wzorzec sacrum, miała silny wpływ na wyobrażenia swej córki
47

. Hagiograf po-

daje także, że Dorota karciła swe dzieci surowo, stosownie do winy. Nie jeste-

śmy w stanie wiarygodnie odczytać tej nierozwiniętej myśli. Karcenie stosownie 

do winy zdaje się być karceniem roztropnym, a więc niewynikającym z poryw-

czości charakteru i złości, ale z przemyślenia i z mądrości. Właśnie tak należy 

interpretować biblijne słowa: ,,Kto oszczędza rózgi, nienawidzi syna, ale kto go 

miłuje, nie unika karcenia” (Prz 13, 24)
48

. Należy zaznaczyć, że w polskim śre-

                                                      
40  S. Silska, dz. cyt., s. 28. 
41  B. Wawak-Sobierajska, Psychologiczne uwarunkowania naturalnego karmienia niemowląt, 

Katowice 2002, s. 17. 
42  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 31, s. 102. 
43  M. Jakubek-Raczkowska, ,,Amoris sagittae et spicula”. Cielesne aspekty mistyki bł. Doroty  

z Mątów: próba reinterpretacji, ,,Studia Elbląskie” 2014, t. 15, s. 170; por. tamże, s. 172–173. 
44  Zob. A. Uciecha, Rola ojca w procesie wychowania domowego na podstawie traktatu św. Jana 

Chryzostoma ,,O wychowaniu dzieci”, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność – 

Średniowiecze, red. J. Jundziłł, D. Żołądź-Strzelczyk, Bydgoszcz 2002, s. 217. 
45  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 29, s. 99. 
46  W. Bielak, Devotio moderna w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do połowy XV 

wieku, Lublin 2002, s. 23–24, 31, 33 i n. 
47  M. Jakubek-Raczkowska, dz. cyt., s. 177. 
48  Szerzej. J. Wilk, dz. cyt., s. 139–140. 
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dniowieczu, na podstawie statutów Kazimierza Wielkiego, prawo karcenia dzie-

ci przysługiwało ojcu
49

, co nie oznacza, że matki tego nie robiły. Dorota miesz-

kała jednak w nieobjętym tymi przepisami prawnymi Gdańsku, należącym wte-

dy do państwa krzyżackiego. Jedną z podstawowych metod wychowawczych 

usankcjonowanych przez średniowieczną pedagogikę, i stosowanych przez ro-

dziców, były kary fizyczne w postaci bicia. W Polsce dopiero Statut wiślicki  

z 1347 roku ukrócił znęcanie się nad dzieckiem
50

. Średniowieczne metody wycho-

wawcze są oczywiście dyskusyjne, ale pamiętać trzeba, co podkreślił swego czasu 

ks. Józef Wilk, że są one ,,właściwe dla określonej kultury i wrażliwości”
51

. 

W dalszej części przekazu hagiograf przekonuje, że troska o dzieci wypeł-

niała życie Doroty. Pisze, że kobieta smuciła się z powodu licznych obowiązków 

nad każdym nowo narodzonym dzieckiem, albowiem obowiązki te odciągały ją 

od kościoła. Oznacza to, że i w średniowieczu matki poświęcały noworodkom 

dużo uwagi. Praktykowane w tym czasie, trwające około sześciu tygodni, od-

osobnienie położnicy i dziecka kończyło zazwyczaj właśnie pójście do kościo-

ła
52

. Dziś także zaleca się w tym czasie odosobnienie matki i dziecka, w różnych 

sytuacjach, na przykład wtedy, gdy następuje kryzysowy moment w procesie 

karmienia
53

.  

Jan z Kwidzyna przekonuje, że sługa Boża nie poszła do świątyni, zanim nie 

wypełniła wszystkiego, co związane z domem i z dziećmi
54

. Pisze też, że niekie-

dy całą noc kołysała płaczące dziecko
55

. Macierzyństwo było więc dla Doroty 

bardzo ważne. Dla dobra dzieci przyszła błogosławiona rezygnowała także  

z ascetycznych praktyk. Jedną z nich było przebywanie na mrozie. Dorota za-

rzucała ją, kiedy była konieczność towarzyszenia płaczącemu w kąpieli dziecku, 

a więc przebywania w cieple. O uczuciach między matką i dziećmi autor wypo-

wiada się w pewnego rodzaju maksymie, pisze: ,,[…] a miłość do dzieci, która 

czasem jest zbytnia, była miarkowana”
56

. Wygłasza te, wcale nie anachroniczne 

słowa, przekonując o świętości swej bohaterki, która otrzymawszy stygmat tuż 

przy piersi, bardzo cierpiała podczas karmienia. Pan uczynił to bowiem, by  

w miłości do dzieci, przejawiającej się według Jana z Kwidzyna także w kar-

mieniu, zachowany został złoty środek. Poświęcenie tak dużej uwagi karmieniu 

dzieci piersią świadczy o wadze tej czynności w średniowieczu. Po raz kolejny 

staje się ona okazją do przekonania czytelnika o niezwykłości Doroty. Czytamy 

bowiem, że bohaterka przekazu celowo przypalała sobie brodawki, by podczas 

                                                      
49  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 21. 
50  Tamże, s. 218; M. Delimata, dz. cyt., s. 103. 
51  J. Wilk, dz. cyt., s. 139. 
52  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 72. 
53  Sh. Kitzinger, Karmienie piersią, tłum. A. Blalm, Warszawa 1983, s. 112. 
54  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 31, s. 101. 
55  Por. A. Mikler-Chwastek, Opieka nad małym dzieckiem dawniej i dziś, ,,Prace Naukowe Aka-

demii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. 25, nr 2, s. 539. 
56  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 32, s. 103.  
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karmienia bardziej cierpieć. Czy Dorota raniła sobie brodawki, by zahamować 

laktację
57

, czy też, zgodnie z przekonaniem hagiografa, jej celowe działanie bę-

dące składową ascetycznych praktyk miało spotęgować ból – trudno orzec. 

Ważne natomiast są ciągłe zapewnienia Jana z Kwidzyna, że tylko siła miłości 

do dzieci pozwalała Dorocie przejść cierpienia. Autor zaświadcza także, że opi-

sane wyżej praktyki kobieta stosowała dopiero wtedy, gdy niemowlę się 

wzmocniło, czyli gdy miało pół roku
58

. Podkreślenie tej granicy wiekowej nie 

jest bez znaczenia. Średniowiecze dzieliło bowiem dzieciństwo na trzy etapy. 

Pierwszy z nich – infantia (niemowność), niekiedy infantia dentium plantativa –

trwał właśnie do siódmego miesiąca życia
59

. I dziś uważa się, że jest to pewien 

przełom u niemowlaka, albowiem wtedy pojawiają się u niego nowe umiejętno-

ści, a jego rozwój może przebiegać nieschematycznie
60

. Pamiętać jednak należy, 

że średniowieczni twórcy, w odróżnieniu od współczesnych znawców tej tema-

tyki, uwikłani byli w symbolikę liczb. Ważna w tym obszarze siódemka znalazła 

swe miejsce w tworzonych przez nich podziałach ludzkiego życia
61

. 

Jeśli przytoczone wzmianki nie ukazują rzeczywistych relacji rodzinnych 

(interakcji, działań, komunikacji werbalnej i niewerbalnej)
62

, to wskazują na my-

ślenie o nich, a sposób myślenia ludzi z przeszłości to ważny obszar historii 

mentalności. Po wydzieleniu zastosowanej w przytoczonym tekście fikcji oraz 

odarciu poszczególnych passusów z krępującej autora konwencji zostaje ta war-

stwa, która zawiera element prawdy o minionych czasach. Poczynione na bazie 

dzieła ustalenia wzmacniają tezy o istnieniu w średniowieczu poczucia specyfiki 

dzieciństwa, co pozwala jeszcze mocniej odrzucić sądy o braku w tym czasie 

świadomości tej grupy rodzinnej, o czym przekonywał Philippe Ariès
63

. Ugrun-

towują także przekonanie o trosce i opiece rodziców nad potomstwem, czego 

liczne przykłady znajdujemy w wyżej analizowanym przekazie. Gdzieś między 

wierszami traktującymi o świętości bohaterki ukryci są prawdziwi ludzie, któ-

rych autor przekazu opatrzył czułością i dbałością o siebie, choć niekiedy ina-

czej postrzeganą i inaczej realizowaną niż współcześnie.  

                                                      
57  Zob. M. Jakubek-Raczkowska, dz. cyt., s. 178. 
58  Jan z Kwidzyna, dz. cyt., ks. II, rozdz. 32, s. 103. 
59  D. Żołądź-Strzelczyk, dz. cyt., s. 20; M. Delimata, dz. cyt., s. 31. 
60  E. Franus, Rozwój niemowlęcia, Warszawa 1984, s. 48–68. 
61  M. Delimata, dz. cyt., s. 31. 
62  Zob. B. Harwas-Napierała, Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system rodzice – dzieci, 

,,Roczniki Socjologii Rodziny” 2006, t. 17, s. 221. 
63  Ph. Ariès, Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, tłum. M. Ochab, Gdańsk 

1995, s. 130 i n.; polemika z poglądami francuskiego badacza zob. M. Delimata, dz. cyt., s. 37–

38; W. Brzeziński, ,,Pozytywna” historia dziecka i dzieciństwa w średniowieczu. Philippe Ariès 

a historiografia angloamerykańska, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie..., s. 259–275. 
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Education in the Medieval family  

based on “Life of Dorothea of Montau” 

Summary 

The analysis of the fourteenth-century “Life of Dorothea of Montau” led to some conclusions 

about the relation in the wealthy Medieval family. The author, Jan of Kwidzyn, convinces of the 

feeling of the specifity of childhood at that time. He points at emotionality between parents and  

a child, but he focuses of the relationship between mother and daughter more than between father 

and daughter. It is not meaningless, because during that period women were responsible for raising 

girls. The author mentions the authority of parents in the family expressed by the children’s obedi-

ence to their orders. Jan of Kwidzyn writes also about the adults care for children, nursing in the 

time of illness and mindfulness about children’s proper sleep time. Among the parents’ task there 

are also providing food and raising in discipline. The author presents the breakthroughs of chil-

dren's growth: age of six months and ten years. Many didactic aspects in the work result from the 

sociocultural circumstances of that time. Many of them were determined by the Christian culture 

of both, the author and the man character of his work. 

Keywords: the Middle Ages, hagiography, education, relations, family. 
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Wprowadzenie 

Po likwidacji zakonu jezuickiego brewe papieskim Dominus ad Redemptor  

z 21 lipca 1773 r., papież Klemens XIV zastrzegł, że wszystkie dziedziny na-

uczania, „czy to w szkołach publicznych, czy w instytucjach prywatnych, mają 

być podporządkowane biskupom we wszystkim, co ma związek z religią i oby-

czajami”. Utworzona 14 października 1773 r. Komisja Edukacji Narodowej za-

mierzała więc wykorzystać do nauczania w nowo organizowanych szkołach 

członków nawet tych zgromadzeń zakonnych, które nie prowadziły dotychczas 

działalności oświatowej. W praktyce jednak okazało się, że mogła liczyć w tym 

zakresie głównie na pijarów i eksjezuitów
1
. 

Komisja zatrzymała w szkołach członków rozwiązanego zakonu jezuickie-

go. Ustaliła też w Instrukcji dla wizytatorów z 20 czerwca 1774 r. zasady kwali-

fikowania eksjezuitów do trzech grup (classes): „W pierwszej będą chorzy, sta-

rością przyciśnieni, wysłużeni, tak kapłani, jako też i laicy, dla tych nastąpi wy-

znaczenie pensji, którą tu Komisja ureguluje. W drugiej młodzi, mający sposob-

                                                      
*
  Publikacja przygotowana w ramach grantu NPRH: Komisja Edukacji Narodowej – model szko-

ły i obywatela. Koncepcje, doświadczenia i inspiracje (Nr 11H12031481). 
1  A. Jobert, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794), przekład M. Chamcówna, 

Wrocław – Gdańsk 1979, s. 36–37. 
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ność i chęć do uczenia szkół. Ci, do szkół i przełożeństw szkolnych użyci, będą 

płatni. W trzeciej klasie mieścić się będą ci, którzy albo nie chcą, albo nie są 

zdatnymi, aby ich do nauk i pracy na urzędach szkolnych użyć można; takich 

rekomendować potrzeba zwierzchności duchownej, aby ich do swoich aplikowa-

ła usług, a tymczasem Komisja obmyśli im pensją i pracą potrzebną zatrudni”
2
.  

W listach okólnych kierowanych do eksjezuitów jesienią 1773 r. wyjaśniano, 

że po rozwiązaniu zakonu stali się oni obywatelami podlegającymi władzy 

świeckiej, która wzięła na siebie troskę o nich, oczekując w zamian dalszego 

wykonywania obowiązków nauczycielskich
3
. Przy czym podczas obrad na sesji 

30 sierpnia 1774 r. zdecydowano, że tylko ci eksjezuici, którzy znajdowali się 

podczas wizyty na miejscu (in loco loci), będą mieli pensję. „Inni mają myśleć  

o sobie” – zapisano w protokole sesji
4
. Był to zapis o tyle istotny, że zdarzały się 

przypadki występowania o zasiłek przez osoby nieznane na danym terenie. Do 

takich, jak się początkowo wydawało, należał ks. Leon Gorazdowski, który  

w Zaleścach koło Kamieńca Podolskiego w 1775 r. wystosował pismo do Komi-

sji: „Przynaglony latami, kalectwem ustawicznego bólu głowy i głuchoty, przez 

co nie ma sposobu do życia, prosi o opatrzenie”. Do listu, znajdującego się  

w zbiorach Rosyjskiego Państwowego Archiwum Akt Dawnych w Moskwie, załą-

czona jest notatka wizytatora ks. A. Jakukiewicza informująca, że w sprawie ks. Go-

razdowskiego podkomorzy latyczowski Lipiński prosił generała Adama K. Czarto-

ryskiego o wypłacenie mu pensji. Prośba trafiła wprawdzie na ręce ks. Jakukiewi-

cza, lecz on nie znał tego księdza, bo w czasie wizyt nigdzie go nie widział
5
. Sprawa 

ta została później załatwiona przychylnie dla zainteresowanego, albowiem ks. Go-

razdowski figurował w 1780 r. na liście emerytów szkoły kamienieckiej. 

Stanisław Bednarski, odnosząc się do sytuacji jezuitów po kasacie zakonu, 

podkreślił, że jezuici posłuchali głosu Grzegorza Piramowicza oraz wezwania 

króla i Komisji Edukacji Narodowej i zostali w większości na swoich stanowi-

skach, pracowali dla Polski i jej młodzieży. W ten sposób historia jezuitów pol-

skich nie skończyła się wraz z kasatą zakonu.  

Eksjezuici żyli i pracowali w szkołach niekiedy w warunkach bardzo trud-

nych. Jednak większość z nich pracowała gorliwie i sumiennie
6
. Jezuici od sa-

mego początku bronili się przed coraz silniej występującym osłabieniem ich ak-

tywności kulturalnej, a zło i niedbalstwo było zawsze przez nich potępiane
7
. 

                                                      
2  H. Pohoska, Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej. Monografia z dziejów ad-

ministracji szkolnej Komisji Edukacji Narodowej, Lublin 1957, s. 17. 
3  I. Szybiak, Niektóre problemy nauczycieli szkół Komisji Edukacji Narodowej w latach 1773–

1783, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1975, nr 18, s. 67–76. 
4  Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1777, Warszawa 1910, s. 30. 
5  Rossijskij Gosudarstvennyj Arhiv Drevnih Aktov v Moskve (dalej: RGADA), fond (f.) 1603, 

opis (op.) 1, deło (d.) 84, k. 109–110. Fundusze. 
6  S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkol-

nictwa polskiego, Kraków 1933, s. 30–31. 
7  Tamże. 
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Należy przy tym przypomnieć, iż jezuici liczyli się z opinią publiczną  

w kwestiach dotyczących szkolnictwa, co zaważyło na rozkwicie, upadku i od-

rodzeniu szkół jezuickich w Polsce. Bronisław Natoński zwrócił uwagę na fakt, 

że jeszcze w XVI w. zarówno szlachta, jak i mieszczanie domagali się od jezu-

itów odpowiedniej kadry nauczycielskiej i rzetelnej ich pracy w szkole
8
. O roli 

nauczycieli eksjezuitów w szkołach Komisji Edukacji Narodowej pisała Anna 

Królikowska, przywołując nazwiska tych, którzy aktywnie włączyli się w prace 

Komisji Edukacji Narodowej. Podkreśliła także udział eksjezuitów w procesie 

kształcenia nowych, świeckich kadr nauczycielskich dla potrzeb Komisji
9
. 

Nauczyciele eksjezuici w szkole w Kamieńcu Podolskim 

Początki funkcjonowania szkoły w Kamieńcu Podolskim datowane są na rok 

1580, kiedy utworzono tam szkołę bracką. Szkoła jezuicka powstała tu w 1610 r.,  

a cztery lata później uzyskała rangę kolegium, którego działalność finansowana 

była przez miejscową szlachtę
10

.  

Po ogłoszeniu bulli papieskiej ks. Jan Dobraczyński, ówczesny rektor szko-

ły, informował Komisję, że zgodnie z poleceniem wysłał listę osób pozostają-

cych pod jego zarządem, z prośbą, aby nadal mogli oni pracować, szkoła była 

bowiem czynna
11

. Po likwidacji zakonu jezuitów, w Kamieńcu działało trzykla-

sowe kolegium, które jeszcze przez rok realizowało wcześniejsze programy na-

uczania, o czym donosił Komisji Ignacy Bartsch, prefekt szkół kamienieckich: 

„czynię początkowy raport, że szkoły województwa tutejszego w dniu dzisiej-

szym otworzyłem [1 października 1774 r.], w których nauki, dla niedostatku do 

nowego sposobu uczenia książek, dawnym po większej części idą trybem. Zo-

stawione mnie i profesorom przepisy odebrałem z powinnym respektem”
12

.  

W 1774 r. zgodnie z proponowanym podziałem terytorialnym szkoła kamie-

niecka weszła w skład departamentu będącego pod bezpośrednim nadzorem ks. 

Adama Kazimierza Czartoryskiego. Z jego upoważnienia 10 września 1774 r. 

wizytację szkoły przeprowadzili Józef Lipiński i Sebastian Gawroński. Zapadła 

wtedy decyzja, że pod względem organizacyjnym będzie to szkoła powiatowa. 

Szkoła kamieniecka posiadała trzy dwuletnie klasy.  

                                                      
8  B. Natoński SJ, Szkolnictwo jezuickie w dobie kontrreformacji, [w:] Z dziejów szkolnictwa jezu-

ickiego w Polsce. Wybór artykułów, wybór i oprac. J. Paszenda SJ, Kraków 1994, s. 61.  
9  A. Królikowska, Nauczyciele eksjezuici w pracach i szkołach KEN. „Biblioteka Współczesnej 

Myśli Pedagogicznej”, t. 3: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, 

pod red. K. Dormus et all, Kraków 2014, s. 146–156. 
10  Więcej na ten temat zob.: E. Kula, Organizacja i funkcjonowanie szkoły podwydziałowej  

w Kamieńcu Podolskim w czasach Komisji Edukacji Narodowej, „Prace Naukowe Akademii 

im. J. Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. XXV, nr 1, s. 621–633. 
11  RGADA, f. 1603, op. 1, d. 80, k. 56. Listy do prezydującego. 
12  RGADA, f. 1603, op. 1, d. 83, k. 470. Listy od różnych osób. 
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Była to więc szkoła pojezuicka, całkowicie finansowana z funduszu eduka-

cyjnego. Po 1781 roku szkoły pojezuickie oraz kolonie Akademii Krakowskiej 

otrzymały nazwę szkół akademickich. Nauczyciele takich szkół podlegali tylko 

władzy edukacyjnej, opłacającej i oceniającej ich pracę
13

. Wraz z rozwojem sys-

temu edukacyjnego zmieniał się skład nauczycieli szkół akademickich. Począt-

kowo uczyli tu głównie eksjezuici, a po reformie uniwersytetów do zgromadze-

nia nauczającego przybywali nauczyciele świeccy.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie grupy eksjezuitów, pozostających 

po kasacie zakonu przy szkole w Kamieńcu Podolskim, a więc zarówno czyn-

nych nauczycieli, jak też tzw. wysłużonych, otrzymujących bądź starających się 

o emeryturę. Chodziło też o przedstawienie oceny pracy nauczycieli eksjezuitów 

przez wizytatorów, pozwalają one bowiem zweryfikować poglądy mówiące  

o zdarzających się niekiedy przypadkach braku współpracy tych nauczycieli  

z Komisją Edukacji Narodowej. 

Według zachowanego w Rosyjskim Państwowym Archiwum Akt Dawnych 

rejestru osób zniesionego zakonu, lista jezuitów w szkole w Kamieńcu w chwili 

przejęcia szkoły w 1773 r. przez Komisję liczyła 18 osób, tj. 13 księży i 5 braci 

koadjutorów. 

Tabela. Wykaz eksjezuitów pracujących w szkole w Kamieńcu Podolskim w 1773 r. 

Księża Bracia koadjutorowie (pomocnicy) 

Imie i nazwisko Wiek Imie i nazwisko Wiek 

Aleksander Czachórski 65 Grzegorz Brocki 59 

Antoni Kiełczewski 56 Ignacy Rąblewski (kaleka) 55 

Jan Dobraczyński 56 Józef Bieńczakiewicz 53 

Józef Kołakowski 54 Piotr Niesiołowski  52 

Antoni Sopociński 53 Dawid Szutkiewicz 40 

Ignacy Bartsch 52 

Józef Manasterski 41 

Antoni Więckowski 41 

Józef Hofman 37 

Wojciech Krzywicki 36 

Jacek Koporski 35 

Jan Wiszniowski 35 

Jan Boduchowski 35 

Źródło: RGADA, f. 1603, op. 1, d. 79, Regestra osób zniesionego zakonu księży jezuitów 1773–

1774 sporządzone, k. 7–10. 

                                                      
13  I. Szybiak, Portret zbiorowy nauczycieli szkół średnich Komisji Edukacji Narodowej, [w:]  

Szkoła. Nauczyciel. Wychowanie. Wybór studiów z okazji jubileuszu 75. urodzin i wieloletniej 

pracy naukowej, red. J. Kamińska i A. Fijałkowski, Warszawa 2016, s. 315. 



 Ad maiorem Dei gloriam… 329 

Spośród tych osób pięć miało możliwość pozostania w szkole kamienieckiej, 

pracując pod kierunkiem nowej władzy oświatowej. Byli to: Aleksander Cza-

chórski, Jan Dobraczyński, Ignacy Bartsch, Wojciech Krzywicki i Jan Bodu-

chowski. Najstarszy z wymienionych, A. Czachórski, urodził się w woj. bełskim 

w 1709 r. Do zakonu jezuitów wstąpił w Krakowie w 1725 r. Po studiach na-

uczycielskich w Jarosławiu, filozoficznych w Kaliszu oraz teologicznych w Po-

znaniu uczył retoryki w Toruniu w latach 1741–1742, następnie był profesorem 

filozofii w Kaliszu, Rawie i Lublinie. Pracował w latach 1747–1767 w kazno-

dziejstwie oraz administracji bibliotek i drukarni. Był rektorem w Przemyślu, 

natomiast w chwili kasaty zakonu pełnił funkcję rektora kościoła w Kamieńcu 

Podolskim. Wizytujący szkołę kamieniecką we wrześniu 1774 r. zanotowali  

w raporcie, że ks. A. Czachórski „w wieku podeszłym, w siłach jednak zdolnych 

będący”, i nie mający innego sposobu do życia, bierze na siebie dozór nad miej-

scowym kościołem, licząc na pensję przyznaną przez Komisję
14

. Ks. Czachór-

skiemu przyznano pensję emerytalną w wys. 500 zł, natomiast laikom: Niesio-

łowskiemu, Bieńczakiewiczowi i Rasiewiczowi – po 300 zł
15

. Ks. Czachórski 

pozostał na stanowisku komendarza, czyli administratora kościoła pojezuickiego 

w Kamieńcu, oraz kaznodziei studenckiego do 1781 r.
16

 

Przez jeden rok szkolny 1773/1774 rektorem szkoły był wymieniony wyżej 

prałat, kantor katedralny Jan Dobraczyński. Podczas wizyty szkoły w 1786 r. ks. 

Dobraczyński zwrócił się z prośbą do wizytującego o przyznanie mu emerytury. 

Wizytator, ks. Bonifacy Garycki, uznał żądanie byłego rektora szkoły kamie-

nieckiej, który jako kantor katedralny uzyskiwał bardzo niewielki dochód z fun-

duszu kościelnego
17

. Ks. J. Dobraczyński zmarł wkrótce w Kamieńcu 30 czerw-

ca 1787 r. i pochowany został w podziemiach katedry kamienieckiej
18

. 

W tym samym czasie, czyli w ciągu roku szkolnego 1773/1774, uczył  

w szkole kamienieckiej Grzegorz Czaykowski. Pochodził on z Małopolski, urodził 

się w 1748 r. Po studiach filozoficznych w Jarosławiu uczył gramatyki i łaciny we 

Lwowie i w Kamieńcu. Tam zastała go kasata zakonu. Po roku odszedł do szkoły  

w Barze, gdzie uczył w klasie II, do czasu przekazania szkoły bazylianom w 1781 r.
19

  

We wrześniu 1774 r. prefektem szkoły mianowano ks. Ignacego Bartscha, 

nauczycielami zaś eksjezuitów: Michała Zborowskiego do kl. I, ks. Wojciecha 

Krzywickiego do kl. II i ks. Ignacego Boduchowskiego do kl. III., „w naukach 

wszelkich biegłych i podług przepisów Prześwietnej Komisji do dawania nauk 

                                                      
14  Raporty generalnych wizytatorów z r. 1774, Warszawa 1906, s. 43.  
15  Tamże, s. 126. 
16  A.P. Bieś, Czachorski [Czachórski] Aleksander (1709–1783), [w:] Komisja Edukacji Narodo-

wej. Słownik biograficzny, pod red. A. Meissnera i A. Wałęgi [w druku].  
17  Raporty generalnych wizytatorów z r. 1786…, s. 65. 
18  K. Iwanicki, Katedra w Kamieńcu, Drukarnia i Litografia Jan Cotty, Warszawa 1930, s. 28. 
19  J. Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji 

Narodowej, Kraków 1973, s. 112. 
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dla młodzi zdatnych”
20

. Mianowani zobowiązali się do sporządzania i przesyła-

nia raportów do Komisji, prosili jednak, aby nie musieli w tym celu ponosić 

kosztów pocztowych.  

Ks. I. Bartsch urodzony na Wołyniu w 1722 r. był synem Jerzego Bartscha, 

pułkownika fortecy kamienieckiej, i wnukiem Franciszka Bartscha, majora re-

gimentu Buławy Wielkiej Koronnej. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1736 r. Po 

studiach pedagogicznych, filozoficznych i teologicznych w Krasnymstawie,  

w Kaliszu i w Lublinie, przyjął obowiązki prefekta szkoły w Kamieńcu Podol-

skim. Posiadał wówczas dziesięcioletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej 

w szkołach zakonnych. Zainaugurował rok szkolny 1 października 1774 r. Za-

wiadomił Komisję, że z powodu braku nowych podręczników lekcje odbywają 

się „dawnym trybem”, na podstawie książek byłego kolegium jezuickiego. Wi-

zytujący szkołę we wrześniu 1774 r. Adam Jakukiewicz i Franciszek Zabłocki 

stwierdzili, że prefekt I. Bartsch „miał doświadczenie, gust nauk oraz arcy-

zręczną sposobność do realizowania aktualnych przepisów dotyczących kształ-

cenia młodzieży”. Na skutek rozbudowy szkoły ks. I. Bartsch ustąpił ze stanowi-

ska w 1777 r. Ustalono na sesji Komisji Edukacji Narodowej 14 lutego 1777 r., 

że „ksiądz Bartsch eksjezuita, aktualnie na urzędzie prefekta szkół wojewódz-

kich Kamieńca Podolskiego zostający, ma być kontentowany (gdyby urzędu 

swojego odstąpił) pensją zwyczajną dla emerytów złp 500”. W 1777 r. prefekt  

I. Bartsch przekazał do sekretarza Komisji wykaz gruntów szkolnych i spis sre-

ber oraz aparatów kościelnych, podając informację, że część sreber była jego 

własnością, którą otrzymał od ojca. Ich wartość wynosiła 12 tys. złp. Był później 

bibliotekarzem w Bibliotece Załuskich
21

. 

Nauczyciel klasy I, M. Zborowski, uczył w Kamieńcu tylko jeden rok. Pocho-

dził z woj. kijowskiego, urodził się w 1750 r., a do zakonu wstąpił w Ostrogu  

w 1765 r. Po studiach filozoficznych w Jarosławiu, gdzie kształcił się w latach 

1768–1771, uczył tam przez rok w klasie infimy i syntaksy (1772/1773). Po kasacie 

zakonu przyjechał z terenu zaboru austriackiego do Kamieńca i został nauczycielem 

klasy I, a od grudnia 1774 r. w klasie II w szkole wojewódzkiej w tym mieście
22

.  

Nieco dłużej uczyli zatrudnieni w 1774 r. dwaj nauczyciele, ks. I. Bodu-

chowski, urodzony w 1739 r. na Rusi Czerwonej
23

, i o rok starszy ks. W. Krzy-

                                                      
20  Raporty generalnych wizytatorów z r. 1774…, s. 44. 
21  RGADA, f. 1603, op. 1, j. chr. 83, k. 232–233, Listy od różnych osób do prezydującego Komisji 

Edukacji Narodowej roku 1774 pisane; RGADA, f. 1603, op. 1, d. 86, k. 40v. Listy do prezy-

dującego; J. Poplatek, dz. cyt., s. 129, 416-420; Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Naro-

dowej 1773-1785, oprac. M. Mitera-Dobrowolska, Wrocław – Gdańsk 1973, s. 27; Protokoły 

posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1777, Warszawa 1910, s. 132; Raporty general-

nych wizytatorów z r. 1774…, s. 121. 
22  L. Grzebień, Zborowski Michał (1750– ?), [w:] Komisja Edukacji Narodowej. Słownik biogra-

ficzny [w druku]. 
23  W skład Rusi Czerwonej wchodziły: ziemia sanocka, ziemia przemyska, ziemia chełmska, 

ziemia bełska, ziemia halicka i ziemia lwowska. 
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wicki, pochodzący z powiatu uszyckiego. Pierwszy z nich po studiach nauczy-

cielskich i filozoficznych uczył w klasie infimy w szkole wojewódzkiej w Ka-

mieńcu Podolskim, gramatyki w Żytomierzu i syntaksy we Lwowie. Następnie 

studiował teologię w Lublinie i w Łucku, i potem uczył poetyki w szkołach za-

konnych. Po kasacie zakonu był nauczycielem w Kamieńcu w klasie III i następ-

nie w klasie IV do roku 1780. Podczas wizytacji szkoły w październiku 1774 r. je-

go praca nauczycielska oceniona została przez ks. Jakukiewicza jako wybitna
24

. 

Równolegle z ks. Boduchowskim w klasie II i następnie w III uczył ks.  

W. Krzywicki. Jego droga edukacyjna była podobna do tej, jaką przebył ks. Bo-

duchowski, tylko studia teologiczne odbył we Lwowie. Po święceniach był ka-

znodzieją w Rożniatowie, Jarosławiu i Kamieńcu Podolskim. Wizytatorzy  

w 1774 r. zlecili mu, aby przejrzał książki znajdujące się w bibliotece szkolnej pod 

kątem ich przydatności do nauczania według nowych programów. Ks. W. Krzywic-

ki zmarł w trakcie zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w kwietniu 1779 r.
25

 

Przy szkole funkcjonował, na wzór konwiktów warszawskich, konwikt dla 

dzieci szlacheckich, prowadzony przez ks. Piotra Malczewskiego. Ponieważ nie 

było w Kamieńcu nauczyciela matematyki, podstawy tego przedmiotu w 1774 r. 

wykładał sam ks. Malczewski. Uczył również języka francuskiego. Konwikto-

rów było sześciu, spodziewano się jednak według zapewnień ks. Malczewskiego 

wzrostu tej liczby do 20. Około 1780 r. konwikt przekształcono na funduszowy, 

dla 12 ubogich synów szlacheckich, i utrzymywano z kasy Komisji. Ks. P. Mal-

czewski, urodzony w 1736 r., jezuita od 1753 r., otrzymał w 1783 r. tytuł suro-

gata kamienieckiego i emeryturę
26

. 

Skromny ten skład nauczycieli uzupełniony został w 1774 r., na wniosek wi-

zytującego szkołę A. Jakukiewicza, o nauczyciela matematyki, Antoniego Jani-

szewskiego. A. Janiszewski pochodził z Rusi Czerwonej, urodził się w 1728 r.,  

a do zakonu jezuitów wstąpił w 1749 r. Po studiach filozoficznych i teologicz-

nych krótko uczył gramatyki w Piotrkowie. Był następnie w latach 1768–1770 

profesorem filozofii moralnej we Lwowie oraz kaznodzieją katedry lwowskiej 

(1763–1773). Po kasacie zakonu, na prośbę ks. A. Jakukiewicza, uczył w Ka-

mieńcu matematyki, po czym wrócił na stanowisko kaznodziei do Lwowa. Był 

następnie kanonikiem lwowskim i kijowskim, proboszczem w Gródku Jagielloń-

skim i słynnym kaznodzieją. Wydał drukiem Kazania na niedziele i święta całe-

go roku (t. 1–6, Berdyczów 1779) oraz wiele kazań okolicznościowych
27

. 

Funkcję prefekta szkoły po ustąpieniu I. Bartscha powierzono w 1777 r. Ja-

kubowi Iżyckiemu. Urodził się on w 1736 r., do zakonu jezuitów wstąpił w 1753 r. 

Po studiach filozoficznych w kolegium w Ostrogu i w Łucku studiował teologię 

                                                      
24  L. Grzebień, Boduchowski Ignacy (1739 – po 1780), [w:] Komisja Edukacji… 
25  A. Królikowska, Krzywicki Wojciech (1738–1779), [w:] Komisja Edukacji… 
26  J. Poplatek, dz. cyt., s. 128. 
27  L. Grzebień, Janiszewski Antoni (1728 – po 1786), [w:] Komisja Edukacji Narodowej. Słownik 

biograficzny (w druku) 
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w Lublinie w latach 1761–1765. Po zniesieniu zakonu, do 1777 r. uczył  

w Ostrogu, a następnie został prefektem w szkole w Kamieńcu Podolskim, gdzie 

równocześnie uczył matematyki. Funkcję prefekta sprawował do 1781 r. Pod-

czas wizytacji w 1780 r. został pozytywnie oceniony przez Adama Kazimierza 

Czartoryskiego, który zwrócił uwagę na jego przydatność do urzędu i bardzo 

dobre rezultaty w nauczaniu geometrii. Emeryturę otrzymał w 1783 r. Starał się 

też o przyznanie mu przez Szkołę Główną w Krakowie „doktorii z teologii”, 

jednak wniosek został odrzucony w 1787 r.
28

 

Od 1783 r. zwierzchnikiem szkoły kamienieckiej został eksjezuita, ks. Jan 

Wrzeszcz. Urodził się na Rusi Czerwonej w 1743 r. Do zakonu wstąpił w Ostro-

gu w 1760 r. Po studiach pedagogicznych w Ostrogu oraz filozoficznych w ko-

legium w Jarosławiu, uczył w kolegiach w Krzemieńcu, Ostrogu i Stanisławo-

wie. Następnie ukończył teologię w kolegium w Lublinie w 1773 r. W 1774 r., 

w wieku 31 lat, został prefektem w Barze, gdzie pracował do czasu przekazania 

szkoły bazylianom, co miało miejsce w 1781 r. Tam z pełnym zaangażowaniem 

wprowadzał w życie nowe przepisy KEN, starając się pozyskać dla tej szkoły 

opinię publiczną. Na otwarcie szkoły wystąpił z obszernym przemówieniem,  

w którym, jak pisał wizytator A. Jakukiewicz: „ukazywał licznemi dowodami,  

w czem traźniejszy tryb nauk ma przodek i zalecenie nad dawniejszym, i które 

ukazało się drukiem pt. Mowa do obywateli i szkolnej młodzi…” (Berdyczów 

1774). Ks. J. Wrzeszcz pełnił funkcję rektora szkoły w Kamieńcu do 1783 r., na-

stępnie do 1787 r. był tam prorektorem. Był wysoko oceniany przez wizytują-

cych szkołę, m.in. S. Hołowczyca, który w raporcie z 1783 r. uznał go za 

„wchodzącego w ducha Komisyi i umiejącego cenić teraźniejsze układy szkol-

ne”, oraz F. Kolendowicza, według którego ks. Wrzeszcz był „pełen gustu teraź-

niejszych nauk, […] pożytek nauk teraźniejszych przekłada dla oddalenia uprze-

dzenia wszelkiego”. W 1786 r. starał się o powierzenie mu stanowiska rektora 

szkół wydziału wołyńskiego i podolskiego, po śmierci ks. Andrzeja Słabniewi-

cza. Jego prośba nie została zaakceptowana przez Komisję Edukacji Narodowej. 

W 1787 r. został powołany na stanowisko rektora szkoły w Winnicy. W 1786 r. 

był kanonikiem katedry w Kamieńcu, a w 1789 kanonikiem kijowskim. W 1790 r. 

zrezygnował z ubiegania się o wybór na rektora wydziału i 25 września tego roku 

otrzymał od KEN emeryturę w wysokości 1100 złp, a 30 października, w dowód 

uznania, nadzwyczajny dodatek w wysokości 1000 złp, płatny przez 4 lata
29

. 

W latach 1777–1783 uczył w szkole kamienieckiej ks. Antoni Gowarzewski, 

urodzony na Rusi Czerwonej w 1741 r. Do zakonu jezuitów wstąpił w 1757 r. 

                                                      
28  J. Poplatek, dz. cyt., s. 131, 176; E. Rabowicz, Iżycki Jakub (1736–po 1786), PSB t. 10, s. 202; 

W. Wisłocki, Ks. Szczepana Hołowczyca raport wizyty generalnej, „Archiwum do Dziejów Li-

teratury i Oświaty w Polsce”, t. 1, Kraków 1878, s. 51. 
29  RGADA, f. 1603, op. 1, d. 106, k. 6. Memoriały w roku 1786 i 1787; Centralnyj Deržavnyj Is-

toryčnyj Arhiv Ukrainy v Kieve (CDIAU), f. 710, op. 1, d. 83 a, Księga kopii raportów wizyt 

wydziałowych do Szkoły Głównej posyłanych 1783 r., k. 7, 25;  
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Po studiach filozoficznych w Jarosławiu uczył przez 3 lata w szkołach zakon-

nych w Stanisławowie i Żytomierzu, po czym studiował teologię w Łucku. Po 

święceniach kapłańskich uczył w klasie poetyki w Lublinie w roku 1771/1772. 

W szkole podwydziałowej w Kamieńcu Podolskim wykładał filozofię i fizykę  

w latach 1777–1783. W wykładach podejmował szeroko zagadnienia rolnictwa  

i ogrodnictwa, a nie mając podręcznika, korzystał z jednej z pierwszych polskich 

encyklopedii powszechnych, tj. z Nowych Aten autorstwa ks. Benedykta Chmie-

lowskiego. Uczył jednak według dawnych przepisów. Wizytator A.K. Czartory-

ski w 1780 r. zaliczył go do najlepszych sił pedagogicznych w swoim departa-

mencie
30

. 

Obowiązki kaznodziei studenckiego w Kamieńcu pełnił od 1781 r. ks. Tade-

usz Pawołowski, urodzony w 1750 r., który przybył do Kamieńca zza kordonu. 

Do zakonu jezuitów wstąpił w Ostrogu w 1764 r. Po studiach retorycznych  

w Ostrogu oraz filozoficznych w Krasnymstawie uczył w Łucku i Lwowie  

w klasie gramatyki. Po kasacie zakonu odbył studia teologiczne i przyjął świę-

cenia kapłańskie
31

. 

Do 1786 r. uczył w Kamieńcu ks. Stanisław Wiliński. Urodził się w Mości-

skach w 1739 r., a do zakonu jezuitów wstąpił w 1754 r. Ukończył studia peda-

gogiczne w Jarosławiu, filozoficzne we Lwowie i Jarosławiu oraz teologiczne  

w Lublinie. Jako kleryk uczył w Krasnymstawie, Lwowie i Żytomierzu. Po 

święceniach kapłańskich uczył w klasie syntaksy we Lwowie w roku 1768/1769 

oraz w klasie retoryki w Żytomierzu i Krasnymstawie 1771–1773. Od 1777 r. 

był profesorem wymowy w Kamieńcu Podolskim. Wizytujący w 1780 r. szkołę 

A.K. Czartoryski zaliczył go do najlepszych nauczycieli. W roku 1781/1782 był 

profesorem prawa w tej szkole, a w latach 1783–1786 kaznodzieją
32

. 

Wypada wspomnieć o emerytowanych nauczycielach eksjezuitach, pobiera-

jących emerytury z kasy w Kamieńcu Podolskim. W roku szkolnym 1778/1779 

emerytów przy szkole było czterech. Aleksander Czachórski pobierał emeryturę 

w wysokości 125 zł, zasiłek pobierał inwalida zakrystian Józef Bieńczakiewicz 

w wys. 75 zł. Emerytami byli ks. Ignacy Bartsch i J. Odyniec
33

.  

W 1780 r. przybyło emerytowanych nauczycieli eksjezuitów, było ich  

w Kamieńcu w tym roku siedmiu: A. Czachórski, I. Bartsch, Piotr Malczewski 

(regens konwiktu), Wyganowski, Andrzejowski, Gorazdowski i Wiszniewski. 

Otrzymywali oni po 500 zł, czyli razem 3500 zł, choć powinni dostawać więcej. 

Nauczyciel szkoły kamienieckiej, kleryk Jędrzej Mokrzewski czynił starania, 

aby zostać księdzem
34

.  

                                                      
30  B. Topij-Stempińska, Gowarzewski Antoni (1741–?),[w:] Komisja Edukacji… 
31  J. Poplatek, dz. cyt., s. 132. 
32  B. Topij-Stempińska, Wiliński Stanisław Andrzej (1739–po 1786), [w:] Komisja Edukacji Na-

rodowej... 
33  RGADA, f. 1603, op. 1, d. 210, k. 52. 
34  RGADA, f. 1603, op. 1, d. 102, Memoriały 1779/80, k. 193. 
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W roku szkolnym 1782/1783 emeryci pobierający pensje w Kamieńcu to: ks. 

Adam Stadnicki (ur. 1705), który po zniesieniu zakonu przebywał u krewnych,  

a od 1777 przebywał w kolegium kamienieckim dzięki generałowi ziem podol-

skich A.K. Czartoryskiemu. Dotychczas żył skromnie z resztek fortuny rodowej 

i w 1779 r. prosił o emeryturę, ponadto Malczewski, Czachórski (umarł w maju), 

Barszcz (Bartsch) – zmarł w 1804 r. 15 lipca
35

, Wiśniewski, Wyganowski, An-

drzejewski, Rościszewski, Poziński, oraz laicy – Bieńczakiewicz i Krasowski
36

. 

Natomiast po zakończeniu działalności Komisji Edukacji Narodowej,  

w 1804 r. emerytury w Kamieńcu pobierali ks. Edmund Popiel-Broszniowski, 

były rektor wydziału wołyńskiego, a następnie ukraińskiego – 150 rs (przy na-

zwisku jest adnotacja, że należy mu się większa emerytura), kanonik  

J. Wrzeszcz – 315 rs, kanonik I. Bartsch – 120 rs, kantor T. Pawołowski – 90 rs, 

oraz kanonik M. Baranowicz – 227 rs.
37

 

Zakończenie 

W grupie zaprezentowanych powyżej nauczycieli eksjezuitów, uczących  

w szkole podwydziałowej w Kamieńcu Podolskim, zwraca uwagę przede 

wszystkim ich gruntowne wykształcenie uzyskane w szkołach zakonnych. Mo-

del kształcenia w tych szkołach przewidywał po ukończeniu szkoły humani-

stycznej możliwość podjęcia studiów filozoficznych, i dopiero po ich ukończe-

niu rozpoczęcie studiów teologicznych, prawnych lub medycznych
38

. Ponadto 

jezuici przed kasatą tworzyli seminaria nauczycielskie, przygotowujące kadry 

pedagogiczne do własnych szkół. Kilku uczących w Kamieńcu eksjezuitów 

ukończyło takie seminaria. Nauczyciele eksjezuici pracowali w warunkach dość 

trudnych, charakteryzujących się brakiem podręczników oraz pomocy nauko-

wych przy równoczesnym oczekiwaniu ze strony Komisji Edukacji Narodowej 

nauczania młodzieży według nowych programów. Pewnym rozwiązaniem był 

przepis z 1774 r., odsyłający nauczycieli do książek w języku francuskim. Wy-

magało to od nauczycieli, nawet tych znających język, wielkiego wysiłku zapo-

znania się z nowymi przedmiotami, studiowania dzieł w obcym języku oraz 

opracowania kursów przedmiotów, dostosowanych do poziomu uczniów. Było 

to jednak możliwe do zrealizowania, z danych zestawionych przez Stanisława 

                                                      
35  CDIAU, f. 707, op. 314, d. 5, (1805) Raport z dodatkami, k. 213. 
36  Raporty wizytatorów z r. 1783, Wierzbowski, s. 90; RGADA, f. 1603, op. 1, d. 102, Memoriały 

1779–1780, k. 91. 
37  Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego (BUWil), F2, sygn.. KC 526, s. 4. Wizyta szkół guberni 

wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej 1804 r. przez tajnego konsyliarza Czackiego; CDIAU,  

f. 707, op. 314, d. 5 (1805), k. 50. 
38  A.P. Bieś, Periodyzacja obecności Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich. Struktury 

organizacyjne oraz edukacyjno-oświatowe i pastoralne formy aktywności, „Studia Paedagogica 

Ignatiana” 2014, vol. 17, s. 57–87. 
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Bednarskiego wynika bowiem, że wśród jezuitów prowincji polskiej jeszcze  

w 1770 r., pełna praktyczna znajomość języka francuskiego była na drugim miej-

scu (70 osób), po języku niemieckim, którym posługiwało się wówczas 95 osób
39

. 

Najdłużej, 9 lat, pracował w szkole w Kamieńcu ks. S. Wiliński, nauczyciel 

wymowy i prawa. Najkrócej, 1 rok, uczyli pracujący w roku kasaty zakonu ks. 

Czaykowski oraz ks. Dobraczyński, rektor szkoły. 

Ks. J. Wrzeszcz w swojej ogłoszonej w 1774 r. drukiem Mowie do obywateli 

i szkolnej młodzi, wygłoszonej w Barze, wykazywał przewagę nauk nowoczesnych 

nad dotychczas wykładanymi w szkołach. Jedynie ks. A. Gowarzewskiemu trud-

ność sprawiała realizacja nowych programów nauczania, mimo to jednak zasłużył 

na wysoką ocenę wizytatora, doceniającego jego umiejętności pedagogiczne.  

Na podkreślenie zasługuje wysoka na ogół ocena pracy tych nauczycieli 

przez wizytatorów. Większość z nich podporządkowała się zaleceniom Komisji 

Edukacji Narodowej, starając się uczyć, mimo trudności, zgodnie z jej oczeki-

waniami według nowych programów. Warto przypomnieć, że już w połowie 

XVIII w. jezuici wprowadzili do prowadzonych przez siebie kolegiów szlachec-

kich języki nowożytne, prawo narodów, historię, geografię, architekturę cywilną 

i militarną oraz fizykę eksperymentalną
40

. Wizytatorzy podkreślali w raportach 

gorliwość nauczycieli eksjezuitów pracujących w szkole kamienieckiej, ich do-

świadczenie oraz staranność w wykonywaniu obowiązków. Nie przestawali oni 

uważać się za jezuitów, pracując przez cały czas, zgodnie z dewizą Towarzystwa 

Jezusowego, na większą chwałę Bożą. 
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Aneks 1 

Wykaz nauczycieli eksjezuitów w Kamieńcu Podolskim w czasach KEN 

Lp. Nazwisko i imię Lata życia 
Lata pracy w Ka-

mieńcu Podolskim 

Nauczany przed-

miot/funkcja 

1. Bartsch Ignacy, ks.  1722– 1774–1777 prefekt 

2. Boduchowski Ignacy, ks.  1739– 1774–1780 kl. III, kl. IV 

3. Czachórski Aleksander, ks.  1709–1783 1773–1781 kaznodzieja 

4. Czajkowski Grzegorz, ks.  1748–? 1773/74 kl. II 

5. Dobraczyński Jan 1717–1787 1773/74 rektor 

6. Gowarzewski Antoni  1741–? 1775–1783 filozofia, fizyka kl. IV 

7. Iżycki Jakub, ks.  1736–po 1791 1778–1786 

prefekt, 1778–1781 

geometria, 1782/83 ma-

tematyka 

8. Janiszewski Antoni, ks.  1728 – 1786 ok. 1773–1777 matematyka 
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Wykaz nauczycieli eksjezuitów w Kamieńcu Podolskim w czasach KEN (cd.) 

Lp. Nazwisko i imię Lata życia 
Lata pracy w Ka-

mieńcu Podolskim 

Nauczany przed-

miot/funkcja 

9. Krzywicki Wojciech, ks. 1738 – 1779 1773–1780 kl. II, kl. III 

10. Pawołowski Tadeusz, ks.  1750 – ? 1781–? 
kl. III  

kaznodzieja 

11. Wiliński Stanisław, ks. 1739 – po 1786 1777–1786 
wymowa, prawo, kazno-

dzieja 

12. Wrzeszcz Jan, ks.  1743– po 1792 1781–1788 prorektor 

13. Zborowski Michał, ks.  1750 – ? 1773–1780 kl. I, kl. II 

Źródło: Raporty Szkoły Głównej Koronnej o generalnych wizytach szkół Komisji Edukacji Naro-

dowej 1787-1793, wstęp i oprac. K. Mrozowska, Wrocław – Łódź 1981; PSB t. IX, Wrocław 

1961, s. 519–520; Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786–1794, oprac. T. Mizia, 

Wrocław – Warszawa – Kraków 1969; Raporty generalnych wizytatorów w r. 1786, wyd.  

T. Wierzbowski, Warszawa 1914, s. 88–89. Raporty wizytatorów z r. 1783, Warszawa 1910,  

s. 90–92. RGADA, f. 1603, op. 1, d. 104, Memoriały 1782/83, k. 140–141; d. 206, k. 70–75; 

RGADA, f. 1603, op. 1, d. 210, k. 50, 52; tamże op. 1, d. 80, Listy do prezydującego, k. 56. 

CDIAU, f. 707, op. 314, d. 2 (1807), k. 8; tamże, d. 37 (1818), k. 261; tamże f. 710, op. 1, d. 83a, 

k. 25. 

Ad maiorem Dei gloriam (“To the greater glory of God”).  

Ex-Jesuits in the service of the National Education Board at the 

school in Kamieniec Podolski 

Summary 

After the liquidation of the Society of Jesuit by a papal brief of July 21, 1773, the National Educa-

tion Board, created on October 14, detained in high schools all former Jesuits. Despite difficult fi-

nancial conditions and the lack of textbooks or other didactic aids, they worked diligently and con-

scientiously, adapting to the expectations of the new educational authority and teaching according 

to new programs. 

The paper presents a group former members of the Society of Jesus who worked at the school 

in Kamieniec Podolski, both retired and receiving benefits at the aforementioned institution, as 

well as those who remained in active service as the school's heads or teachers. It discusses their 

education and the pedagogical work prior the dissolution of the Society and under the National 

Education Board. The programs introduced to schools by the NEB were not completely foreign to 

the ex-friars. As early as in the mid-18th century, the Jesuits had already introduced modern lan-

guages, law of nations, history, geography, civil and military architecture, and experimental phys-

ics into their noble colleges. Ex-Jesuits working as teachers at the school in Kamieniec Podolski 

were undeniably well prepared for their duty at denominational schools as well as favorably re-

viewed by the Board's inspectors. 

Keywords: National Education Board, teachers, high schools, Kamieniec Podolski. 
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Towarzystwa Jezusowego w 1773 r. 

Słowa kluczowe: zakon Towarzystwa Jezusowego, szkoły jezuickie na ziemiach polskich. 

W okresie przedrozbiorowym na terenie województwa ruskiego (obejmują-

cego ziemie: lwowską, przemyską, sanocką i chełmską) jezuici utworzyli kilka 

szkół średnich (kolegiów). Działały one we Lwowie, Stanisławowie, Przemyślu, 

Jarosławiu, Nowym Samborze, Krośnie i Krasnymstawie. W 1772 r. w wyniku  

I rozbioru Rzeczypospolitej ziemie wchodzące w skład województwa ruskiego 

(z wyjątkiem ziemi chełmskiej) zostały przyłączone do Austrii i otrzymały na-

zwę Królestwa Galicji i Lodomerii. Prawie wszystkie wspomniane szkoły znala-

zły się na terenach zajętych. Poza zaborem pozostało jedynie kolegium w Kra-

snymstawie, położone w ziemi chełmskiej, która nadal należała do Rzeczypo-

spolitej. Zmiana przynależności państwowej omawianego obszaru początkowo 

nie miała wpływu na pracę kolegiów. Na sytuacji szkół jezuickich w decydujący 

sposób zaważyło dopiero breve Dominus ac Redemptor papieża Klemensa XIV, 

wydane 21 lipca 1773 r., kasujące zakon Towarzystwa Jezusowego. Papieska 

decyzja zburzyła bowiem dotychczasowy porządek oświatowy w zakresie 

szkolnictwa średniego w Europie i Polsce. Ponadto zupełnie pozbawiła te pla-

cówki podstaw materialnych. W przypadku Austrii cały majątek kolegiów,  

w tym budynki, został zagarnięty przez państwo. Na interwencję niektórych bi-

skupów na miejscu pozostawiono jedynie zakonników, uwolnionych od ślubów 

zakonnych. W przypadku województwa ruskiego, rząd austriacki, uzyskawszy 

zgodę papieża na zabór dóbr jezuickich, z miejsca przystąpił do egzekucji tego 

wyroku.  

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.27
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W czasach przedrozbiorowych na czele kolegiów stali rektorzy mianowani 

przez generałów zakonu. Do ich obowiązków należał m. in. nadzór nad szkołami 

istniejącymi w kolegiach, które co pewien czas musieli wizytować. Mogli oni, 

za zgodą generała, zmieniać nauczycieli i oceniać ich pracę z młodzieżą. Pełno-

mocnikami rektorów w zarządzaniu szkołami byli prefekci. Wybierano ich spo-

śród doświadczonych wykształconych jezuitów-profesorów. Nadzorowali oni 

wykonywanie przepisów odnoszących się do organizacji i planu nauki. W listo-

padzie 1773 r. władze austriackie przejęły kolegia, tworząc na ich bazie gimna-

zja państwowe. W nowej sytuacji politycznej prefekci pełnili funkcje dyrekto-

rów szkół i traktowani byli jako urzędnicy państwowi, opłacani przez władze 

austriackie.  

Początkowo ze względu na brak niemieckich nauczycieli byłym jezuitom 

pozwolono prowadzić nauczanie w tych placówkach. Miało się ono odbywać 

według dotychczasowych zasad i programów. Jednak już w 1774 r. wyraźnie za-

znaczyła się ingerencja nowych władz w sprawy dotyczące funkcjonowania pla-

cówek oświatowych w Galicji. Stanowiło to konsekwencję działań państwa 

zmierzających do przejęcia edukacji publicznej. Zniesienie zakonu jezuitów 

umożliwiło realizację tych zamiarów
1
. Jednak z powodu licznych problemów 

organizacyjnych oraz niechętnego stanowiska władz państwowych wobec po-

większania się liczby inteligencji polskiej, wywodzącej się nieraz ze środowisk 

plebejskich, rząd postanowił radykalnie zmniejszyć liczbę gimnazjów
2
. Przeło-

mowe znaczenie miał dla nich dekret cesarza Józefa II z 11 grudnia 1783 r. Za-

powiadał redukcję istniejących szkół średnich, a w efekcie przyczynił się do 

ostatecznej likwidacji placówek prowadzonych przez byłych jezuitów oraz od-

sunął ich od możliwości dalszego kształcenia młodzieży. Do chwili ogłoszenia 

dekretu w szkołach tych nadal wykładali głównie profesorowie wywodzący się  

z członków nieistniejącego już Towarzystwa Jezusowego. Wszystkie te zakłady, 

podobnie jak wcześniej kolegia, realizowały tradycyjny program gimnazjum 

humanistycznego. Efektem nauki miało być opanowanie umiejętności orator-

skich i retorycznych. Młodzież pragnąca kontynuować naukę przechodziła do 

klasy (studium) filozofii. Natomiast dla kandydatów do stanu kapłańskiego nie-

                                                      
1  F. Majchrowicz, Szkolnictwo polskie pod zaborem austriackim w czasie Komisji Edukacji Na-

rodowej, [w:] Epoka wielkiej reformy, Lwów 1923, s. 123–124, 126; J. Zieliński, Gimnazjum I. 

pod zaborem austrjackim, [w:] Księga pamiątkowa I Gimnazjum Państwowego im. M. Roma-

nowskiego w Stanisławowie, Stanisławów 1929, s. 30; J. Świeboda, Dzieje I Gimnazjum w Rze-

szowie 1786–1918, Rzeszów 1984, s. 8. 
2  F. Majchrowicz, dz. cyt., s. 123; I. Rychlik, Historia szkoły realnej w Jarosławiu, [w:] Spra-

wozdanie Dyrekcji c. k wyższej szkoły realnej w Jarosławiu za rok szkolny 1890, Jarosław 1890, 

s. 5; J. Świeboda, dz. cyt., s. 8; tenże, Pijarski ośrodek muzyczny w Rzeszowie w XVII i XVIII 

wieku, [w:] Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII–XIX w., red. I. Stasiewicz-

Jasiukowa, Warszawa – Kraków 1993, s. 365; Z. Felczyński, Z dziejów życia muzycznego 

Przemyśla, „Rocznik Przemyski” 1970, t. 13–14, s. 477. 
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które szkoły prowadziły ponadto klasę (studium) teologii, przygotowującą do 

pełnienia obowiązków kapłańskich
3
.  

W tej złożonej sytuacji politycznej losy poszczególnych szkół pojezuickich 

różnie się układały. Dlatego ostatnie lata ich działalności omówię odrębnie dla 

każdej z nich. Rozważania rozpocznę od zorganizowanej w 1575 r. najstarszej 

szkoły tworzonej przez jezuitów w województwie ruskim, a mianowicie od ko-

legium św. Jana, utworzonego w Jarosławiu. Ostatnie miesiące poprzedzające  

I rozbiór Polski dla tego miasta oraz zakładu były bardzo ciężkie. W maju 1772 r. 

Jarosław zajęli Austriacy, pod panowaniem których pozostał on aż do końca za-

borów. W chwili pojawienia się ich wojsk w szkole pracowało 7 wykładowców 

(księży i kleryków jezuickich). Byli to: Wojciech Filkiewicz i Marcin Wolański 

(profesorowie teologii moralnej), Jacek Koporski (profesor retoryki), Marcin 

Odyniec (profesor poetyki), Franciszek Zorzewski (profesor syntaksy), Franci-

szek Zieliński (profesor gramatyki) i Michał Zborowski (profesor infimy). Stan 

kadry pozwalał prowadzić nauczanie na poziomie szkoły niższej pełnej. Ponadto 

wymienieni nauczyciele teologii realizowali zajęcia w ramach skróconego stu-

dium teologii moralnej, na którym studiowało dwóch kleryków. Pozostali profe-

sorowie wykładali w klasach niższych. W roku szkolnym 1772/1773 skład grona 

profesorskiego uległ dużym zmianom. Zajęcia prowadzili: Kazimierz Toczyski 

(teologia moralna), Jacek Koporski (retoryka), Piotr Krobanowski (poetyka), 

Michał Zborowski (syntaksa), Wincenty Piechowicz (gramatyka), Benedykt 

Szawłowski (infima) – łącznie 6 osób. Ich obecność umożliwiała realizację pro-

gramu szkoły niższej pełnej
4
.  

12 października 1773 r. przybył do kolegium św. Jana delegat biskupa prze-

myskiego, który ogłosił jezuitom treść kasacyjnego breve. Rektorem kolegium 

był w tym czasie Adam Stadnicki, prefektem zaś Józef Kleczkowski. Początko-

wo profesorom pozwolono pozostać na miejscu i nadal prowadzić działalność 

edukacyjną, w ramach dotychczasowych pięciu niższych klas kolegium. Szkołę 

upaństwowiono, jednak byli jezuici (mimo kasaty Towarzystwa) nadal nią kie-

rowali. Dyrektorem przekształconej szkoły został od 13 października 1773 r.  

o. Ignacy Kociubiński i pełnił tę funkcję jeszcze w lipcu 1776 r.
5
 Wykaz z 1776 r. 

zawierał nazwiska następujących profesorów szkoły, uczących w 5 klasach: Flo-

rian Bobowski (retoryka), Wincenty Piechowicz (poetyka), Szymon Dobrowol-

ski (syntaksa) i Jakub Parth (gramatyka i infima). Bobowski był z pochodzenia 

                                                      
3  J. Piller, Continuatio edictorum, mandatorum et universalium in Regnis Galiciae et Lodome-

riae…anno 1784, Leopoli 1784, s. 47; J. Świeboda, dz. cyt., s. 10, 47; J. Dobrzański, Ostatnie 

lata szkół pijarskich w Galicji 1772–1784, „Roczniki Humanistyczne” 1953, R. IV, z. 3, s. 5–6. 
4  Archiwum Generalne Towarzystwa Jezusowego w Rzymie (dalej cyt. AGTJ), sygn. Pol. Min. 

49 – Catalogi breves… 1771/1772, s. 9–10; 1772/1773, s. 8. 
5  Tamże, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 8; Archiwum Państwowe w Kra-

kowie. Oddział na Wawelu (dalej cyt. APKr.), Teki A. Schneidra (dalej cyt. Schn.), nr 526 – 

Gimnazja, projekty dawne, s. 107.  
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szlachcicem, liczył wówczas 34 lata i uczył trzeci rok, zarabiał rocznie 350 złr. 

Piechowicz miał 26 lat, a w zakonie jezuickim był klerykiem niższych święceń. 

Pochodził z Drohobycza i pracował wówczas już trzeci rok. Jego roczne wyna-

grodzenie wynosiło 300 złr. Dobrowolski, 25-letni szlachcic polski, także uczył 

trzeci rok i zarabiał 300 złr, tyle samo, co Parth – kleryk niższych święceń, pocho-

dzący z Jarosławia, który miał wówczas 23 lata, a w szkole wykładał drugi rok
6
.  

Program nauczania w szkole po 1773 r. był bardzo zbliżony do tego, jaki je-

zuici wcześniej realizowali. Z danych z 1776 r. wynika, że w klasach infimy  

i gramatyki uczono historii biblijnej, katechizmu i ortografii. W syntaksie wy-

kładano podstawy historii i geografii oraz czytano listy Cycerona. W poetyce 

studiowano m.in. geografię, w retoryce zaś kontynuowano nauczanie tego 

przedmiotu, koncentrując się na geografii ziem polskich. Ponadto zajmowano się 

mowami Cycerona oraz poznawano elementy filozofii (dialektyki). W toku na-

uki korzystano z dzieł pełniących funkcje podręczników jeszcze przed 1773 r. 

Sięgano np. do katechizmu P. Kanizjusza, gramatyki E. Alwara, prac Wergiliu-

sza, Cycerona i Tacyta
7
.  

Na terenie szkoły, co najmniej do 1773 r., działała sodalicja mariańska sku-

piająca uczącą się młodzież. Opiekowali się nią z ramienia kolegium doświad-

czeni profesorowie – jezuici. W latach 1771–1773 funkcję tę pełnił o. Jacek Ko-

porski
8
.  

Jarosławska szkoła pojezuicka, w kształcie częściowo zmienionym po 1773 r., 

funkcjonowała do 1782 r., kiedy to doszło do jej likwidacji. Na bazie zakładu 

Austriacy utworzyli niemieckojęzyczną szkołę główną. Dopiero wtedy byli jezu-

ici opuścili miasto, a pozakonne gmachy zamieniono na koszary wojskowe
9
.  

Ostatnie lata funkcjonowania jezuickiego kolegium w Krośnie także nie były 

zbyt pomyślne. W marcu 1772 r. w pogoni za konfederatami barskimi wkroczy-

ły do miasta oddziały rosyjskie, a po ich wyjściu w czerwcu – wojska austriac-

kie. Obie armie nałożyły na kolegium wysokie kontrybucje. Kadrę szkolną we 

wrześniu 1772 r. (w ostatnim roku istnienia kolegium) tworzyli: Józef Prądzyń-

ski, prowadzący klasę infimy, Wawrzyniec Sadowski – profesor gramatyki, Wa-

cław Ulrych – profesor syntaksy, Józef Rudnicki – profesor poetyki, Dionizy 

Błoński – profesor retoryki, Rafał Modlibowski – wykładający fizykę, metafizy-

kę i matematykę w studium filozoficznym, oraz Wojciech Wolski – profesor 

teologii moralnej, i Kazimierz Grabiński – profesor teologii polemicznej. Łącz-

nie pracowało wówczas w szkole 8 nauczycieli, dzięki czemu można w niej by-

ło, podobnie jak rok wcześniej, realizować program pełnego kolegium (klasy 

                                                      
6  APKr., Schn., nr 526, s. 107. 
7  Tamże, s. 108.  
8  AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1771/1772, s. 9–10; 1772/1773, s. 8.  
9  S. Załęski, Jezuici w Polsce, Lwów 1904, t. 4, cz. 1, s. 179–180; K. Leń, Jezuickie kolegium św. 

Jana w Jarosławiu 1573–1773, Kraków 2000, s. 147; Encyklopedia wiedzy o jezuitach na zie-

miach Polski i Litwy 1564–1995, red. L. Grzebień i inni, Kraków 1996, s. 243. 
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niższe oraz studium filozofii i studium teologii)
10

. Katalogi zakonne na rok 

szkolny 1773/1774 wymieniały wśród wykładowców profesorów: Teodora 

Zbierzchowskiego – infimy, Deodata Arendta – gramatyki i języka niemieckie-

go, Wacława Ulrycha – syntaksy, Jana Nepomucena Pruskiego – poetyki, Dioni-

zego Błońskiego – retoryki, Floriana Zawistowskiego – logiki, Karola Pavee – 

teologii moralnej, i Kazimierza Grabińskiego – teologii polemicznej
11

. Ogłosze-

nie 10 października 1773 r. w Krośnie papieskiego brewe kasacyjnego uniemoż-

liwiło dalszą pracę kolegium. W związku z tym nie wiadomo, czy wszyscy wy-

mienieni wyżej profesorowie zostali desygnowani do pracy w szkole zorganizo-

wanej przez nowe władze. Inwentaryzacji mienia jezuickiego w Krośnie dokonał 

urzędnik biskupi. Odebrał on od rektora Wojciecha Kamieńskiego księgi ra-

chunkowe i klucze. Kompleks zabudowań zakonnych w momencie kasaty obej-

mował m.in.: konwikt, bursę muzyków, budynek szkolny oraz budynek miesz-

kalny dla jezuitów. Bogatą bibliotekę władze austriackie wywiozły do Lwowa. 

Ostatni rektor szkoły – W. Kamieński – został kanonikiem brzozowskim
12

. Pre-

fektem szkół w Krośnie w latach 1771–1773 był Kazimierz Grabiński. On też 

miał tę funkcję pełnić w roku szkolnym 1773/1774
13

.  

Wkrótce po zamknięciu kolegium utworzono w jego gmachu szkołę nie-

mieckojęzyczną. Po reorganizacji szkoły obowiązki dyrektora (prefekta) powie-

rzono byłemu jezuicie pochodzącemu z Wielkopolski – Janowi Nepomucenowi 

Pruskiemu. W 1776 r. miał 32 lata, a w szkole wykładał już trzeci rok filozofię. 

Pracował w szkole prawdopodobnie do 1781 r.
14

 Na życzenie władz austriackich 

znalazła w niej zatrudnienie grupa byłych jezuitów. W 1775 r. wykładali tu: 

Wacław Ulrych – nauczyciel syntaksy, gramatyki łacińskiej i języka niemiec-

kiego, Jan Nepomucen Pruski – profesor filozofii; retoryki i poetyki uczył 

(sprowadzony z Krakowa) Gracjan Dragoń (Diogen), gramatyki zaś i infimy – 

Jan Fahl i Mikołaj Pohorecki. Wykaz szkolny z następnego roku podaje tylko  

4 wykładowców: J.N. Pruskiego, G. Dragonia, M. Pohoreckiego i J. Fahla.  

                                                      
10  AGTJ, sygn. Pol. Maj. 48 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 8–9; S. Załęski, dz. cyt., t. 4, cz. 3, 

Kraków 1905, s. 1128; S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Kraków 

1933, tabl. IV; J. Poplatek, Komisja Edukacji Narodowej, Kraków 1973, s. 417. 
11  AGTJ, sygn. Pol. Maj. 48 – Catalogi breves… 1773/1774, s. 7; Archiwum Prowincji Małopol-

skiej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (dalej cyt. APM), sygn. 1601 – Catalogus persona-

rum… 1773/1774, s. 7; F. Wolański, Wiadomość o pojezuickim kolegium w Krośnie, „Czas” 

1866, nr 42, s. 1. 
12  W. Sarna, Opis powiatu krośnieńskiego pod względem geograficzno-historycznym, Przemyśl 

1898, s. 322; L. Łętowski, Wiadomość krótka o bibliotekach i zbiorach książek polskich za na-

szego wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” R. VI, 1963, s. 352–353; D. Quirini-

Popławska, Szkolnictwo krośnieńskie od XVII w. do 1914 r., [w:] Krosno. Studia z dziejów mia-

sta i regionu, t. 2, red. J. Garbacik, Kraków 1973, s. 338. 
13  AGTJ, sygn. Pol. Maj. 48 – Catalogi breves… 1771/1772, s. 9–10; 1772/1773, s. 8–9; 

1773/1774, s. 7; APM, sygn. 1601 – Catalogus personarum… 1771/1772, s. 9–10; 1773/1774, 

s. 7; APKr., Schn., nr 526, s. 123. 
14  Encyklopedia wiedzy…, s. 545. 
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W najniższych klasach (infimy i gramatyki) zajęcia prowadził kleryk jezuicki z 

Warmii, 20-letni J. Fahl. Syntaksy uczył M. Pohorecki, wywodzący się z okolic 

Biecza; miał on wówczas 34 lata. Poetykę i retorykę wykładał 32-letni G. Dio-

gen, pochodzący z dystryktu sanockiego. Zajęcia z filozofii prowadził prefekt 

szkoły J.N. Pruski. Nauczyciele otrzymywali od władz państwowych pensję, 

która rocznie wynosiła 200 lub 300 złr. Ponadto profesorom przysługiwało dar-

mowe mieszkanie w budynkach pojezuickich. Jesienią 1776 r. państwo wypłaca-

ło pensję już tylko W. Ulrychowi (i to w obniżonej kwocie 200 złr). W 1777 r. 

prefekt szkoły J.N. Pruski zabiegał u władz austriackich o zwolnienie grona profe-

sorskiego od płacenia czynszu za wynajem mieszkań, lecz bezskutecznie. W tym 

czasie przybył do szkoły nowy nauczyciel języka niemieckiego Antoni Adler
15

.  

Podobnie jak w Jarosławiu, także w Krośnie program szkoły austriackiej, 

powstałej na bazie kolegium, oparty został na założeniach edukacyjnych Towa-

rzystwa Jezusowego. Jego zakres w omawianym okresie prawie nie zmienił się. 

Dowodzą tego dane z 1776 r., z których wynika, że np. w klasie infimy i grama-

tyki wykładano podstawy gramatyki łacińskiej (na podstawie podręcznika Alwa-

ra), algebrę oraz historię biblijną. W klasie syntaksy korzystano także z Alwara, 

uczono ponadto historii cesarstwa austriackiego oraz arytmetyki. W retoryce 

kształcono młodzież na podstawie m.in. mów Cycerona. W klasie filozofii pro-

wadzono zajęcia m.in. z etyki i geografii
16

.  

Gimnazjum krośnieńskie, obsadzone głównie przez nauczycieli wywodzą-

cych się z byłych jezuitów, działało prawdopodobnie do 1786 r.
17

 Także i w nim 

młodzież szkolna organizowała się w kongregacje mariańskie – większą i mniej-

szą. W roku szkolnym 1772/1773 prefektem sodalicji większej był Dionizy 

Błoński, mniejszej zaś Rafał Modlibowski
18

.   

W podobny sposób ukształtowały się dzieje kolegium przemyskiego. W lip-

cu 1772 r. weszły do Przemyśla oddziały austriackie. Rektor kolegium Szymon 

Majchrowicz (1771–1773) oraz prefekt szkół Jakub Gadomski (Gadowski) mu-

sieli w imieniu kolegium złożyć przysięgę lojalności nowym władzom pań-

stwowym. W roku szkolnym 1772/1773 szkoła posiadała status pełnego kole-

gium, z wszystkimi klasami niższymi oraz studiami filozofii i teologii. Grono 

nauczycielskie składało się z 8 wykładowców: Mikołaja Wierzchowskiego – 

profesora infimy i gramatyki, Ludwika Dzierżanowskiego – profesora syntaksy, 

Marcina Wernera – profesora poetyki, Mikołaja Charzewskiego – profesora re-

toryki, Franciszka Żurowskiego – profesora logiki, Ignacego Odrzywolskiego  

                                                      
15  APKr., Schn., nr 526, s. 123; Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 318 – Wizytacja 

dekanatu krośnieńskiego z 1775 r., s. 72; D. Quirini-Popławska, dz. cyt., s. 338; F. Wolański, 

dz. cyt., s. 1–2.  
16  APKr., Schn., nr 526, s. 123. 
17  D. Quirini-Popławska, dz. cyt., s. 339; A. Mazurkiewicz, Wiadomości historyczne, [w:] Księga 

pamiątkowa b. szkoły realnej, b. gimnazjum, obecnie LO im. M. Kopernika w Krośnie, Krosno 

1967, s. 12. 
18  AGTJ, sygn. Pol. Maj. 48 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 8–9; APKr., Schn., nr 526, s. 126. 
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i Jakuba Gadomskiego – profesorów teologii scholastycznej i polemicznej, oraz Ka-

jetana Frankowskiego – profesora teologii moralnej i kanonicznej
19

. W kolegium  

6 października 1773 r. zostało ogłoszone breve kasacyjne. Rząd austriacki przejął 

cały majątek zakonu, a następnie go sprzedał. Kolegium do 1773 r. posiadało bardzo 

dobrze zaopatrzoną bibliotekę, której w 1754 r. jezuici nadali publiczny charakter. 

Po przejęciu zbiorów przez Austriaków księgozbiór został rozparcelowany
20

.  

Początkowo władze państwowe zezwoliły byłym jezuitom na prowadzenie 

zajęć dydaktycznych w nowo zorganizowanym gimnazjum państwowym.  

W 1776 r. w 5-klasowym gimnazjum (obejmującym infimę, gramatykę, syntak-

sę, poetykę, retorykę, filozofię i teologię moralną) pracowało wówczas 5 profe-

sorów. Dyrektorem (prefektem) szkoły był 47-letni Jakub Gadomski (uczył 3 la-

ta), równocześnie wykładowca teologii i filozofii. Pozostałe osoby to: Ignacy Ja-

rocki, uczący retoryki (wiek 33 lata, 3 lata pracy nauczycielskiej), Hiacynt Ro-

śniatowski (wiek 34 lata, 2 lata pracy), wykładający w klasie poetyki, Józef Ju-

anicki (wiek 29 lat, 3 lata pracy), uczący w klasie syntaksy, oraz Józef Dramiń-

ski (wiek 34 lata, 3 lata pracy), prowadzący zajęcia w gramatyce i infimie. I. Ja-

rocki przez szereg lat (1774–1787) wykładał tu poetykę i retorykę. Za pracę na-

uczyciele otrzymywali po 300 złr. Wyjątkiem był prefekt Gadomski, który z ty-

tułu pełnionej funkcji otrzymywał dodatek 50 złr.  

Program nauczania w 1776 r. obejmował w infimie i gramatyce naukę „ru-

dymentów”, historii biblijnej, katechizmu oraz analizę listów Cycerona. W syn-

taksie uczono gramatyki łacińskiej na podstawie Alwara, analizowano listy Cy-

cerona i bajki Ezopa. Omawiano zagadnienia historyczne, a także geograficzne, 

odnoszące się do europejskich rodów panujących. Ponadto wykładano m.in. 

geografię i arytmetykę. Do zajęć w klasie poetyki wykorzystywano Eneidę We-

rgiliusza, Metamorfozy Owidiusza, ody Horacego. Kontynuowano w niej naukę 

moralności, polityki i geografii. W klasie retoryki uczono m.in. sekwencji, do-

skonalono sztukę oratorską, wyrabiano umiejętności pisania listów i argumen-

towania. Klasa filozofii poświęcona była studiom z zakresu dialektyki, logiki, me-

tafizyki oraz fizyki. W klasie teologii objaśniano sposoby administrowania sakra-

mentami świętymi oraz omawiano kwestie dotyczące grzechów
21

. Byli jezuici 

prowadzili zajęcia w szkole przemyskiej do 1787 r., kiedy doszło do jej reorgani-

zacji na gimnazjum niemieckojęzyczne. Co najmniej do 1776 r. działała sodalicja 

mariańska uczniów. Jej opiekunem w 1773 r. był Mikołaj Charzewski
22

.  

                                                      
19  AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 23; S. Załęski, dz. cyt., t. 4, cz. 3, 

s. 1053–1054; Encyklopedia wiedzy…, s. 548–549. 
20  S. Załęski, dz. cyt., t. 4, cz. 3, s, 1051; Encyklopedia wiedzy…, s. 548–549; S. Bednarski, dz. cyt.,  

s. 83; L. Piechnik, Działalność kulturalna Towarzystwa Jezusowego na południowych i wschodnich 

ziemiach Polski w XVI–XVIII wieku, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. VI, Warszawa 1989, s. 96. 
21  APKr., Schn., nr 526, s. 45–46; Encyklopedia wiedzy…, s. 241. 
22  APKr., Schn., nr 526, s. 49; AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 24;  

S. Goliński, Historia Gimnazjum przemyskiego, [w:] Sprawozdanie dyrekcji c.k. Gimnazjum  

w Przemyślu za rok szkolny 1894, Przemyśl 1894, s. 28–29.  
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Kolegium w Nowym Samborze weszło w okres austriacki osłabione i pod-

upadłe. W październiku 1771 r. po walkach z barszczanami do miasta weszły 

oddziały rosyjskie. Część z nich zajęła kwatery w budynkach jezuickich. Z tego 

powodu zakonnicy musieli przenieść klasy do innych pomieszczeń. Po wyjściu  

z miasta w lipcu następnego roku Rosjan, ich miejsce zajęli Austriacy, którzy 

nie przeszkadzali jezuitom w prowadzeniu szkoły. Dzięki temu w lecie 1773 r. 

zakonnicy mogli zakończyć prace przy wznoszonym budynku szkolnym. Jednak 

dalszą działalność kolegium przerwało kasacyjne breve, ogłoszone w Nowym 

Samborze 11 października 1773 r. Rektorem kolegium był wówczas Kajetan 

Zabielski, zaś prefektem szkół – Antoni Łepkowski
23

.  

W ostatnim roku istnienia nowosamborskiego kolegium (1772–1773) kadrę 

nauczycielską tworzyli: Wincenty Cyrner – profesor infimy i gramatyki, Adam 

Bekman – profesor syntaksy, oraz Ignacy Pawłowski – profesor poetyki
24

. Ob-

sada kadrowa umożliwiała realizację programu tylko szkoły niższej niepełnej. 

Było to przejawem regresu, gdyż jeszcze rok wcześniej szkoła posiadała status 

niższej pełnej. Kolegium w zmienionej formule organizacyjnej (jako gimnazjum 

austriackie) funkcjonowało do 1780 r. W 1776 r. dyrektorem szkoły był Kajetan 

Drozdowski, a w gronie profesorów znaleźli się: Jan Stązki (wykładowca infi-

my), Marcin Werner (gramatyki), Karol Huison (syntaksy), Franciszek Zorzew-

ski (poetyki) i wspomniany K. Drozdowski (retoryki). Wszyscy pochodzili z ro-

dzin szlacheckich, a ich wiek wahał się od 34 do 38 lat. Każdy z nich posiadał 

spore doświadczenie pedagogiczne
25

. 

Realizowany w 1776 r. zakres nauczania obejmował w klasie infimy naukę hi-

storii biblijnej, ortografii, początków arytmetyki oraz sentencji łacińskich. Za pod-

ręczniki służyły m.in.: gramatyka Alwara, Stary Testament, dzieła Cycerona (np. De 

Amicitia). W klasie gramatyki posługiwano się nadal Alwarem, omawiano zagad-

nienia dotyczące dziejów niektórych państw europejskich, czytano żywoty świętych. 

Natomiast w klasie syntaksy korzystano z pracy Alwara Syntaksa i z dzieł filozo-

ficznych Cycerona. W klasie poetyki opierano się na dziele Le Faya Metricae Pa-

tris, sięgano do Wergiliusza, Cycerona i podręczników geografii. W retoryce opra-

cowywano mowy Cycerona, czytano Dzieje Rzymu Liwiusza i historię Kościoła
26

. 

W szkole tej, co najmniej do 1776 r., działała również sodalicja mariańska uczniów. 

Jej opiekunem w latach 1771–1773 był Ignacy Pawłowski, profesor retoryki
27

.  

W Stanisławowie w roku szkolnym 1772/1773 wykładało 5 jezuitów
28

. Je-

sienią 1773 r. zjawił się delegat arcybiskupa lwowskiego wraz z komisarzem 

                                                      
23  AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1771/1772, s. 31; 1772/1773, s. 24; S. Załęski, 

dz. cyt., t. 4, cz. 4, Kraków 1905, s. 1636. 
24  AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 24. 
25  APKr., Schn., nr 526, s. 171–172.  
26  Tamże, s. 172. 
27  AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1771/1772, s. 31; 1772/1773, s. 24. 
28  J. Poplatek, dz. cyt., s. 419. 
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rządowym. Po odczytaniu pisma papieskiego odebrał od rektora Józefa Terlec-

kiego klucze do kościoła i szkoły oraz księgi rachunkowe. Kolegium przestało 

istnieć, ojcowie z zakonników stali się księżmi świeckimi. Kolegium w 1773 r. 

posiadało niewielką, lecz cenną bibliotekę, liczącą wówczas 1802 tomy. Po ka-

sacie przekazano ją na potrzeby miejscowego gimnazjum. Wśród książek był Le 

grand dictionnaire historique Ludwika Momery’ego, wydany w 1698 r. w Am-

sterdamie. Kościół i budynek kolegium przeszły w gestię arcybiskupa lwow-

skiego. Był to zarząd prowizoryczny, gdyż rząd austriacki, korzystając ze spo-

sobności kasaty, zamierzał zagarnąć wszystkie majątki zakonne. W zaistniałej 

sytuacji kolegiata stanisławowska podjęła starania o przejęcie wpływu na miej-

scowe szkolnictwo średnie. Jednak bp lwowski Wacław H. Sierakowski, wielki 

mecenat jezuitów, polecił zostawić administrację kościoła jezuickiego i kole-

gium w rękach jezuitów. W ten sposób szkoła mogła działać, gdyż zatrudniono 

w niej dotychczasowych wykładowców – byłych jezuitów. Obowiązywał ten 

sam plan nauki i przepisy. Grono pedagogiczne w tym okresie tworzyli: ks. 

Adam Obarzanowski (profesor metafizyki i fizyki), ks. Franciszek Piotrowski 

(profesor humaniorów), mgr Adam Tomkowicz (profesor syntaksy), mgr Józef 

Kępalski (profesor gramatyki i infimy). W 1775 r. nastąpiły zmiany personalne. 

Prefektem szkoły został ks. A. Obarzanowski, który równocześnie uczył filozo-

fii. Poza tym uczyli ks. Antoni Więckowski (retoryka) oraz klerycy Michał Li-

piński i Ignacy Więckowski (klasy niższe). Warto w tym miejscu wspomnieć  

o A. Obarzanowskim, który w szkole pracował od chwili kasaty do 1784 r.  

i w tym okresie pełnił funkcję prefekta oraz profesora metafizyki i fizyki. Orga-

nizacja szkoły nie uległa zmianie i liczyła tak jak wcześniej 6 klas (wraz z klasą 

przygotowawczą). Uczyło się w nich w tym okresie ok. 220 uczniów. Nadzór nad 

kolegium sprawowało państwo. Okazało się jednak, że tak niepewny byt szkoły  

i kadry nauczycielskiej bardzo negatywnie wpływał na jakość kształcenia oraz po-

pularność placówki. Stopniowo zmniejszała się liczba profesorów oraz uczniów. 

Wreszcie w 1784 r. nastąpił finał istnienia szkoły. W tym roku przeprowadzono 

bowiem w Galicji reorganizację szkolnictwa średniego, na które miały składać się 

państwowe gimnazja. W konsekwencji wspomniana placówka z dniem 1 listopada 

przeszła pod kierownictwo rządowe i stała się gimnazjum 5-letnim
29

. 

Ciężki los dotknął także kolegium (akademię) we Lwowie. W roku szkol. 

1772/1773 uczyło w nim aż 17 profesorów
30

. Dnia 28 września 1773 r. u jezu-

itów zjawił się biskup sufragan lwowski Samuel Głowiński wraz z komisarzami 

austriackimi. Po odczytaniu papieskiego zarządzenia rozkazali 45 zakonnikom  

                                                      
29  S. Załęski, Jezuici w Stanisławowie, Nowy Sącz 1896, s. 68, 71; J. Zieliński, Gimnazjum I pod 

zaborem austrjackim, [w:] Księga pamiątkowa I Gimnazjum Państwowego im. M. Romanow-

skiego w Stanisławowie, Stanisławów 1929, s. 30, 31; C. Chowaniec, Gimnazjum I z czasów 

dawnej Polski, [w:] Księga pamiątkowa I Gimnazjum Państwowego im. M. Romanowskiego  

w Stanisławowie, Stanisławów 1929, s. 22–23; Encyklopedia wiedzy…, s. 468, 639. 
30  J. Poplatek, dz. cyt., s. 417. 
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z kolegium i 5 z konwiktu szlacheckiego opuścić jeszcze tego samego dnia bu-

dynki zakonne, znaleźć sobie mieszkanie w mieście i nie wyjeżdżać z niego, do-

póki nie zamienią stroju jezuickiego na szaty duchownych diecezjalnych. Przy 

szkołach (z klasami: humaniorą, retoryką i filozofią) pozostawiono na razie 

część eksjezuitów. Stan taki istniał jeszcze do 1784 r., gdyż byli zakonnicy zo-

stali zatrudnieni w gimnazjum państwowym, które w tym roku przekształcono  

w niemieckojęzyczne, w budynku kolegium urządzono zaś biura dla austriackiej 

administracji państwowej
31

.  

Z analizy programów nauczania oraz podręczników wynika, że Austriacy 

przyzwalali w szkołach pojezuickich na realizację treści nauczania zaczerpnię-

tych z przepisów organizacyjnych zakonu. Fakt ten potwierdziła odezwa starosty 

sanockiego Leopolda von Schmelzdorfa, wydana 29 października 1773 r. Wzy-

wała ona (podpierając się wolą cesarzowej Marii Teresy) rodziców do posyłania 

swych synów do pojezuickiej szkoły w Krośnie, w której naukę nadal mieli 

prowadzić byli jezuici według wcześniej stosowanych programów i metod, z za-

chowaniem dotychczasowej struktury organizacyjnej kolegium. Klasy miały za-

chować dawną nazwę. Nauka miała się rozpocząć tuż po Wszystkich Świętych. 

W szkole mogła uczyć się młodzież ze wszystkich stanów społecznych
32

. 

Powyższe szkoły (powstałe na bazie kolegiów) cieszyły się dużą popularno-

ścią wśród ludności Galicji. Dowodzą tego dane z 1776 r. (tabela 1) odnoszące 

się do części omawianych placówek (Jarosław, Krosno, Przemyśl, Nowy Sam-

bor). Z ich analizy wynika, że w czterech szkołach uczyło się wówczas 1068 

uczniów, z czego najwięcej pobierało naukę w Przemyślu. Należy jednak za-

uważyć, że w Jarosławiu i Nowym Samborze funkcjonowały w tym właśnie ro-

ku szkoły 5-klasowe. Natomiast w Przemyślu i Krośnie istniały dodatkowo klasy 

filozofii. Zakład przemyski posiadał ponadto klasę teologii. 

Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach pojezuickich w 1776 r. 

Klasa Jarosław Krosno Przemyśl Nowy Sambor 

infima i gramatyka 107 116 174 75+46 (121) 

syntaksa 48 65 85 43 

poetyka 30 12 20 59 

retoryka 49 29 43 43 

filozofia i teologia — 20 14 — 

Razem 234 242 326 266 

Źródło: APKr., Schn., nr 526, s. 47, 108, 124, 173.  

                                                      
31  S. Załęski, dz. cyt., t. 4, cz. 2, Kraków 1904, s. 666–667; tenże, Historia zniesienia jezuitów i ich za-

chowanie na Białej Rusi, t. 2, Lwów 1875, s. 99. F. Jaworski (tegoż, Uniwersytet Lwowski, Lwów 

1912, s. 53) uważa z kolei, że eksjezuici już nie podjęli pracy dydaktycznej we Lwowie. 
32  F. Majchrowicz, dz. cyt., s. 134; S. Załęski, dz. cyt., t. 4, cz. 3, s. 1128; D. Quirini-Popławska, 

dz. cyt., s. 338. 
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Trochę inaczej potoczyły się losy kolegium w Krasnymstawie, który po  

I rozbiorze pozostał w granicach Rzeczypospolitej. W tamtejszym zakładzie we 

wrześniu 1772 r. uczyło 5 nauczycieli
33

. W chwili kasaty zakonu jezuici utrzy-

mywali 4-klasową szkołę średnią z 3 nauczycielami i prefektem studiów, bursę 

muzyków z 1 profesorem oraz prowadzili kurs filozofii i teologii dla kleryków 

świeckich
34

. W listopadzie 1773 r. biskup chełmski Antoni Onufry Okęcki wy-

konał breve kasaty. Srebra kościelne polecił zabrać i przenieść do katedry, a re-

gensem kościoła, kolegium i szkoły mianował dotychczasowego rektora kole-

gium, byłego jezuitę Łukasza Kantego Lasockiego. Posłuszny wezwaniu Komi-

sji Edukacji Narodowej Lasocki rozpoczął naukę dawnym systemem, mając do 

pomocy tylko dwóch nauczycieli. Gdy zarząd nad skasowanym kolegium objęli 

lustratorzy, położenie byłych jezuitów stało się ciężkie. Bardzo im nieprzychyl-

ny był wojski chełmski Krzysztof Dłużewski. Jego praktyki starał się złagodzić 

drugi lustrator, podsędek krasnostawski Leon Porębski. Do października 1774 r. 

nauczyciele, a wraz z nimi 8 innych byłych jezuitów, nie otrzymywali żadnych 

pieniędzy. Utrzymywali się częściowo z zapasów udzielonych im przez Poręb-

skiego, a częściowo z jałmużny
35

. 17 października 1774 r. z polecenia członka 

KEN Ignacego Potockiego, któremu podlegała część szkół, przybył na wizytę 

szkoły w Krasnymstawie jego subdelegat Grzegorz Piramowicz. Był on do mo-

mentu kasaty zakonu profesorem filozofii w kolegium lwowskim. Po przybyciu 

do Krasnegostawu nie zajął się stroną dydaktyczno-wychowawczą szkoły. 

Skoncentrował się tylko na funkcjach administracyjno-gospodarczych, ściśle 

według zaleceń instrukcji z 20 czerwca 1774 r.
36

 Na bazie dawnego kolegium 

zorganizował szkołę powiatową z 3 nauczycielami, kierowaną przez prefekta. 

Ponadto uczynił zmiany w gronie pedagogicznym, zabezpieczył dochody i prze-

kazał tablicę z rozkładem zajęć dla szkół powiatowych. Przepisy nie mogły być 

jednak w całości wykonane z powodu braku nauczycieli ,,biegłych” w geometrii. 

W następnych latach w szkole w zasadzie zastosowano wszystkie postanowienia 

KEN. Uczniów w skali roku zazwyczaj było ponad 100. Nauczyciele, nie posia-

dając odpowiednich podręczników, sami przygotowywali wykłady i przekazy-

wali uczniom treści poprzez dyktowanie
37

. W tym okresie grono profesorskie 

ulegało częstym zmianom. Do końca istnienia zakładu uczyli w nim sami byli 

jezuici, których w ciągu 7 lat pojawiło się 12 (wliczając prefektów)
38

. W roku 

szkolnym 1773/1774 uczyło 3 byłych jezuitów, w 1776 r. – 4, a w 1783 r. – 1
39

. 

                                                      
33  J. Poplatek, dz. cyt., s. 417. 
34  AGTJ, sygn. Pol. Min. 49 – Catalogi breves… 1772/1773, s. 5; J. Poplatek, dz. cyt., s. 134.  
35  J. Poplatek, dz. cyt., s. 134.  
36  H. Pohoska, Wizytatorowie generalni Komisji Edukacji Narodowej, Lublin 1957, s. 83; F. Ja-

worski, dz. cyt., s. 52. 
37  J. Poplatek, dz. cyt., s. 134–135; H. Pohoska, dz. cyt., s. 78. 
38  J. Poplatek, dz. cyt., s. 134–135; S. Załęski, dz. cyt., t. 4, cz. 4, s. 1598–1599. 
39  J. Poplatek, dz. cyt., s. 444.  
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Częściowy wykaz kadry nauczycielskiej szkoły powiatowej zamieszczam w ta-

beli 2. Ponadto w 1784 r. jeden z byłych jezuitów – Szymon Dobrowolski – był 

nauczycielem w miejscowej szkole parafialnej podlegającej KEN
40

.  

Tabel 2. Wykaz imienny byłych jezuitów związanych ze szkołami w Krasnymstawie 

Imię i nazwisko Lata pracy Funkcja 

Łukasz Jan Kanty Lasocki 1773–1774 prefekt szkoły 

Paweł Kobyliński 
1774–1776 

1776–1780 

nauczyciel 

prefekt szkoły 

Ignacy Gorajewski 1779–1780 nauczyciel 

Maciej Wojciech Jastrzębski 1773–1780 nauczyciel 

Jakub Jastrzębski 1775–1777 nauczyciel 

Józef Korzeniowski 1776–1779 nauczyciel 

Antoni Florian Manasterski 1774–1776 prefekt szkoły 

Jan Pepłowski 1773–1775 nauczyciel 

Szymon Dobrowolski 1784 nauczyciel 

Źródło: J. Poplatek, dz. cyt., s. 421–443. 

Funkcję rektora w latach 1770–1773 w kolegium krasnostawskim pełnił Łu-

kasz Jan Kanty Lasocki, który w chwili kasaty zakonu był już człowiekiem  

w podeszłym wieku. Z polecenia bpa Antoniego Onufrego Okęckiego utrzymał 

on szkołę średnią w Krasnymstawie po kasacie i był jej zarządcą (prefektem) do 

wizyty G. Piramowicza w październiku 1774 r. Zasługą jego było to, że będąc 

już w podeszłym wieku, zdołał wytrwać na swym stanowisku i utrzymać grono 

pedagogiczne i szkołę. Zmarł w Krasnymstawie w 1778 r.
41

 Po Lasockim funk-

cję prefekta Piramowicz przekazał nieco młodszemu Antoniemu Florianowi 

Manasterskiemu (1774–1776). Ostatni rok przed kasatą spędził on w Ostrogu,  

w charakterze profesora wymowy i kaznodziei. Po kasacie biskup chełmski na-

dał mu godność kanonika i zlecił pełnienie nadal obowiązków kaznodziejskich. 

Po przybyciu do Krasnegostawu Manasterski, w obliczu ówczesnych niesłycha-

nie trudnych warunków, nie mógł długo pozostawać na stanowisku prefekta 

szkoły. Sam Piramowicz pojmował jego nominację tylko jako czasową. Mana-

sterski zrezygnował z funkcji w 1776 r., następnie w latach 1776–1778 pracował 

w szkole wojewódzkiej w Lublinie. W lecie 1783 r. mieszkał w Lublinie
42

.  

Następcą A. Manasterskiego na stanowisku prefekta szkoły krasnostawskiej 

został Paweł Kobyliński (1776–1780). Najpierw pracował w Krasnymstawie ja-

ko kaznodzieja-misjonarz. Po kasacie bp Okęcki, chcąc go nadal zatrzymać przy 

                                                      
40  Tamże, s. 425. 
41  Tamże, s. 135; Encyklopedia wiedzy…, s. 355. 
42  J. Poplatek, dz. cyt., s. 135–136; Encyklopedia wiedzy…, s. 405. 
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pracy kaznodziejsko-misjonarskiej, której Kobyliński z powodzeniem oddawał 

się od 1770 r., nadał mu godność kanonika i zlecił dalszą pracę na ambonie. Na 

prośbę Piramowicza przeszedł on jednak do szkoły w Krasnymstawie i w r. 1774 r. 

podjął się tymczasowo nauczania w klasie III. Już wtedy Piramowicz wskazywał 

KEN na niego jako odpowiedniego na stanowisko prefekta. W opinii o pracy 

nauczycielskiej podkreślano jego „zdatność dobrą, pilność arcydobrą, obyczaje 

chwalebne i przykładne we wszystkim”. Nic dziwnego, że gdy wskutek proble-

mów zdrowotnych nie miał zamiaru powracać do pracy na ambonie, a równo-

cześnie A. Manasterski zrezygnował ze stanowiska prefekta, KEN mianowała na 

jego miejsce Kobylińskiego. W tym charakterze pracował on w Krasnymstawie 

aż do zamknięcia szkoły w lecie 1780 r. Później przeszedł na emeryturę i jeszcze 

w lecie 1783 r. mieszkał w Łucku
43

. Kolejnym byłym jezuitą zatrudnionym 

przez KEN w szkole powiatowej był w latach 1773–1780 Maciej Wojciech Ja-

strzębski. W chwili kasaty kończył studia teologiczne w Lublinie. Po kasacie 

przybył do Krasnegostawu i objął stanowisko nauczyciela I klasy, na którym po-

został do likwidacji szkoły w roku 1780. O jego pracy pisano: „zdrowie dobre, 

zdatność wielka, pilność dokładna, obyczaje dobre”. Mimo kilku lat pracy  

w szkole, po jej likwidacji cały rok pozostawał bez pensji
44

. Do grona nauczy-

cielskiego zaliczyć należy również Jana Pepłowskiego (1773–1775). W czasie 

kasaty kolegium w Krasnymstawie pełnił tam obowiązki ojca duchownego. Po 

kasacie podjął się, mimo podeszłego wieku, obowiązku nauczyciela II klasy, ale 

pracował tylko do 1775 r. Dalsze dzieje jego życia są nieznane
45

.  

Funkcje nauczyciela w latach 1775–1777 wypełniał także Jakub Jastrzębski. 

Po kasacie, która zastała go w Jarosławiu, przybył do Krasnegostawu w lecie 

1775 r. i przejął po Pepłowskim II klasę, w której uczył do 1777 r. W dziejach 

tej szkoły zapisał się dodatnio. Opinia o jego pracy brzmiała: „Zdrowie dobre, 

zdatność dobra, pilność wielce dobra, obyczaje pobożne i zacne”
46

. 

W lecie 1776 r. obowiązki nauczyciela III klasy objął Józef Korzeniowski, 

który pracował tu do 1779 r. Wcześniej, w 1773 r. był prefektem szkoły  

w Ostrogu. Ocena, jaką sobie zdobył swą pracą, brzmiała bardzo dodatnio: 

„Zdrowie mierne, zdatność wielka, pilność dokładna, obyczaje bardzo dobre”. 

W jesieni 1779 r. zachorował tak ciężko, że musiał wynaleźć zastępcę, a gdy 

stan zdrowia coraz bardziej się pogarszał, przeszedł na emeryturę i początkowo 

mieszkał w Krasnymstawie, później w Łucku; był członkiem kapituły w Kra-

snymstawie. W 1791 i 1794 figurował na liście emerytów KEN
47

.  

Do pracy w Krasnymstawie w jesieni 1779 r. zgłosił się Ignacy Gorajewski. 

Przez 5 lat przed kasatą był kaznodzieją w Jarosławiu i Krzemieńcu. Po kasacie 

                                                      
43  J. Poplatek, dz. cyt., s. 136. 
44  Tamże, s. 136. 
45  Tamże, s. 137.  
46  Tamże.  
47  Tamże, s. 137–138.  
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pracował prawdopodobnie nadal na ambonie. Przybył do Krasnegostawu  

w chwili, gdy J. Korzeniowski zapadł na zdrowiu i potrzebował zastępcy. Gora-

jewski uczył w klasie III tylko rok, bo już w 1780 r. szkoła została zniesiona 

przez KEN. O kwalifikacjach Gorajewskiego nie przechowała się żadna opinia. 

Po likwidacji szkoły zamieszkał jako emeryt w kolegium pojezuickim w Łucku, 

a na liście emerytów KEN figurował jeszcze w 1794 r.
48

 

Wykaz imienny nauczycieli szkół w Krasnymstawie zamyka Szymon Do-

browolski. Przed kasatą zakonu zdążył ukończyć w Krasnymstawie studia filo-

zoficzne (1770–1773). Po kasacie został kanonikiem w miejscowej katedrze. 

Według wizytacji z 1784 r. w miejscowej szkole parafialnej uczył łaciny z daw-

nych książek do gramatyki
49

.  

W polskiej historiografii funkcjonuje pogląd, że w momencie kasaty zakonu 

jezuickiego na ziemiach Rzeczypospolitej szkoły prowadzone przez Towarzy-

stwo Jezusowe oraz kadra nauczycielska zaprzestały swej działalności. Jak jed-

nak dowodzą powyższe rozważania, byli jezuici jeszcze przez kilkanaście lat po 

formalnej likwidacji zakonu zajmowali się kształceniem młodzieży, nauczając  

w szkołach państwowych, tworzonych na bazie ich kolegiów. W zakładach tych 

realizowano zakres nauczania wzorowany na programie przejętym z tych placó-

wek. Wyjątkiem była szkoła w Krasnymstawie, w której wprowadzono program 

opracowany przez Komisję Edukacji Narodowej. Z grona byłych jezuitów 

prawdopodobnie wywodzili się wszyscy nauczyciele wykładający w zreorgani-

zowanych szkołach pojezuickich.  
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The fortunes of Jesuit schools from the pre-partition territory of 

the Ruthenian voivodeship after the suppression of the Society 

of Jesus (in 1773) 

Summary 

In 1772, the Ruthenian voivodeship was almost entirely within Austria. The exception was the 

Chełm land, which remained within the borders of Poland. In 1773, the Order of the Society of Je-

sus was suppressed. After the suppression, the schools run until now by the Society of Jesus in the 

lands of Poland ceased their activities. However, in Galicia ex Jesuits quickly were engaged for the 

instruction in their schools, but they were supervised by the Austrian government. In turn, the 

school in Krasnystaw was under the supervision of the National Education Commission. As a re-

sult, more than a dozen years after the formal liquidation of the Order, ex Jesuits engaged in youth 

education, teaching in state schools, created on the basis of their colleges. In turn, the school in 

Krasnystaw was under the supervision of the National Education Commission. Of all the teachers 

lecturing in the reorganized post-Jesuit schools, probably all of the teachers were from the group 

of ex Jesuits. 

Keywords: Order of the Society of Jesus in Poland, Jesuit schools in the lands of Poland. 
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Szkoła Początkowa w Borzymowie  

w guberni kieleckiej (1865–1914) 

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, szkolnictwo elementarne, rusyfikacja, strajk szkolny 1905–

1906 r. 

Organizacja szkoły 

W pierwszych latach po powstaniu styczniowym 1863 roku i uwłaszczeniu 

chłopów (1864) nastąpiło duże ożywienie w organizacji szkolnictwa elementar-

nego. Mieszkańcy mogli sami powoływać nowe szkoły i wybierać nauczyciela. 

Bezpośredni nadzór nad placówkami miały zebrania gminne i wioskowe. Wła-

dze carskie w celu pozyskania chłopów prowadziły politykę sprzyjającą rozwo-

jowi szkół elementarnych, zwłaszcza na wsi. 

30 sierpnia 1865 r. w kancelarii wójta gminy Sufczyce z siedzibą w Oleśni-

cy, która w tym czasie miała status miasta i posiadała odrębne władze publiczne, 

przedstawiciele wsi Borzymowa, Bydłowej, Beszowej i Podlesia złożyli oświad-

czenie, iż „życzą sobie mieć u siebie, mianowicie we wsi Borzymowie, szkołę 

elementarną, do której by z wyżej stowarzyszonych wiosek, jako do średniego 

punktu, dzieci swoje posyłali na naukę”
1
. Wyznaczono wynagrodzenie dla na-

uczyciela w wysokości 60 rubli rocznie, dodając w produktach rolnych: 4 korce 

żyta, 4 korce jęczmienia oraz 12 korców ziemniaków. Nadto wieś Beszowa 

przeznaczyła na „wieczne czasy” 2 morgi gruntu rolnego na potrzeby każdora-

zowego nauczyciela. Zebrani zadeklarowali się również wybudować „Dom 

                                                      
1  Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), zespół: Kielecka Dyrekcja Szkolna (dalej: 

KDS), sygn. 1809, k. 2. 
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Szkolny, o ile możności stosując się do planu nam nadesłanego i utensylia 

szkolne sprawić”
2
. Na nauczyciela wybrano Jakuba Kawę: „jako nam znanego  

z uczciwości i zdolności dostatecznej dla kształcenia naszych dziatek, czego dał 

dowody, będąc prywatnym nauczycielem”
3
. 

Deklarację zaprotokołował pisarz gminny Palariusz – jedyny umiejący pisać. 

Dokument podpisali krzyżykami jako analfabeci: Paweł Pyzik – wójt gminy, 

oraz sołtysi: Franciszek Pieczonka z Beszowej, Andrzej Pisarski z Borzymowa, 

Łukasz Drzazga z Bydłowej i Sebastian Walas z Podlesia. Sołtysom towarzyszy-

li gospodarze: Wojciech Kułaga, Jan Kowalski, Antoni Szałach z Beszowej oraz 

Paweł Pisarski i Jan Ziętarski z Borzymowa, a także Paweł Zalach oraz Franci-

szek Gajowski z Podlesia
4
. 

11 stycznia 1869 r. do stowarzyszenia szkolnego przystąpili mieszkańcy wsi 

Sroczków, w kancelarii wójta gminy oświadczyli: „pragniemy zatem, abyśmy od 

stowarzyszenia szkółki w Pacanowie odseparowani, a natomiast do stowarzy-

szenia takiejże szkółki we wsi Borzymowie, gminie miejscowej, jako dogodniej-

sze dla nas przyłączeni być mogli”
5
. Deklarację krzyżykami podpisali: Jan Chu-

dera – sołtys, oraz mieszkańcy: Kazimierz Bielat, Wojciech Szewczyk, Józef Gór-

nicz, Bartłomiej Mazanka, Marcin Piekut, Franciszek Kardynał, Jan Guca, Seba-

stian Czub, Walenty Mazanka, Michał Wróbel, Ignacy Tomczyk i Jan Górnicz
6
. 

Wójt gminy Paweł Pyzik 28 września 1865 r. zawiadomił Michała Redczy-

ca, naczelnika Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej, iż „włościanie wsi Borzymów za-

prowadzili u siebie szkołę początkową”
7
. 

Kandydat na nauczyciela J. Kawa nominację otrzymał z Kieleckiej Dyrekcji 

Szkolnej (KDS) dopiero 6 marca 1866 r., po uprzednim złożeniu egzaminu na 

nauczyciela w dniu 24 grudnia 1865 r. w gimnazjum w Pińczowie. Był on miej-

scowym rolnikiem, ukończył szkołę elementarną w Oleśnicy oraz dodatkowo 

uzupełnił wykształcenie w szkole prywatnej w Staszowie. Od 1862 r. prowadził 

przez 3 lata szkółkę prywatną w Borzymowie. 

Naukę w nowej szkole rozpoczęto 9 marca 1866 r. w wynajętym pomiesz-

czeniu. Wójt Pyzik 16 października 1866 r. w piśmie do naczelnika KDS tak 

scharakteryzował nauczyciela: „opinia p. Jakuba Kawy nauczyciela szkoły ele-

mentarnej w Borzymowie jest dobra, prowadzi życie cnotliwie moralnie, trzyź-

wo [!] i jest bardzo przychylnym dla uczenia dzieci mu powierzonych”
8
. 

Poważne problemy funkcjonowania szkoły wynikały z odległości, jakie 

część dzieci musiała pokonywać pieszo, by do niej dojść. Na przykład z Bydło-

                                                      
2  Tamże, k. 4. 
3  Tamże, k. 2. 
4  Tamże, k. 4.  
5  Tamże, k. 136. 
6  Tamże, k. 137. 
7  Tamże, k. 3. 
8  Tamże, k. 45. 



 Szkoła Początkowa w Borzymowie… 357 

wej dzieci miały około 6 km, drogę przegradzała rzeka Wschodnia, na której nie 

było mostu. Ze Sroczkowa dzieci miały do pokonania od 3 do 5 km. Z najdalej 

położonych domów w Beszowej droga do szkoły wynosiła około 3 km. 

3 grudnia 1887 r. mieszkańcy Bydłowej postanowili wystąpić ze stowarzy-

szenia szkolnego. W piśmie skierowanym do Dymitra Guglinskiego, naczelnika 

KDS, argumentowali, iż do szkoły jest zbyt duża odległość – 5 wiorst (około  

5,5 km), a ponadto drogę rozdziela duża rzeka. Zdarzył się też tragiczny wypa-

dek w drodze do szkoły (utonięcie ucznia Toporowskiego). Pismo podpisali: soł-

tys Antoni Kotlarz oraz gospodarze – Walenty Florek, Antoni Perciak, Michał 

Ziętarski, Łukasz Drzazga, Walenty Bania, Wincenty Pisarski, Piotr Mirecki, 

Stanisław Wiśniowski, Sebastian Banaś, Andrzej Banaś i Antoni Banaś
9
. 

Naczelnik KDS odpowiedział odmownie, twierdząc, iż nie ma on prawa 

zwolnić danej wsi ze stowarzyszenia szkolnego. Była to kompetencja władz 

gminnych, które mogły dokonać zmiany przynależności do innego obwodu 

szkolnego. Uczyniono to dopiero w 1899 r., przyłączając Bydłową do szkoły  

w Oleśnicy. 

Z kolei mieszkańcy Sroczkowa od 1892 r. czynili usilne starania o ponowne 

przyjęcie ich do stowarzyszenia szkolnego w Pacanowie. W piśmie z dnia  

1 września 1892 r. skierowanym do Pawła Kołosowskiego, naczelnika KDS, 

podnieśli, iż „całkowicie źle dla nas jest posyłać dzieci do szkoły w Borzymo-

wie, szkoła znajduje się w dużej odległości od wsi Sroczków. Chcemy bardziej 

do Pacanowa. W rzeczywistości powinniśmy być oddzieleni od Borzymowa. 

Mamy 4–5 wiorst drogi do Borzymowa [około 4,5–5,5 km], do Pacanowa jest 

2–2,5 wiorsty [około 2,2–3 km] i droga jest dobra. Ponadto Sroczków należy do 

parafii Pacanów, gdzie ludność chodzi do kościoła, a dzieci do I komunii, tam 

odbywają się chrzty, śluby”
10

. Pismo podpisali: sołtys Daniel Żmija oraz Antoni 

Tomczyk, Franciszek Kardynał i Wawrzyniec Górnicz. 

W piśmie podano prawdziwe dane co do odległości, ale fałszywie stwier-

dzono, że: „dzieci nie uczą się w szkole przez cały rok. Dyszewski ma swoje go-

spodarstwo rolne, którym się zajmuje i przez to niczego dzieci nie nauczył”
11

. 

Wprost przeciwnie, nauczyciel Franciszek Dyszewski interweniował u naczelni-

ka KDS 23 września 1885 r., iż jedynie 3 wsie posyłają dzieci do szkoły, a By-

dłowa i Sroczków nie posyłały ponad 40 dzieci. Prosił naczelnika KDS, aby ten 

wywarł nacisk na wójta gminy w tej sprawie
12

. 

Władze szkolne w Kielcach pozostawiły ten problem do załatwienia między 

wójtami gmin Oleśnica i Pacanów. Wójt Pacanowa 16 grudnia 1892 r. odmówił 

przyjęcia dzieci ze Sroczkowa do szkoły pacanowskiej z uwagi na brak wolnych 

miejsc. W dniu 7 maja 1897 r. mieszkańcy Sroczkowa ponownie podjęli uchwa-

                                                      
9  Tamże, sygn. 1740, k. 12. 
10  Tamże, k. 159. 
11  Tamże.  
12  Tamże, k. 948. 
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łę o chęci przystąpienia do szkoły w Pacanowie. Do 1914 r. nie rozstrzygnięto 

jednak tej sprawy. 

Zgodnie z „ukazami najwyższymi”, tzw. jugenheimskimi, cara Aleksandra II 

z 30 sierpnia / 11 września 1864 r. o szkołach początkowych i o organizacji dy-

rekcji naukowych w Królestwie Polskim zmieniono reformę szkolną Aleksandra 

Wielopolskiego z 1862 r. Na mocy ukazu szkoły elementarne nazwano szkołami 

początkowymi, dzieląc je następnie na szkoły gminne i wioskowe. Pod wzglę-

dem organizacji nauczania dzielono je na szkoły jednoklasowe i dwuklasowe. 

Ich byt materialny oparto na świadczeniach mieszkańców. Wielkość daniny na 

rzecz szkoły ustalały gminne zebrania mieszkańców. Każdy właściciel gospo-

darstwa o powierzchni co najmniej 6 mórg płacił roczną składkę szkolną, po-

czątkowo zryczałtowaną od gospodarstwa, a od lat osiemdziesiątych XIX w. od 

powierzchni nieruchomości. Przez pierwszych dziesięć lat istnienia szkoły funk-

cjonował obowiązek dostarczania nauczycielowi określonej ilości płodów rol-

nych, czyli żyta, jęczmienia i ziemniaków. 

W 1865 r. 33 rolników z Beszowej płaciło po 62 kopiejki rocznie składki 

oraz po 1 garncu i 5 kwaterkach żyta oraz jęczmienia i 4 garnce ziemniaków. 

Świadczenia uiszczali: Ludwik Nowicki, Maciej Szałach, Sebastian Szalej, An-

toni Szałach, Jan Wiercioch, Franciszek Staniszewski, Michał Pieczonka, Fran-

ciszek Pieczonka, Wojciech Wróbel, Marcin Swyda, Wawrzyniec Chaczyk, Ma-

teusz Bielec, Stanisław Świątek, Wawrzyniec Bielec, Magdalena Nowicka 

(wdowa), Augustyn Hetko, Walenty Wróbel, Antoni Piotrowski, Walenty Bie-

lec, Piotr Marcinek, Antonina Majowa (wdowa), Ignacy Szczypniowski, Stani-

sław Nowicki, Wojciech Kułaga, Karol Wadowski, Jan Świątek, Szczepan 

Drzazga, Franciszek Podlasiński, Andrzej Bielec, Ludwik Staniszewski, Szcze-

pan Skowron, Walenty Krzemiński i Józef Szałach. Dobrowolnie płacił składkę 

ks. Hieronim Olszewski – proboszcz parafii
13

.  

Z Beszowej zwolnieni z płacenia składki byli: Jan Małecki, Antoni Nowicki, 

Antoni Brzozowski, Tomasz Marcinek, Katarzyna Kossak, Jan Kowalski, Kazi-

mierz Nowicki, Kazimierz Grabowski, Stanisław Marcinek i Józef Żak. Przy-

czyną były zbyt małe gospodarstwa rolne, liczne rodziny oraz bieda
14

.  

Z Borzymowa 33 gospodarzy płaciło składkę wyższą i zróżnicowaną – po 

67
1
∕2 kopiejki lub 66½ kopiejki. Byli to: Mateusz Ziętarski, Wawrzyniec Bryk, 

Filip Domagała, Wojciech Kaczmarczyk, Andrzej Pisarski, Mateusz Ziętarski, 

Jan Gajowski, Michał Para, Jan Domagała, Wojciech Kaczmarczyk, Andrzej 

Przekota, Stanisław Domagała, Karol Drzazga, Walenty Kaczmarczyk, Jan Ba-

chowski, Tomasz Pisarski, Antoni Fałczyk, Maciej Dyszewski, Jakub Kawa, 

Wojciech Domagała, Jan Malec, Franciszek Kuźnia, Jan Cieślikowski, Sebastian 

Mazur, Marcin Dyszewski, Wawrzyniec Kaczmarczyk, Piotr Domagała, Woj-

                                                      
13  Tamże, sygn. 1809, k. 6. 
14  Tamże. 
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ciech Domagała, Franciszek Kawa, Feliks Strzelecki, Piotr Skowron i Stanisław 

Kawa
15

. 

Z Podlesia 18 osób płaciło po 60 kopiejek rocznie, byli to: Wojciech Kwie-

cień, Wojciech Bydłosz, Mikołaj Oleksiak, Kazimierz Oleksiak, Wojciech Przy-

był, Adam Głód, Sebastian Walas, Walenty Antosiak, Józef Malec, Józef Karaś, 

Paweł Zalach, Mikołaj Głód, Sebastian Przybył, Andrzej Droś, Antoni Gil, 

Franciszek Gajowski, Jan Buba i Piotr Duda
16

. 

Z Bydłowej składkę po 45 kopiejek rocznie płaciło 15 gospodarzy: Kasper 

Florek, Antoni Perciak, Paweł Toporowski, Michał Ziętarski, Mateusz Banaś, 

Łukasz Drzazga, Walenty Bania, Paweł Pisarski, Piotr Mirecki, Stanisław Wi-

śniowski, Wawrzyniec Toporowski, Andrzej i Antoni Banasiowie, Kazimierz 

Bielec i Wincenty Ziętarski
17

. Wielkość składki szkolnej ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Składka szkolna w latach 1865–1906 (w rublach) 

Lp. Miejscowość 
Rok szkolny 

1865/66 1873/74 1886/87 1890/91 1903–1906 

1 Beszowa 20,46 21,01 48,97 48,97 48,96 

2 Borzymów 22,01 22,18 34,29 34,29 34,28 

3 Bydłowa 6,75 6,75 18,52½ 18,521∕2 — 

4 Podlesie 10,80 19,30 16,03½ 16,031∕2 25,40 

5 Podlesie – folwark — — — — 5,40 

6 Sroczków — 20 25,74 25,74 25,74 

7 Sroczków – folwark — — 7 7 7 

Razem 60,02 80,74 150,54 150,56 146,78 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, zespół: Kielecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 1878, k. 86; 

sygn. 1809, k. 4, 5, 206. 

Mieszkańcy poszczególnych wsi w 1873 r. zapłacili następujące kwoty:  

z Borzymowa 22,18 rb, z Beszowej – 21,01 rb, z Bydłowej – 6,75 rb, z Podlesia 

– 19,30 rb, ze Sroczkowa 20 rb. Suma zebranej składki szkolnej wyniosła 89,24 rb. 

Ilość produktów rolnych była następująca: żyta 4,12 korca, jęczmienia 4,12 kor-

ca oraz ziemniaków 12,18 korca
18

. 

W 1872 r. nauczyciel Kawa zgłosił wniosek do naczelnika KDS o rezygnację  

z formy wynagradzania w produktach rolnych. Zamiast tego zaproponował wpro-

wadzenie rekompensaty pieniężnej w proporcjach: za 1 korzec ziarna – 3 rb oraz za 

1 korzec ziemniaków – 2,60 rb. W jego przypadku wynosiło to ponad 56 rb rocznie. 

                                                      
15  Tamże, k. 7. 
16  Tamże, k. 6. 
17  Tamże.  
18  Tamże, k. 206. 



360 Kazimierz RĘDZIŃSKI 

Podobne propozycje składane były przez ogół nauczycieli wiejskich w gu-

berni kieleckiej. Od 1876 r. zrezygnowano z tej formy zapłaty i ustalono najniż-

sze wynagrodzenie w wysokości 120 rb rocznie. 

Zreformowano jednocześnie podstawę naliczania składki szkolnej. Odstą-

piono od jednakowego nakładania tego obowiązku na każdego rolnika powyżej 

6 mórg na rzecz opodatkowania powierzchni gospodarstwa. Ustalono, iż miesz-

kańcy Beszowej posiadają 506 mórg, z czego płacili 48,97 rb, w Borzymowie 

uprawiano 360 mórg, składka wynosiła więc 34,29 rb. W Podlesiu gospodarze 

dysponowali 173 morgami, płacąc składkę 16,35 rb, w Bydłowej od 195 mórg 

płacono 18,52 rb, ze Sroczkowa za obszar 272 mórg otrzymano od rolników 

25,74 rb oraz oddzielnie od właściciela folwarku 7 rb
19

. 

Do 1896 r. otrzymywane w ten sposób środki finansowe wynosiły 150,54 rb. 

W latach 1897–1906 składkę podwyższono do 167,42 rb, od 1907 do 1912 r. 

składka szkolna wynosiła zaś 208,40 rb. Każdorazowa podwyżka oznaczała re-

gulację płacy nauczyciela. W 1866 r. wynosiła ona 60 rb, od 1876, po likwidacji 

deputatu w naturze, ustalono wynagrodzenie na 120 rb rocznie. W 1884 r. pod-

wyższono je do 130 rb rocznie. Kolejna podwyżka nastąpiła w 1895 r. do wyso-

kości 200 rb
20

. Od 1909 r. najniższe wynagrodzenie wynosiło 250 rb, w 1910 

podniesiono je na 300 rb rocznie, aby w 1911 r. podwyższyć do 360 rb
21

. Ostat-

nie regulacje zostały dokonane przez władze państwowe. 

Pomoc finansowa skarbu państwa była początkowo minimalna. Jedynie na 

początku istnienia szkoły 13 czerwca 1866 r. otrzymano 114,25 rb na kupno ma-

teriału na budowę obiektu szkolnego. Przywóz drewna i robociznę wykonano  

w czynie społecznym. Budynek szkolny oddano w 1868 r. Zgodnie z istniejący-

mi normatywami składał się z jednej dużej sali lekcyjnej, korytarza oraz miesz-

kania dla nauczyciela. Wyposażenie sali szkolnej było proste i skromne. Stano-

wiły je ciężkie drewniane ławy z pulpitami, stół, szafa na książki, tablica i krze-

sło dla nauczyciela.  

Po strajku szkolnym 1905–1906 r. zwiększono dotacje rządowe na rzecz 

szkół elementarnych. Dla placówki w Borzymowie w 1910 r. dotacja wyniosła 

150 rb przy składce szkolnej w wysokości 208,40 rb. W 1912 r. dotacja wyniosła 

258 rb przy składce w wysokości 232,85 rb, budżet szkoły wyniósł 490,85 rb
22

. 

Wydatki były stałe, na wynagrodzenie nauczyciela przeznaczono 360 rb, na opał 

na zimę – 85 rb, na stróża – 10 rb, na zakup książek do biblioteki – 10 rb
23

, na 

sprzątanie szkoły przewidziano 25 rb rocznie. 

Sytuacja materialna szkoły i nauczyciela była podobna do panującej w in-

nych, sąsiednich szkołach. Dofinansowanie szkoły w Oleśnicy wyniosło 248 rb, 

                                                      
19  Tamże, k. 86. 
20  Tamże, passim. 
21  Tamże, sygn. 3532, k. 5. 
22  Tamże, sygn. 1878, k. 8. 
23  Tamże.  
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w Pacanowie szkoły nr 1 – 60 rb, szkoły nr 2 – 360 rb, w Ratajach – 137 rb,  

w Szczebrzuszu – 130 rb, w Zborówku – 132 rb
24

. 

Wynagrodzenie nauczyciela było najniższe w powiecie stopnickim. Nauczy-

ciel w Pacanowie zarabiał już w 1887 r. 300 rb rocznie, w Zborówku – 250 rb,  

w Łubnicach i Oleśnicy – od 1891 r. po 250 rb
25

. 

Nauczyciele 

a. Kadra nauczycielska 

Realizacja zadań postawionych przez carat w Królestwie Polskim szkolnic-

twu elementarnemu wymagała zatrudnienia odpowiednich nauczycieli. Po po-

wstaniu styczniowym w szkole pracować mogły tylko osoby o nieposzlakowanej 

przeszłości, wierne i posłuszne. 

Przyjęta przez władze koncepcja kształcenia nauczycieli szkół elementar-

nych przewidywała początkowo nauczanie w specjalnych 2-letnich zakładach  

o nazwie kursy pedagogiczne. W latach 1865–1872 otwarto 9 placówek –  

w Warszawie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Jędrzejowie, Łęczycy, Solcu, Sienni-

cy, Wejwerach i Wymyślinie. W roku 1872 nazwę kursów zmieniono na semi-

naria nauczycielskie. W 1873 r. powołano Seminarium Nauczycielskie w Jędrze-

jowie, guberni kieleckiej
26

. 

Absolwenci seminariów nauczycielskich nie byli w stanie zaspokoić potrzeb 

kadrowych w szkolnictwie elementarnym w guberni kieleckiej. Władze oświa-

towe były zmuszone owe braki uzupełnić poprzez zatrudnienie osób składają-

cych egzamin kwalifikacyjny przed komisjami państwowymi. Kryteria nie były 

początkowo zbyt ostre. Wymagano „nieposzlakowanej postawy” oraz „wiado-

mości do nauczania potrzebnych”. Od 1867 r. zaczęto stawiać warunek znajo-

mości języka rosyjskiego, arytmetyki oraz religii właściwego wyznania. Ponadto 

sprawdzano umiejętność prowadzenia lekcji w szkole elementarnej. Kandydata na 

nauczyciela po egzaminach zatwierdzał naczelnik właściwej dyrekcji szkolnej. 

Kobiety, kandydatki do zawodu nauczycielskiego, przyjmowano po ukoń-

czeniu progimnazjum żeńskiego lub gimnazjum po promocji z klasy 3 do 4, je-

żeli miały dobre oceny z języka rosyjskiego, arytmetyki, geografii i historii Ro-

sji. Konieczna była również praktyka pedagogiczna w roli pomocnicy nauczy-

cielki klasy przygotowawczej
27

. 

Wymagano zdania egzaminu przed komisją na świadectwo „nauczyciela 

domowego”. Pod koniec XIX w. zwiększyła się liczba kobiet wśród nauczycieli 

                                                      
24  Tamże, sygn. 188, k. 75. 
25  Tamże, sygn. 3359, k. 105; sygn. 2599, k. 61; sygn. 3532, k. 5. 
26  R. Kucha, Z dziejów seminariów nauczycielskich w Królestwie Polskim, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica” 1989, nr 22, s. 126 i n. 
27  R. Kucha, Oświata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1982, s. 102. 
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ludowych. Były wśród nich osoby wywodzące się ze środowisk inteligenckich 

oraz drobnomieszczańskich.  

Sytuację prawną nauczycieli szkół ludowych określał ukaz carski z 1864 r., 

tzw. jugenheimski, dający zebraniom gminnym prawo wyboru nauczyciela, za-

twierdzanego następnie przez gubernialną dyrekcję szkolną. Wynagrodzenie na-

uczycieli określono ogólnikowo, iż miało się składać z kwoty pieniężnej, miesz-

kania, ogródka lub gruntu rolnego. O języku wykładowym w szkole początkowo 

decydowali rodzice uczniów. 

Władze carskie nie wypełniały jednak postanowień z 1864 r. Już w 1868 r. 

nauczyciela wyznaczał naczelnik dyrekcji szkolnej. Świadczenia finansowe 

skarbu państwa nie były realizowane. Byt materialny nauczyciela zależał od 

składek mieszkańców gminy. Pod koniec XIX w. jego wynagrodzenie wynosiło 

średnio około 200–250 rb rocznie. 

Ukaz carski z 1885 r. zalegalizował łamanie postanowień z 1864 r., a nadto 

wprowadził język rosyjski jako wykładowy. 

W analizowanym okresie w borzymowskiej szkole pracowało 6 nauczycieli. 

Byli to: Jakub Kawa (1866–1876), Franciszek Dyszewski (1876–1882 oraz po-

nownie 1884–1906), Maria Morawicka (1882–1884), Władysław Żarnowiecki 

(1906–1913). Wanda Piotrowska zastępowała krótko W. Żarnowieckiego  

w okresie od 25 stycznia do 13 marca 1913 r. Od 14 marca 1913 r. do wybuchu  

I wojny światowej nauczycielem był Jerzy Obidowski, przeniesiony z Suchowo-

li k. Stopnicy. 

Jakub Kawa, urodzony w Borzymowie w 1838 r., miał wykształcenie w za-

kresie szkoły elementarnej w Oleśnicy, uzupełnione rocznym dokształcaniem  

w szkole prywatnej w Staszowie. Od 1862 r. prowadził szkołę prywatną w ro-

dzinnej miejscowości. 24 grudnia 1865 r. złożył egzamin kwalifikacyjny na na-

uczyciela ludowego w progimnazjum w Pińczowie. Był żonaty z Teklą Stoczyń-

ską, mieli 5 dzieci. W roku 1876 został wybrany przez gminę w Oleśnicy na sę-

dziego pokoju, funkcję tę pełnił do 1879 r. Przez następne 20 lat był ławnikiem 

Sądu Gminnego Okręgu III w Stopnicy. Ponownie nauczycielem w wieku 67 lat 

został 1 stycznia 1905 r. w szkole w Sępichowie k. Nowego Korczyna. Naczel-

nik Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej wydał o nim opinię, iż był „nagradzany za do-

brą pracę, pracowity i dokładny”
28

. 

Franciszek Dyszewski, syn Macieja i Franciszki z d. Kaczmarczyk, urodził 

się w 1855 r. W latach 1873–1876 był uczniem Seminarium Nauczycielskiego  

w Jędrzejowie, jako pierwszy kandydat na nauczyciela z gminy Oleśnica.  

W 1878 r. ożenił się z Agatą Domagałą, mieli 7 dzieci – 2 synów i 5 córek. 

W szkole borzymowskiej pracował od 1876 do 1906 r. z przerwą od paź-

dziernika 1882 do sierpnia 1884 r. Powodem przerwy w zatrudnieniu był incy-

dent, jaki miał miejsce 1 lutego 1882 r. w Urzędzie Gminy w Oleśnicy z pisa-

                                                      
28  APK, KDS, sygn. 2597, k. 14. 
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rzem gminnym Okulskim. Jak napisał Dyszewski do naczelnika KDS w dniu  

15 marca tegoż roku: „pisarz Okulski stale wszczyna awantury, z jakiego powo-

du, nie wiem, podobne awantury robi z mieszkańcami gminy [tłum. K.R.]”
29

. 

Feralnego dnia Dyszewski był w urzędzie gminy w sprawie rocznego spra-

wozdania szkolnego kierowanego do naczelnika KDS. Pisarz gminny napisał 

negatywną opinię o Dyszewskim, co należało wyłącznie do uprawnień wójta. 

Nadto źle się wyrażał o wójcie gminy Józefie Szałachu, określając go „jako nie 

mającego rozumu i wykształcenia”
30

. Miało to miejsce przy obecności Wincen-

tego Dzidowskiego i Walentego Przyłuckiego – pisarza gminy Pawłów. Wywią-

zała się awantura, Okulski oskarżył Dyszewskiego przed naczelnikiem powiatu 

w Stopnicy o czynne znieważenie go jako urzędnika państwowego. Pisarze 

gminni w pragmatyce służbowej nie podlegali wójtom, lecz naczelnikom powia-

tu. Praktycznie byli nadzorcami wójtów. 

Prokurator Sądu Okręgowego w Kielcach oskarżył nauczyciela o przestęp-

stwo z artykułu 283 kodeksu karnego, zawiadamiając przy tym naczelnika KDS. 

W tej sytuacji naczelnik Wasilij Dobrowolskij zwolnił nauczyciela z pracy.  

18 lipca 1883 r. Dyszewski otrzymał z Sądu Okręgowego w Kielcach zawiado-

mienie o umorzeniu postępowania karnego z racji ogłoszonej amnestii
31

. 

W nowej sytuacji zatrudniony został 1 września 1883 r. w szkole w Oleśni-

cy, siedzibie gminy, a w następnym roku przeniósł się do szkoły w Borzymowie.  

Był dobrym nauczycielem. Nie rusyfikował dzieci. Od 1902 r. szkołę wizy-

tował inspektor Iwan Goworko z III rejonu inspekcyjnego w Jędrzejowie.  

W protokole stwierdził: „W oddziale II język rosyjski dostatecznie opanowany, 

czytanie, objaśnianie i pismo w pełni porządne. W arytmetyce dobrze. W od-

dziale III odpowiedzi w pełni zadowalające. W arytmetyce słabo. W religii i ję-

zyku polskim odpowiadali dobrze [tłum. K.R.]”
32

. 

W strajku szkolnym w czasie rewolucji 1905–1907 Dyszewski nie brał 

udziału. Zapewne przyczyną była jego trudna sytuacja rodzinna. Zachował się 

jednak przyzwoicie. Nie było na niego skarg ani protestów mieszkańców.  

W kwietniu 1906 r. zmarła jego 46-letnia żona Agata, na jego utrzymaniu pozo-

stało 7 dzieci, najmłodsze miały 9 i 3 lata. W tej sytuacji nie może dziwić jego 

odpowiedź dana naczelnikowi KDS z 21 stycznia 1906 r.: „Przy tym mam ho-

nor dodać, że stowarzyszenie powierzonej mi szkoły zawsze zadowala się 

obowiązującemu nauczaniu i jak wiadomo z informacji innych nielicznych to-

warzystw, żądań o wykluczeniu z programu szkoły języka rosyjskiego nie po-

piera [tłum. K.R.]”
33

. 

                                                      
29  Tamże, sygn. 1740, k. 831. 
30  Tamże. Józef Szałach (1815–1893), rolnik z Beszowej, wójt gminy Oleśnica w latach 1876–

1883 i 1890–1893. 
31  Tamże, k. 861. 
32  Tamże. 
33  Tamże, k. 536. 
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Dalsza kariera nauczycielska Dyszewskiego miała miejsce w szkole w Kątach 

k. Stopnicy od 1 sierpnia 1906 r. do 1910 r., z wynagrodzeniem 250 rb, a od  

1 sierpnia 1910 r. do 31 lipca 1913 r. w Pińczowie z wynagrodzeniem 450 rb. 

Ostatnie 2 lata pracował od 18 lipca 1911 r. w Kazimierzy Małej z pensją 360 rb
34

. 

W 1913 r., w wieku 58 lat, przeszedł na emeryturę po 36 latach pracy zawodowej. 

 

Fot. 1. Dyplom nauczycielski Franciszka Dyszewskiego wystawiony przez Seminarium Nauczy-

cielskie w Jędrzejowie (1876) 

Źródło: APK, KDS, sygn. 2346, k. 45. 

Pierwszą nauczycielką w Borzymowie w latach 1882–1884 była Maria Mo-

rawicka, urodzona w Kielcach w 1858 r. Dyplom nauczycielki domowej uzyska-

ła 8 października 1881 r., wcześniej ukończyła progimnazjum żeńskie w Kiel-

cach. Pochodziła z rodziny inteligenckiej. Ojciec Jan był podrewizorem finan-

sowym. Zatrudnienie w Borzymowie było jej pierwszą pracą w zawodzie. Dal-

sza jej kariera nauczycielska odbywała się w Proszowicach, Działoszycach, Mi-

chałowicach k. Krakowa i Słomnikach
35

. 

 W latach 1906–1913 nauczycielem był Władysław Żarnowiecki, urodzony 

w 1887 r. w Piotrkowicach k. Kielc. W latach 1903–1906 uczył się w Semina-

rium Nauczycielskim w Jędrzejowie. Na dyplomie nauczycielskim z głównych 

                                                      
34  Tamże, sygn. 2346, k. 17. 
35  Tamże, sygn. 2923, k. 3. 
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przedmiotów otrzymał oceny dobre i bardzo dobre. Te ostatnie były z pedagogi-

ki, historii, geografii, a dobre z języka rosyjskiego, polskiego, arytmetyki, prak-

tyki pedagogicznej i przyrody. Jego młodszy brat Feliks także był uczniem Se-

minarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie
36

.  

Władysław Żarnowiecki był wyróżniającym się nauczycielem. Inspektor 

Iwan Goworko w 1908 r. dobrze ocenił jego pracę, w księdze wizytacji zapisał: 

„W oddziale wstępnym dzieci nauczyły się rosyjskiego alfabetu i zaczynają czy-

tać. W oddziale I w języku rosyjskim czytają całkiem dobrze, pisali słabiej, ob-

jaśniali czytane fragmenty porządnie. W arytmetyce prawidłowo, chociaż nie 

wszyscy szybko. W oddziale II w języku rosyjskim całkiem dobrze i prawidło-

wo opowiadali przeczytane fragmenty, pisali dyktando dostatecznie. Deklamo-

wali wiersze rosyjskie i polskie. W arytmetyce odpowiadali dostatecznie. W re-

ligii dobrze, dyscyplina dobra”
37

. Inny inspektor Aleksander Popieniuk podczas 

wizytacji 25 stycznia 1910 r. i 14 stycznia 1912 r. stwierdził, iż dyscyplina i wy-

niki nauczania były bardzo dobre. Zapisał więc: „czytanie, rozumienie, pismo, 

rachowanie i religia w oddziale wstępnym dobre, w oddziale I język rosyjski, 

dyktando, czytanie, opowiadanie, arytmetyka, religia bardzo dobrze”
38

. W od-

dziale II i III wyniki ze wszystkich przedmiotów były dobre. W konkluzji in-

spektor stwierdził: „Ogólnie poziom nauki bardzo dobry. Tytuły dzieci znają, 

hymn państwowy śpiewają, dyscyplina dobra”
39

. Jednocześnie 17 marca 1911 r. 

nauczyciel poprosił naczelnika KDS o przeniesienie do innej szkoły. Doznawał 

bowiem od części mieszkańców Borzymowa różnych nieprzyjemności. Poważ-

ny konflikt powstał na początku jego pracy, kiedy przestrzegając zaleceń na-

czelnika KDS, w 1906 r. przyjął 86 dzieci do szkoły, a odmówił 24 zapisanym 

wcześniej przez poprzedniego nauczyciela. Członkowie rady szkolnej – Walenty 

Szałach, Jan Kawa, Ignacy Legawiec, Piotr Drzazga i Kasper Kalita – napisali 

26 października 1906 r. skargę do władz szkolnych w Kielcach. Naczelnik Dy-

rekcji Szkolnej w piśmie z 15 listopada 1906 r. przyznał rację nauczycielowi  

i zalecił naczelnikowi powiatu stopnickiego, aby ten poinstruował wójta gminy 

Oleśnica W. Przyłuckiego o obowiązującym prawie. Wójt polecił bowiem na-

uczycielowi przyjąć do szkoły 120 dzieci, a z braku miejsc siedzących zalecił 

uczyć ich na stojąco pod ścianami. Naczelnik KDS stwierdził: „Wójt nie rozu-

mie prawidłowo swoich obowiązków i odmawia ich wykonania”
40

. Władze 

szkolne wydały bowiem wcześniej zarządzenie, iż w szkole borzymowskiej ze 

względów sanitarnych może uczyć się jedynie 60 dzieci. 

We wrześniu 1907 r. część mieszkańców zawiadomiła naczelnika KDS, iż 

nauczyciel samowolnie opuścił szkołę w dniach od 14 do 18 września – tymcza-

                                                      
36  Tamże, sygn. 3532, k. 11. 
37  Tamże, sygn. 1740, k. 686. 
38  Tamże, sygn. 1878, k. 5. 
39  Tamże, sygn. 1740, k. 757. 
40  Tamże, k. 528. 
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sem za wiedzą władz gminnych udał się on do Kielc po książki dla biblioteki 

szkolnej. 

W obronie nauczyciela stanęło 26 rodziców dzieci, pisząc: „My ze swego 

nauczyciela jesteśmy w pełni zadowoleni i widzimy jego staranie i oddanie dla 

szkoły, dzięki czemu szkolne sprawy w borzymowskiej szkole nigdy tak dobrze 

nie były postawione jak w obecnych czasach”
41

. Podpisali się: Jakub Śnios, Piotr 

Para, Adam Wójcik, Adam Bryk, Antoni Ziętarski, Jakub Domagała, Jan Pisar-

ski, Adam Pyzik, Wojciech Majka, Kasper Kalita, Wojciech Chyla, Jan Pisarski, 

Jan Gawroński, Tomasz Kawa. 

Nauczyciel w swym piśmie do naczelnika KDS w dniu 17 marca 1911 r. na-

pisał, zmęczony trwającą sytuacją: „Budynek szkolny, jak i poziom nauki szkol-

nej, był w żałosnym położeniu i tylko dzięki wielkiemu wysiłkowi udało mi się 

doprowadzić pierwsze do znośnego poziomu, a drugie do dobrego. W tym roku 

zamierzałem opuścić Borzymów. Chcę zostawić po sobie dobre wspomnienia. 

Chciałem obok budynku szkolnego posadzić sad owocowy. Za swoje pieniądze 

zakupiłem drzewka. Część mieszkańców zabroniła mi. Nocą 16/17 marca znisz-

czono drzewka”
42

. Pracę nauczycielską W. Żarnowiecki przerwał 25 stycznia 

1913 r. ze względu na potrzebę opieki nad młodszymi braćmi sierotami, w tym 

jednym niepełnosprawnym. 

Ostatnim nauczycielem przed wojną był Jerzy Obidowski, urodzony w Koń-

skich w 1874 r., pochodzenia mieszczańskiego. Był absolwentem Seminarium 

Nauczycielskiego w Jędrzejowie. Jako nauczyciel pracował wcześniej w Dą-

browie k. Kielc oraz w Suchowoli k. Stopnicy. Wielokrotnie prosił naczelnika 

KDS o przeniesie go do Końskich. 2 marca 1913 r. inspektor A. Popieniuk nie 

zastał nauczyciela ani uczniów w szkole
43

. Przeniesienie do Borzymowa należy 

więc uznać za karne. 

Krótko po odejściu W. Żarnowieckiego w szkole pracowała nauczycielka 

Wanda Piotrowska ze Stopnicy. Okres jej zastępstwa trwał od 25 stycznia do  

14 marca 1913 r. Wanda Jabłońska (po mężu Piotrowska) urodziła się w Stopni-

cy, w rodzinie rzemieślniczej. Ukończyła Gimnazjum Żeńskie w Kielcach.  

11 marca 1906 r. zdała egzamin kwalifikacyjny nauczycielski i uzyskała dyplom 

nauczycielki domowej. 

1 października 1908 r. otwarła prywatną szkołę elementarną w Stopnicy.  

W 1909 r. w oddziałach I i II uczyło się 47 uczniów – 20 chłopców i 27 dziew-

cząt. Wśród dziewcząt było 11 Żydówek. W 1912 r. w szkole było 49 uczniów  

i uczennic, w tym 9 Żydówek. 

Wizytujący szkołę inspektor Popieniuk 6 kwietnia 1909 r. zanotował w pro-

tokole: „Ogólnie postęp bardzo dobry. Nauczycielka dobrze uczy i odnosi się do 

uczniów życzliwie. Szkolne przybory i urządzenia są w porządku. Pomieszcze-
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nie szkoły jest dostateczne. Tytuły najwyższych osób dzieci znają. Śpiewają 

hymn narodowy rosyjski, dyscyplina dobra, prace ręczne są [tłum. K.R.]”
44

. 

W 1911 r. A. Popieniuk wystawił oceny roczne nauczycielom W. Żarno-

wieckiemu i W. Piotrowskiej jako dobre. Były to jedne z najwyższych ocen na-

uczycielskich w jego rejonie inspektorskim. 

W pierwszych 10 latach istnienia szkoły religii nauczali księża z parafii Ole-

śnica: ks. Kazimierz Foltyn, ks. Wawrzyniec Goniewicz – proboszczowie, i ks. 

Maciej Wierzbiński – wikariusz. Od 1876 r. przedmiot ten prowadzili nauczy-

ciele przygotowani do pracy w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie. 

b. Walka o szkołę polską 

Starania o wprowadzenie języka polskiego do szkół elementarnych w 1905 r. 

przybierały różne formy. Były nimi: uchwały na zebraniach gminnych, wystą-

pienia rad szkolnych, uchwały grup rodziców, bojkoty szkół i ich zamykanie, 

niszczenie herbów państwowych, portretów carskich, szyldów na budynkach 

szkolnych, niszczenie dokumentacji szkolnej i książek w języku rosyjskim. 

Znaczną rolę w inspirowaniu postaw nauczycieli odegrał Zjazd Nauczycieli 

Ludowych Królestwa Polskiego zorganizowany 1 października 1905 r. w Pi-

laszkowie k. Łowicza. Zjazd wezwał wszystkich nauczycieli do rozpoczęcia na-

uki w języku polskim oraz do solidarności i do zrzeszania się w Związku Na-

uczycieli Ludowych. Celami związku były m.in. domaganie się powszechnego  

i bezpłatnego nauczania, podnoszenia kwalifikacji nauczycielskich oraz obrona 

interesów zawodowych. 

W powiecie stopnickim największe wystąpienia ludności przeciwko zrusyfi-

kowanej szkole miały miejsce w Kurozwękach i Koniemłotach. W pierwszej 

miejscowości 13 grudnia 1905 r. po lekcjach w szkole zebrało się około 200 

mieszkańców, żądając od nauczyciela Jana Zamojskiego, aby natychmiast zaczął 

nauczać dzieci w języku polskim, w przeciwnym razie nie pozwolą im uczęsz-

czać na lekcje. Zagrożono, że szkoła będzie zamknięta, a nauczyciel zwolniony 

z pracy. Następnego dnia grupa 100 osób po stwierdzeniu, iż nauczyciel nadal 

uczy w języku rosyjskim, wyprowadziła uczniów ze szkoły, a budynek zamknięto. 

17 grudnia zebranie gminne, w liczbie 255 osób, uchwaliło rezolucję, iż 

wszystkie szkoły w gminie będą prowadzić lekcje w języku polskim, a język ro-

syjski jako przedmiot nauczany będzie tylko w ostatniej klasie dwa razy w tygo-

dniu. 27 grudnia 1905 r. zniszczono rosyjskie szyldy na szkołach w gminie.  

W wyniku śledztwa władz rosyjskich zatrzymano 16 osób na miesiąc aresztu
45

. 

W Koniemłotach pierwsze wystąpienia przeciw szkolnej rusyfikacji zaczęły 

się 20 grudnia 1905 r. Zniszczono wówczas herb carski na szkole. 24 grudnia 
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700 osób zorganizowało manifestację na rzecz przywrócenia języka polskiego 

jako wykładowego. Zniszczono portret cara, bibliotekę oraz pomoce do naucza-

nia języka rosyjskiego. 

Mimo śledztwa władze carskie nie ustaliły, kto zniszczył herb państwowy  

i portret cara. Aresztowano 3 organizatorów zajść: Stanisława Idzika, Andrzeja 

Rogalę ze Święcicy i sołtysa J. Uśmiała. Skazano ich na 2 miesiące aresztu. 

Gminę ukarano grzywną w wysokości 1500 rb. W wyniku odwołań obniżono 

karę do 600 rb
46

. 

8 listopada 1905 r. rady szkół w Pacanowie, Stopnicy i Oleśnicy ogłosiły 

bojkot szkół uczących w języku rosyjskim. 2 stycznia 1906 r. nieznani sprawcy 

zniszczyli w szkole w Oleśnicy herb państwowy, portret cara oraz koresponden-

cję szkolną
47

. Jak doniósł wójt gminy Oleśnica W. Przyłucki do naczelnika po-

wiatu, 19 grudnia 1905 r. także „nieznani sprawcy” zniszczyli herb na budynku 

gminy oraz herb sądu gminnego i portret cara. Zniszczone przedmioty znalezio-

no koło domu młodszego strażnika Straży Ziemskiej Kołomusijczuka oraz bli-

sko wsi Sufczyce
48

. 

W tej rewolucyjnej sytuacji pisarz gminy w Pacanowie Bolesław Budogow-

ski oraz nauczyciel miejscowej szkoły Leon Trociński postanowili zwołać  

17 grudnia 1905 r. naradę wójtów i pisarzy okolicznych gmin. Na miejsce spotka-

nia wybrano Tuczępy, gminę położoną centralnie, gdzie pisarzem gminnym był 

Stanisław Łapinkiewicz, były nauczyciel. Oficjalnie była to „zimowa wycieczka  

i zjazd koleżeński” na koniach i saniach. Przybyli: z Oleśnicy pisarz Adam Bogu-

szewski, z Pęczelic pisarz Marek Zieliński i wójt Michał Meuś, z Łubnic pisarz 

Wincenty Mrożkiewicz i wójt Piotr Szałach, z Grabek pisarz Stanisław Bernato-

wicz, z Chmielnika pisarz Izydor Malinowski i wójt Michał Siepracki, ze Zborowa 

pisarz Józef Musiadaj i wójt Paweł Pałys, z Pacanowa pisarz Bolesław Budogow-

ski i nauczyciel Leon Trociński. Z gminy Tuczępy obecni byli jako gospodarze 

wójt Wojciech Zieliński i pisarz Stanisław Łapinkiewicz. Do narady nie doszło, bo 

wcześniej Łapinkiewicz zawiadomił o zamiarach naczelnika powiatu Jewgrafa 

Kakina i Straż Ziemską (policję) w Stopnicy. 31 stycznia 1906 r. F. Bobylewicz – 

tymczasowy generał-gubernator w Kielcach – ukarał wszystkich uczestników: ini-

cjatora B. Budogowskiego na 3 miesiące aresztu, innych uczestników spoza Tu-

częp po 50 rb grzywny z zamianą na 2 tygodnie aresztu, a gospodarzy, Łapinkie-

wicza i Zielińskiego, po 5 rb grzywny lub 3 dni aresztu
49

. Ukarano ich stosunkowo 

nisko, bo zawiadomili władze carskie o zdarzeniu, lecz zbyt późno. 

Dodatkowo L. Trociński został ukarany przez władzę szkolną. 28 sierpnia 

1907 r. przeniesiono go karnie do Koniemłot. Naczelnik KDS Władymir Afana-

                                                      
46  Tamże, s. 157. 
47  Tamże, s. 165; B. Szabat, Powiat stopnicki w okresie rewolucji 1905–1907 roku, [w:] Tradycje 

walk o wyzwolenie narodowe i społeczne na Ziemi Buskiej, Kielce 1988, s. 27. 
48  APK, Tymczasowy Generał Gubernator Kielecki, sygn. 1, k. 260.  
49  Tamże, sygn. 1, k. 165. 
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sjew w swej relacji napisał: „Trudno przyjąć, aby Trociński pojechał do starego 

znajomego nauczyciela Łapinkiewicza. Gdy naczelnik Straży Ziemskiej por.  

A. Trinnel przybył, Trociński schował się [tłum. K.R.]”
50

. 

Działania na rzecz utworzenia nauczycielskiego związku zawodowego  

w powiecie stopnickim podjęła grupa nauczycieli: Wojciech Cichy z Biechowa, 

Leon Trociński z Pacanowa, Jan Łukasik z Wełnina, Adam Skrzyniarz ze Skro-

baczowa, Tomasz Kawa ze Zborówka i jego syn Leon – nauczyciel w Świnia-

rach (nb. kuzyni Franciszka Dyszewskiego). Współdziałali z nimi: Michał La-

skowski z Budzisk, Józef Marciszewski z Kątów, Roman Ciok z Wójczy i Stani-

sław Starościak w Jurkowie. Organizowali oni zebrania nauczycieli w Pacano-

wie, Biechowie i Skrobaczowie. Jak wspomina J. Łukasik: „Objąwszy w grud-

niu 1905 r. stanowisko nauczyciela […] zastałem tu pracę unarodowienia szkol-

nictwa w pełnym toku. Na czele akcji stanęli św. pamięci kol. Adam Skrzyniarz 

i kol. Wojciech Cichy z Biechowa”
51

. 

Mimo zalegalizowania przez władze carskie 24 stycznia 1907 r. Polskiego 

Związku Nauczycielskiego, w którego strukturach podziemnych działali wymie-

nieni nauczyciele, wszyscy zostali ukarani. Do innych szkół przeniesiono: Leona 

Kawę, Michała Laskowskiego, Józefa Marciszewskiego, Leona Trocińskiego, 

Jana Łukasika, Romana Cioka. Zwolniono zaś z pracy: Wojciecha Cichego, 

Władysława Zagrodzkiego, Michała Motykę, Leona Kupisa, Wojciecha Raka, 

Franciszka Błasińskiego, Adama Skrzyniarza, Aleksandra Uchnasa, Józefa Jaro-

sa, Michała Piaseckiego, Jana Morawieckiego
52

. 

Fiodor Bobylew w piśmie do naczelnika KDS W. Afanasjewa z 3 września 

1907 r. stwierdził: „Oni nie odpowiadają normom na nauczycieli państwowej 

służby. Są przeciwko nauczaniu języka rosyjskiego i nie chcą przejścia na inne 

miejsce [tłum. K.R.]”
53

. 

Wojciech Cichy (ur. w 1866 r.) ukończył Seminarium Nauczycielskie w Ję-

drzejowie, nauczycielem w Biechowie został w 1888 r. W 1898 r. za dobre wy-

niki nauczania otrzymał dyplom kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego 

(WON). Ponownie dyplom kuratora WON i naczelnika KDS otrzymał w 1899 r. 

W 1902 r. został odznaczony srebrnym medalem za wierną służbę
54

. 

Po wydaleniu z nauczycielstwa podjął pracę w cukrowni księcia Macieja 

Radziwiłła w Rytwianach. 17 lutego 1910 r. zwrócił się z prośbą do naczelnika 

KDS Dmitrija Głazowa o pracę w dowolnej szkole. Przywrócenie wydalonego  

                                                      
50  APK, KDS, sygn. 3359, k. 23; Pamiatnaja kniżka Kieleckoj guberni na god 1906, Kielce 1906, 

s. 146.  
51  Cyt. za B. Szabat, dz. cyt., s. 172. 
52  Tamże, s. 278 i n.; J. Schoenbrenner, Nauczyciele wiejscy Królestwa Polskiego w rewolucji 

1905 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1977, nr 3, s. 258 i n.; J. Grzywna, Z dziejów 

zawodowego ruchu nauczycielskiego 1905–1918 w Kielecczyźnie, „Przegląd Historyczno- 

-Oświatowy” 1974, nr 3, s. 339 i n. 
53  APK, KDS, sygn. 2262, k. 16. 
54  Tamże, k. 24. 
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z zawodu nauczyciela wymagało jednak zgody gubernatora oraz kuratora WON 

w Warszawie. Procedura trwała 3 lata. W warunkach uspokojenia wrzenia rewo-

lucyjnego naczelnik poparł jego prośbę do kuratora WON, pisząc: „Był dobrym 

nauczycielem w służbie do rewolucji. Nie potrafił się przeciwstawić antypań-

stwowym dążeniom w miejscowej społeczności. Co nie było jedynym faktem w 

kieleckiej guberni. Jeżeli przywrócić mu pracę nauczycielską, to nie w kieleckiej 

guberni [tłum. K.R.]”
55

. Kurator WON 12 sierpnia 1913 r. zawiadomił, iż nie 

wnosi sprzeciwu wobec zatrudnienia W. Cichego na nauczyciela w Kurozwę-

kach, a więc na terenie Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej. 

Na przykładzie nauczyciela Cichego widać, że polityka oświatowa caratu nie 

wynikała z chęci upowszechnienia wykształcenia wśród polskiej ludności, lecz 

stanowiła narzędzie celowej, ustawicznej akcji wynaradawiania tej ludności oraz 

wzmacniania panującego zniewolenia.  

Podobną rolę w organizacji nauczycielskiego ruchu związkowego odegrał Leon 

Trociński, nauczyciel w Pacanowie. Urodził się 9 lipca 1860 r. w Pińczowie. Naukę 

w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie odbył w latach 1877–1880. Pierwszą 

pracę nauczycielską otrzymał w szkole w Sępichowie k. Nowego Korczyna z wy-

nagrodzeniem 80 rb rocznie. Do Pacanowa przybył 20 stycznia 1883 r. Początkowo 

otrzymał tu pensję w wysokości 130 rb, a od 1897 r. 300 rb. Ożenił się z Józefą Ra-

tusznik, nie mieli dzieci. Za pracę nauczycielską w Pacanowie był wielokrotnie na-

gradzany. 6 września 1894 r. otrzymał srebrny medal na wstędze stanisławowskiej. 

Ponownie srebrnym medalem, na wstędze aleksandrowskiej, z napisem „Za wier-

ność” i herbem państwa, został odznaczony 6 maja 1901 r. Trzykrotnie otrzymał 

podziękowania za dobrą pracę od kuratora WON – w 1895, 1897 i 1898 r. Za pracę 

społeczną podczas spisu ludności w 1897 r. otrzymał medal brązowy. 

W dniu 22 grudnia 1905 r. zorganizował w Pacanowie zebranie nauczycieli  

w sprawie powołania Związku Nauczycieli Ludowych oraz bojkotu szkoły rosyj-

skiej. Jeden z uczestników tego spotkania, nauczyciel Jan Łukasik z Wełnina, tak 

wspomina: „Przypominam sobie głośny protest kol. Banasia z Grotnik, człowieka 

obdarzonego liczną rodziną i cierpiącego stale niedostatek, który na zjeździe  

w Pacanowie nie godził się na wrzaski tchórzów, aby szkołę polszczyć po cichu, 

nie zrywać oficjalnego szyldu szkoły rosyjskiej: «Wzięli diabli pierzynę, niech 

wezmą i poduszkę», argumentował on pojęciami ze swego skromnego żywota”
56

. 

Trociński za swoją postawę w okresie lat 1905–1907 na rzecz szkoły pol-

skiej był czterokrotnie w ciągu następnych 5 lat pracy karnie przenoszony.  

W 1907 r. przeniesiono go do Koniemłot, za 2 lata do Chmielnika, w następnym 

roku do Balic i od 1912 r. do Strojnowa. W 1913 r. przeszedł na wymuszoną 

emeryturę po 33 latach pracy zawodowej
57

. 

                                                      
55  Tamże, k. 33. 
56  J. Łukasik, Pokłosie 25-lecia walki o szkołę polską. Z pow. Pińczowskiego, „Nasze Drogi” 

1931, nr 1–2(38–39), s. 9. 
57  APK, KDS, sygn. 3359, k. 23 i n. 
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W okresie rewolucji 1905–1907 r. było dwóch naczelników KDS: Mikołaj To-

kariew od 1 lipca 1903 r. do 5 listopada 1906 r., odwołany ze stanowiska za zbytnią 

tolerancję wobec Polaków, oraz W. Afanasjew (25 listopada 1906 – 26 kwietnia 

1908), wyjątkowy służbista i rusyfikator. W czasie urzędowania za nauczanie języka 

polskiego zwolnił 58 nauczycieli. W powiecie stopnickim na 58 szkół jednoklaso-

wych w 31 były antycarskie wystąpienia. 17 nauczycieli zostało zwolnionych z pra-

cy lub karnie przeniesionych
58

. Bojkot szkół miał miejsce w Kurozwękach, Konie-

młotach, Sichowie, Oleśnicy, Klępiu, Pacanowie, Stopnicy i Zborówku. 

Istniejąca wśród nauczycieli i rodziców uczniów opinia o Afanasjewie była 

następująca: „Jest to urodzony żandarm i szpieg, który nigdy nie miał pojęcia  

o pedagogii. Wszystkie wydane przezeń okólniki do nauczycieli ludowych prze-

pełnione były pogróżkami i cytatami artykułów prawa karnego”
59

. Za szczegól-

nie antypolską działalność Afanasjew został 26 kwietnia 1908 r. zastrzelony  

w Kielcach przez polską organizację bojową. 

Rewolucja lat 1905–1907 wpłynęła na zmianę świadomości nauczycieli. 

Wzrosło wśród nich poczucie narodowe i przeświadczenie o konieczności walki 

o szkołę polską. Z doświadczeń rewolucji wynieśli przekonanie, że zawodowy 

ruch nauczycielski może istnieć i służyć szkole. W latach rewolucji nie wysuwa-

li żądań materialnych. Walczyli natomiast o język polski w szkole, o pozycję 

szkoły w gminie, o status nauczycielskiego zawodu
60

. 

Nauczanie i wychowanie 

a. Uczniowie 

Do 1874 r. postępował proces rozbudowy wiejskich szkół początkowych. 

Władze carskie dostrzegały potrzebę edukacji ludności wiejskiej, szkoła miała 

kształtować postawy serwilistyczne wobec rządzących. Z raportu hrabiego Dy-

mitra Tołstoja, ministra oświecenia publicznego, z inspekcji szkół w Okręgu 

Naukowym Warszawskim w 1868 r. wynika: „Stan włościański, chociaż dla nas 

obcy pod względem języka i mowy, nie jest wrogi w stosunku do Rosji”
61

. 

                                                      
58  B. Szabat, Walka…, s. 278 i n. Szerzej o naczelnikach KDS piszą E. Kula, A. Massalski, Na-

czelnicy (dyrektorzy) Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej (1864–1915), „Prace Naukowe Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2017, t. XXVI, nr 1, s. 251–266. 
59  B. Szabat, Szkolnictwo początkowe Kielc i powiatu kieleckiego w latach 1964–1915, Kielce 

1983, s. 200. 
60  J. Miąso, Dziedzictwo walki o szkołę polską w 1905 r. w programach związków nauczyciel-

skich, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1995, nr 1–2, s. 5 i n. 
61  Walka caratu ze szkołą polską w Królestwie Polskim w latach 1831–1870, wybór, wstęp i opra-

cowanie K. Poznański, Warszawa 1993, s. 283; J. Ender, Raport z 1867 r. Teodora Wittego do 

cesarza Aleksandra II, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1971, nr 1, s. 89 i n.; K. Poznański, 

Raport dyrektora głównego Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego Teodora Wittego o sta-
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Do nowo powołanej szkoły na pierwszy rok nauczania przyjęto 71 uczniów, 

w tym 47 chłopców i 24 dziewczęta. W klasie I było 64 uczniów, w II – 6,  

a w III tylko jeden chłopiec. Do klasy II i III przyjęto uczniów, którzy wcześniej, 

od 1862 r., uczęszczali do prywatnej szkoły elementarnej w Borzymowie. Wi-

doczny był duży entuzjazm społeczeństwa lokalnego w stosunku do szkoły (zob. 

tabela 2). 

Tabela 2. Uczniowie w latach 1866–1913 

Lp. Rok szkolny 

Oddziały 

Razem wstępny I II III 

ch.* dz. ch dz. ch. dz. ch. dz. 

1 1866 — — 41 23 5 1 1 — 71 

2 1866/67 — — 40 20 10 12 9 8 96 

3 1867/68 — — 36 20 14 13 8 7 98 

4 1868/69 — — 23 30 20 11 9 8 101 

5 1870/71 — — 21 18 10 5 9 1 64 

6 1871/72 — — 23 30 9 4 6 — 78 

7 1873/74 — — 35 21 14 7 2 2 81 

8 1874/75 — — 22 20 22 7 5 — 76 

9 1875/76 — — 24 19 12 7 6 2 75 

10 1876/77 —  23 20 17 7 6 2 75 

11 1879/80 — — 42 19 7 — 2 — 70 

12 1881/82 — — 55 33 7 — 2 — 97 

13 1886/87 — — 55 24 11 2 2 — 94 

14 1887/88 — — 40 43 9 — 1 — 93 

15 1888/89 — — 72 22 2 — 2 — 98 

16 1889/90 — — 66 18 3 — 1 — 88 

17 1890/91 — — 60 22 2 — 3 — 87 

18 1891/92 30 19 30 2 2 — — — 83 

19 1892/93 — — 49 17 2 — 1 — 69 

20 1895/96 — — 43 19 8 — — — 70 

21 1896/97 — — 33 18 15 — 4 — 70 

22 1897/98 — — 45 17 10 3 3 — 78 

23 1898/99 — — 31 11 9 4 5 — 60 

24 1899/1900 — — 29 11 9 — 2 — 51 

25 1900/01 20 8 24 10 7 — 1 — 70 

                                                      
nie szkolnictwa w Królestwie Polskim w 1865 roku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2011, 

nr 3–4, s. 145 i n. 
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Tabela 2. Uczniowie w latach 1866–1913 (cd.) 

Lp. Rok szkolny 

Oddziały 

Razem wstępny I II III 

ch.* dz. ch dz. ch. dz. ch. dz. 

26 1902/03 30 15 16 12 7 2 3 — 95 

27 1903/04 18 10 16 7 13 — 6 — 70 

28 1904/05 20 10 26 6 6 2 — — 70 

29 1905/06 34 12 20 4 19 5 8 — 102 

30 1907/08 36 11 15 4 11 1 3 — 81 

31 1909/10 14 4 28 6 12 3 2 — 69 

32 1910/11 12 12 24 6 20 1 6 — 80 

32 1911/12 30 10 15 5 10 — 10 — 80 

33 1912/13 17 5 22 4 10 5 8 — 71 

* Objaśnienie skrótów: ch. – chłopcy, dz. – dziewczęta. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, zespół: Kielecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 1740, 1809, 

1879, passim. 

Na spadek frekwencji uczniów po pierwszym entuzjazmie wpłynęło wpro-

wadzenie w roku 1885 języka rosyjskiego jako wykładowego oraz wycofanie 

polskich podręczników. Najmniejszą liczbę uczniów odnotowano w roku 

1899/1900, kiedy było ich zaledwie 51. 

Z Borzymowa naukę w klasie I w 1866 r. rozpoczęli: Jan Domagała (w wie-

ku 9 lat), Franciszek Para (9), Teodor Kaczmarczyk (10), Franciszek Dyszewski 

(10), Jan Dyszewski (11), Piotr Domagała (9), Marcin Domagała (9), Maciej 

Drzazga (12), Stanisław Drzazga (7), Tomasz Kaczmarczyk (6), Michał Ziętar-

ski (6), Katarzyna Domagała (7), Agata Domagała (6), Wiktoria Fałczyk (7), 

Agnieszka Domagała (7) i Piotr Malec (10). Do klasy II uczęszczali: Jan Doma-

gała (11), Szymon Przekota (11), Jan Pisarski (10), Stanisław Kaczmarczyk (8), 

Walenty Drzazga (14), Rozalia Domagała (14), Jadwiga Kaczmarczyk (8), An-

toni Gajowski (15). W klasie III uczyli się: Tomasz Kaczmarczyk (15), Franci-

szek Dyszewski (11), Stanisław Domagała (11), Wojciech Kaczmarczyk (14), 

Małgorzata Pisarska (14), Julianna Kaczmarczyk (14), Kasper Bachowski (10)
62

. 

Z Beszowej uczęszczało 34 uczniów, w tym 15 dziewcząt i 19 chłopców. Do 

klasy I zapisani byli: Tekla Krzemińska (12), Katarzyna Świątek (7), Agnieszka 

Maj (11), Marianna Wróbel (11), Małgorzata Wróbel (9), Marianna Bielec (10), 

Katarzyna Pieczonka (7), Marianna Skowron (13), Katarzyna Kowalska (7), Ma-

rianna Swyda (7), Agnieszka Piotrowska (11), Maciej Szałach (13), Piotr Kułaga 

(10), Antoni Krzemiński (10), Jan Staniszewski (13), Paweł Staniszewski (10), 

                                                      
62  APK, KDS, sygn. 1809, k. 49 
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Antoni Świątek (10), Antoni Szalej (11), Adam Szalej (10), Antoni Bielec (15), 

Walenty Bielec (12), Jakub Bielec (9), Piotr Drzazga (15), Jan Bielec (11), Pa-

weł Piotrowski (7), Walenty Świątek (7), Sebastian Podlasiński (14). W klasie II 

uczyli się: Franciszek Wadowski, syn Karola (11), Stanisław Pieczonka (8), Jó-

zef Szałach (11), Antonina Skowron (10), Waleria Idzik (11), Marianna Świątek 

(10). W klasie III uczył się jeden uczeń Andrzej Szałach (13)
63

.  

Z Podlesia uczyło się 22 dzieci. W klasie I: Tomasz Śnios (7), Andrzej Per-

ciak (10), Andrzej Pietracha (11), Stanisław Cepil (8), Jakub Śnios (9), Jakub 

Pietracha (8), Bartłomiej Wiśniowski (13), Antonina Oleksiak (8), Wincenty 

Banaś (9), Paweł Śmios (9), Franciszek Oleksiak (8), Zofia Perciak (6), Zuzanna 

Florek (10). Do klasy II uczęszczało 7 uczniów: Walenty Smoleń (9), Elżbieta 

Śnios (12), Flora Kowalczewska (7), Katarzyna Dygas (12), Franciszka Rumań-

ska (12), Tekla Wiśniowska (8), Jadwiga Oleksiak (13). Do klasy III uczęszczał 

16-letni Jan Warchała
64

. 

Z Bydłowej do klasy I zapisanych było jedynie 5 uczniów. Byli to: Andrzej 

Buba (12), Józefa Topór (12), Franciszka Ziętarska (9), Antonina Bielec (8) i Jó-

zefa Przybył (8)
65

. 

Na rok szkolny 1886/87 mimo wprowadzenia języka rosyjskiego jako wykła-

dowego zapisało się 94 uczniów. Z Beszowej było ich 28 – w klasie I: Joanna Bie-

lec, Marianna Dziekoń, Marianna i Wojciech Grabowscy, Zofia Idzik, Paweł Kogut, 

Tomasz Małecki, Tomasz Marcinek, Franciszka Małecka, Tekla Nowicka, Marian-

na Pieczonka, Jan Podlasiński, Mateusz Podlasiński, Józef Podlasiński, Wojciech 

Piotrowski, Ignacy Pieczonka, Agnieszka i Rozalia Sęk, Maciej Staniszewski, Stani-

sław Staniszewski, Antoni Szałach, Jan Sypniewski, Agata Staniszewska, Wojciech 

Wadowski, Marianna Wróbel. Do klasy II uczęszczało 5 uczniów: Andrzej Wadow-

ski, Jan Bielec, Mikołaj Świątek, Daniel Wróbel i Wojciech Marcinek
66

. 

Z Borzymowa w klasie I uczyli się: Jan Buba, Stanisław Czerwiec, z rodzin 

Domagałów – Antoni, Mikołaj, Wawrzyniec, Stanisław, Józef, Tomasz, Niko-

dem i Józef II, Karolina Dyszewska, Franciszek Francuz, z rodzin Kaczmarczy-

ków – Wojciech, Marcin, Kasper, Ewa, Stanisław i Józef, Rozalia Kalita, Kata-

rzyna i Jadwiga Kawa, Franciszek i Józef Malec, Antonina Mazur, Franciszek 

Obażanek, Wiktoria i Tekla Pisarskie, Marianna Słoncz, Wawrzyniec Strzelecki, 

Marcin i Franciszek Ziętarscy. Do klasy II uczęszczali: Marcin i Ludwik Pisar-

scy, Józef Słoncz, Walenty Para, Wiktoria Malec i Ewa Domagała. W klasie III 

uczył się Wawrzyniec Kawa
67

. 

Z Podlesia uczęszczało 18 uczniów, w klasie I byli to: Antoni i Michał Wa-

lasowie, Piotr Czekaj, Wojciech Brzeziński, Franciszek Śmistek, Teofil Perciak, 

                                                      
63  Tamże, k. 51. 
64  Tamże, k. 52.  
65  APK, KDS, sygn. 1809, k. 50 i n.  
66  Tamże.  
67  Tamże.  
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Jan Gajewski, Jan Gawroński, Kazimierz Oleksiak, Leon Opiela, Paweł Łojek, 

Michał Kozioł, Jan Oleksiak, Agnieszka Perciak, Katarzyna Góra, Zofia By-

dłosz, Tekla Gajewska. Do klasy II uczęszczali Michał Karaś i Michał Kozera
68

. 

Ze Sroczkowa uczęszczało 7 uczniów: do klasy I – Wojciech Chyla, Salo-

mea Skazińska, Stefan Zeliaś, Stefan Mazanka, Michał Pytka i Antoni Ździebko, 

w klasie III uczył się Wincenty Adamczyk
69

.  

W 1893 r. z Beszowej uczęszczało do szkoły 25 dzieci. W oddziale I byli: 

Władysław Wadowski, Stanisław Wadówka, Michał Hetko, Walenty Dziekoń, 

Franciszek Idzik, Agnieszka Idzik, Marianna Kalita, Julianna Małecka, Waw-

rzyniec Małecki, Jan Pieczonka, Piotr Sypniewski, Józef Sypniewski, Wawrzy-

niec Świątek, Franciszek Sęk, Walenty Grabowski, Franciszek Dziekoń, Jan 

Kowalski, Piotr Nowicki, Wojciech Nowicki, Jan Kogut, Katarzyna Przekota, 

Wawrzyniec Szałach, Katarzyna Szałach. W następnym latach dołączyli do nich: 

Józef Wadowski, Jan Wadowski, Stanisław Kostka Wadowski, Jan Świątek, 

Paweł Małecki, Jan Szałach, syn Jana, Jan Szałach, syn Macieja. Do oddziału III 

uczęszczał Daniel Wróbel
70

. 

Wielkim mankamentem w pierwszych latach funkcjonowania szkoły był 

różny wiek uczniów. Razem uczyli się 6-latkowie oraz 15-, 17-letni chłopcy.  

W roku szkolnym 1870/1871 najstarszymi uczniami byli: Stanisław Domagała 

(lat 17), Walenty Drzazga (16), Franciszek Wadowski (15), Stanisław Pieczonka 

(15), Jan Domagała (16), Antoni Krzemiński (16), Andrzej Szałach (17). 

Od roku szkolnego 1890/1891 uwidocznił się proces stopniowego spadku 

liczby uczniów. Na początku XX w. narastał strukturalny stan kryzysu szkolne-

go. Wzrosła świadomość rodziców o potrzebie posyłania dzieci do szkoły. Wła-

dze publiczne nie były przygotowane na ich przyjęcie. Sieć rządowego szkolnic-

twa elementarnego był niewystarczająca, w 1873 r. jedna szkoła przypadała na 

2248 mieszkańców, w 1912 było to już 3091 osób
71

. 

Na terenie gminy Oleśnica nadal były jedynie dwie szkoły jednoklasowe.  

W 1908 r. wójt Gil w piśmie do D. Głazowa, naczelnika KDS w Kielcach, 

stwierdził, iż w gminie jest 800 dzieci w wieku szkolnym, a do 2 szkół można 

przyjąć jedynie 260
72

. Z kolei A. Popieniuk, inspektor szkolny III rejonu KDS, 

któremu podlegała gmina Oleśnica, zanotował, iż dzieci w przedziale wieku 8–

11 lat było 660, a do szkoły uczęszczało 139
73

. 

Nowy od 1906 r. nauczyciel W. Żarnowiecki zapytał wójta gminy, co ma 

robić w sytuacji, gdy poprzedni nauczyciel F. Dyszewski przyjął 120 uczniów,  

                                                      
68  Tamże.  
69  Tamże.  
70  Tamże, k. 195. 
71  R. Kucha, dz. cyt., s. 133; A. Artymiak, Wpływ wydarzeń rewolucyjnych 1905–1907 roku na rozwój 

polskiego szkolnictwa w Kielecczyźnie, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1962, nr 2, s. 234 i n. 
72  APK, KDS, 1740, k. 752. 
73  Tamże, sygn. 17, k. 148 
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a warunki lokalowe szkoły (1 sala lekcyjna) pozwalają na przyjęcie jedynie 60. 

Wójt nakazał przyjęcie 80 uczniów, jego decyzję podtrzymał naczelnik KDS. 

Do szkoły w Borzymowie zatem w 1907 r. nie przyjęto 90 chętnych do na-

uki dzieci, to jest 70 chłopców i 20 dziewcząt. W 1910 r. nie przyjęto 160 dzieci, 

w tym 100 chłopców i 60 dziewcząt
74

. 

W gminie Oleśnica uczyło się w 1912 r. jedynie 21% dzieci w przedziale 

wiekowym 8–11 lat. Był to najniższy odsetek w powiecie stopnickim, albowiem 

w Pacanowie uczyło się 27%, w Stopnicy – 30,3%, w Tuczępach – 39,4%,  

w Łubnicach 43% dzieci
75

. 

 

Fot. 2. Dyplom Władysława Żarnowieckiego wydany przez Seminarium Nauczycielskie w Jędrze-

jowie (1906) 

Źródło: APK, KDS, sygn. 3532, k. 17. 

                                                      
74  Tamże, sygn. 1740, k. 752. 
75  Tamże, sygn. 17, k. 148. 
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b. Stan nauczania i wychowania 

Do 1874 r. następował proces rozbudowy wiejskich szkół początkowych. 

Władze carskie widziały konieczność edukacji ludności wiejskiej. Szkoła miała 

nauczać i kształtować postawy dzieci w pożądanym duchu prorosyjskim. 

Zamiarem władz carskich było wychowanie w duchu państwowym oraz wy-

eliminowanie języka polskiego z nauczania. Już 27 marca 1865 r. nakazano na-

uczycielom nauczanie języka rosyjskiego, uzasadniając, że spełniają tym samym 

„życzenie ogółu”. Wyrażano przekonanie, że chłopi są wdzięczni władzom car-

skim za uwłaszczanie posiadanej przez nich ziemi rolnej w 1864 r. Dał temu wy-

raz hrabia Dymitr Tołstoj, minister oświecenia publicznego z inspekcji szkół  

w 1868 r. w Królestwie Polskim: „stan włościański, chociaż dla nas obcy pod 

względem języka i mowy, nie jest wrogi w stosunku do Rosji”
76

. 

W roku szkolnym 1872/73 władze carskie przystąpiły do akcji rusyfikacji 

szkół elementarnych, wprowadzono obowiązek nauczania języka rosyjskiego.  

W 1875 r. wycofano większość dotychczasowych podręczników, m.in. Elemen-

tarz dla chłopców wiejskich, Upominek dla dziewcząt wiejskich, pozostawiono 

natomiast podręcznik L. Sumińskiego Książka do czytania i rachunków. Wpro-

wadzono podręcznik rosyjski Russkaja gramota oraz K. Uszyńskiego Rodnoje 

słowo. Wydano również Russkij bukwar dla polskich dietiej, usunięto zaś do-

tychczas używany Polsko-russkij bukwar. 

Wszystkie szkoły zobowiązano do pracy według programu zatwierdzonego 

przez Ustawę z 25 maja 1874 r. o ludowych szkołach początkowych w Rosji. 

Było to prawne usankcjonowanie rusyfikacji szkolnictwa początkowego w Kró-

lestwie Polskim. 

W 1885 r. na mocy ukazu carskiego Aleksandra III z 5/17 marca nauka  

w szkołach początkowych odbywała się w języku rosyjskim, z wyjątkiem religii 

i języka polskiego jako przedmiotu. Nastąpiło zrównanie pod względem pro-

gramowym polskich szkół ze szkołami w Rosji. 

Program szkoły jednoklasowej obejmował nauczanie religii, języka rosyj-

skiego, arytmetyki, śpiewu oraz dodatkowo języka ojczystego. Na lekcjach ję-

zyka rosyjskiego przekazywano również wiadomości z przyrody, historii i geo-

grafii Rosji. Lekcje języka polskiego w minimalnym wymiarze godzinowym  

(1 godzina tygodniowo) miały służyć pomocą w nauce języka rosyjskiego. Wy-

miar godzin poszczególnych przedmiotów przedstawia tabela 3. 

Prawne umocowanie rusyfikacji szkolnictwa elementarnego na ziemiach 

polskich zapoczątkowało pierwszy etap realizacji carskiej polityki oświatowej  

w obszarze narodowościowym. Zgodnie z założeniem władz szkoła miała być 

głównym narzędziem asymilacji, zmierzającej do całkowitego podporządkowa-

nia Polaków carskiej Rosji. Systematycznie usuwano z polskiej oświaty elemen-

ty narodowe, zwalczając wszelkie przejawy polskości. 

                                                      
76  Walka caratu…, s. 283. 
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Tabela 3. Tygodniowy plan lekcji w szkole w 1869 r. 

Lp. Przedmiot 

Oddział 

I II III 

Liczba godzin 

1 Religia 2 2 2 

2 Alfabet i czytanie rosyjskie 6 — — 

3 Alfabet i czytanie polskie 6 — — 

4 Pisanie cyfr i liczb 6 — — 

5 Czytanie rosyjskie — 6 6 

6 Rosyjskie zasady pisowni — 1 1 

7 Czytanie polskie — 6 6 

8 Polskie zasady pisowni — 1 1 

9 Arytmetyka — 3 3 

10 Liczenie pamięciowe 1 3 3 

11 Geografia — — 2 

12 Nauka gospodarstwa wiejskiego 1 1 1 

13 Kaligrafia 6 5 4 

14 Śpiew kościelny 1 1 1 

15 Czytanie powiastek i opowiadań 1 1 1 

Razem 30 30 30 

Źródło: B. Szabat, Szkolnictwo początkowe Kielc i powiatu kieleckiego w latach 1864–1915, Kiel-

ce 1983, s. 23. 

W latach 1879–1897 kuratorem Warszawskiego Okręgu Naukowego był 

Aleksander Apuchtin. Okres pełnionej przez niego funkcji stał się najciemniej-

sza kartą w dziejach oświaty polskiej. 

Po wprowadzeniu urzędowej rusyfikacji szkolnictwa przystąpiono do pogłębie-

nia wewnątrz szkoły pracy wychowawczej mającej na celu wpojenie uczniom wier-

nopoddańczych uczuć w stosunku do cara, carskiego rządu i panującego ustroju spo-

łecznego. Generał-gubernator warszawski Josif Hurko (1883–1894) w czasie peł-

nienia funkcji uważał, że zadaniem oświaty jest: „wychowanie młodego pokolenia 

w duchu bezwzględnej wierności wobec monarchy i interesów Rosji, rozbudzenie  

w nim głębokiego przeświadczenia o konieczności całkowitego we wszystkich 

dziedzinach zjednoczenia kresów z całą ojczyzną”
77

. Z kolei A. Apuchtin, główny 

rusyfikator, interpretował wskazania J. Hurki jako nakaz: „szkoła powinna prowa-

dzić swych wychowanków od zarania młodości w kierunku prawdziwie ruskim”
78

. 

                                                      
77  E. Staszyński, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim, Warszawa 1968, s. 25;  

H. Markiewiczowa, Społeczny ruch oświatowy w Królestwie Polskim u schyłku XIX i na po-

czątku XX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2006, nr 1–2, s. 68 i n. 
78  B. Szabat, Szkolnictwo…, s. 50.  
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Postępowanie Apuchtina jako kuratora szkolnego ocenił negatywnie nawet 

oficer żandarmerii carskiej w Warszawie N. Margrafski, pisząc w artykule opu-

blikowanym w czasopiśmie „Oczerki Priwislinija”: „zarząd naukowy chce nie 

tylko pogodzić powierzoną jego wychowaniu młodzież polską z Rosją, lecz 

przekształcić ją na Rosjan, nie dość na tym, postanowił z niej zrobić nie tylko 

Rosjan, ale ludzi nienawidzących jeszcze wszystkiego, co rodzinne i polskie”
79

. 

Rusyfikację wprowadzano stopniowo, najpierw z inicjatywy M. Milutina, 

kierującego Komitetem Urządzającym w Warszawie. Zastosowano wariant dru-

kowania polskich podręczników szkolnych rosyjskim alfabetem. Była to próba 

adaptacji polszczyzny do alfabetu rosyjskiego jako tendencja do rusyfikacji gra-

ficznej języków „krajowych”. Do współpracy przy opracowaniu podręczników 

pozyskano Stanisława Mikuckiego (1814–1890) oraz Jana Papłońskiego (1819–

1885), profesora warszawskiej Szkoły Głównej. Wydano następujące podręczni-

ki drukowane „grażdanką”: Elementarz dla dzieci wiejskich, Gramatyka języka 

polskiego, Chrestomatija wiejska, Polsko-russkij bukwar, Krótki zbiór historii 

Starego i Nowego Testamentu. III wydanie elementarza w nakładzie 10 tysięcy 

egzemplarzy miało miejsce w Petersburgu w 1869 r. Podręczniki „grażdańskie” 

funkcjonowały do roku szkolnego 1874/75
80

. Wycofanie ich w 1875 r. oznaczało 

przejście do coraz silniejszych metod rusyfikacji. Nie chodziło już o adaptację 

samego alfabetu, lecz wprowadzenie języka rosyjskiego. 

Istotnym czynnikiem pracy dydaktyczno-wychowawczej w każdej szkole 

jest biblioteka. W tym okresie biblioteki były uzależnione od gubernialnej Dy-

rekcji Szkolnej. Naczelnik tej instytucji ustalał, jakie książki mogą znajdować 

się w szkole, ponadto wprowadzono własną składnicę książek i zaopatrywano  

w nie placówki. Na zakup książek szkoła w Borzymowie przeznaczyła niewiel-

kie kwoty, początkowo wynosiły 5,24 rb rocznie, a od 1910 r. – 10,10 rb. Obo-

wiązkowo prenumerowano „Cirkular po Warszawskomu Uczebnomu Okrugu”. 

W 1866 r. biblioteka szkolna posiadała 6 książek. Były to: Bajki i powieści 

dla dzieci, Nauka czytania i rachunków, Zasady czytania i pisania, Instrukcja  

o miarach i wagach, Elementarz rosyjski, Przewodnik do uczenia rachunków  

z pamięci.  

W 1885 r. wykaz pozycji w bibliotece szkolnej nie zawierał już książek  

w języku polskim. Były wyłącznie w języku rosyjskim: Kurs arifmietiki, Wsie-

obszczaja gieografija, Russkaja cierkowno-słowianskaja gramota, Gieografija 

Rossiji, Swiaszczennaja istorija wietskogo Zawieta, Swiaszczennaja istorija no-

wogo Zawieta, Rimsko-katoliczeskaja cierkownaja istorija, Pietr Wielikij, Riu-

mgina Imperator Aleksandr II, O kreszczeniji Rusi, Ekaterina II, Cztienije iz rus-

                                                      
79  A. Próchnik, Rusyfikacja szkoły polskiej po powstaniu styczniowym, [w:] Walka o szkołę polską 

w 25-lecie strajku szkolnego, pod red. S. Drzewieckiego, Z. Nowickiego i T. Wojeńskiego, 

Warszawa 1930, s. 24. 
80  Polskojęzyczne podręczniki dla klasy I szkoły elementarnej w Królestwie Polskim drukowane 

grażdanką, red. M. Strycharska-Brzezina, Kraków 2006, s. 38 i n.  
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skoj istorii, Oczerki po istorii pedagogiki, Swiaszczennoje koronowanie ich Im-

peratorskich Wieliczestw, Polewoja, Russkaja chrestomatia, Biografija russkich 

pisatielej, Bukwar i kniga dla cztienija, Samoucztiel russkogo jazyka, Chresto-

matia wiejska. 

W 1910 r. biblioteka posiadała 107 książek, w tym blisko połowę w języku 

polskim. Nie dotyczyły one jednak historii Polski i literatury, odnosiły się do hi-

gieny życia codziennego, uprawy roli, hodowli zwierząt, gospodarki wiejskiej, 

mierzenia gruntów, sadownictwa, pszczelarstwa, innych narodów itp. Przykłado-

we tytuły brzmiały: O Janie Gutenbergu, Dygasińskiego Przyjaciel koni, Brzeziń-

skiego Turcy, Antoszka Słowianie południowi, Śmiszkowej Słowacy, Konarskiego 

Co to jest rola, Promyka Ciekawe zjawiska w świecie, Lewickiego Ul gospodar-

ski, ks. Pleszczyńskiego Życie Stanisława Kostki, Brzezińskiego Owady, Wroń-

skiego O maszynach rolniczych, Kamińskiego O węglu kamiennym i inne
81

. 

Na wyniki nauczania istotny wpływ miał zbyt krótki rok szkolny. Większość 

szkół zaczynała naukę w listopadzie, a kończyła w okolicach Wielkanocy. Za-

zwyczaj lekcje odbywały się od 4 do 5 miesięcy. Uczniowie uczęszczali do 

szkoły bardzo nieregularnie. Powszechnie opuszczały lekcje dzieci z miejscowo-

ści położonych daleko od placówki. Rezultatem takiego stanu rzeczy był mały 

odsetek uczniów dochodzący do II i III oddziału nauczania. 

Uczniowie, którzy często opuszczali szkołę i nie uczęszczali do niej dłużej 

niż przez 1 lub 2 zimy, nauczyli się zaledwie czytać i pisać. W sprawozdaniach 

powizytacyjnych nieustannie pojawiały się uwagi na temat małej frekwencji 

uczniów i poważnych trudności lokalowych. Nauczyciele stosowali werbalne  

i katechizmowe metody nauczania. Płynna liczba uczniów w szkole decydowała 

o małej jego skuteczności. We wrześniu i październiku oraz w kwietniu, maju  

i czerwcu w szkole byli nieliczni uczniowie. Frekwencja gwałtownie malała  

z chwilą rozpoczęcia wiosennych robót polowych. 

Pierwszy nauczyciel Jakub Kawa skrupulatnie notował obecności uczniów  

w każdym dniu. I tak 22 września 1873 r. zapisanych było jedynie 2 uczniów,  

29 października tego roku – 21 uczniów, lecz na lekcjach było 10 osób. 10 listo-

pada na 24 zapisanych dzieci obecnych było 10 – 7 chłopców i 3 dziewczynki. 

Na wiosnę tegoż roku szkolnego sytuacja była podobna: 2 maja na 86 zapisa-

nych uczniów obecnych było 4 – 3 chłopców i 1 dziewczynka. 31 maja na lek-

cjach było 4 chłopców i 1 dziewczynka. W sobotę 28 czerwca, ostatni dzień ro-

ku szkolnego, na lekcjach było 3 chłopców i 1 dziewczynka
82

. 

Około 80–90% uczniów przerywało naukę po I oddziale. Zaledwie 3 do 5% 

uzyskiwało świadectwa ukończenia szkoły. 

Istotne znaczenie miała wielkość budynku szkolnego i jego wyposażenie. 

Szkoła w Borzymowie miała tylko jedną salę szkolną, o powierzchni około  

                                                      
81  APK, KDS, sygn. 1740, k. 634. 
82  Tamże, k. 334, 341. 
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35 m
2
 i wysokości 2,4 m. Inwentarz szkolny był bardzo skromny, były to 4 duże 

ławki z pulpitami, 1 stół i 1 krzesło dla nauczyciela, 1 szafa na książki, 1 tablica, 

portret cara, herb państwa, mapa Rosji europejskiej, liczydła, 2 tablice z rucho-

mym abecadłem, 2 dzienniki, księga zapisanych uczniów i księga wizytacji
83

. 

Lekcje odbywały się od godziny 9 do 16 z godzinną przerwą od 13 do 14.  

W jednej sali równocześnie odbywały się zajęcia dla 3 oddziałów. Część 

uczniów w czasie lekcji stała ze względu na brak miejsc siedzących. 

Od 1 stycznia 1899 r. w guberni kieleckiej powołano 3 rejony inspekcyjne 

dla szkół elementarnych. Borzymów znalazł się w III rejonie inspekcyjnym  

z siedzibą w Jędrzejowie. Pierwszym inspektorem został Iwan Goworko. Funk-

cję tę pełnił do 1908 r. Od czasu powołania, w każdym roku wizytował szkołę. 

Wcześniej jedynie 8 lutego 1889 r. szkołę odwiedził naczelnik KDS Mikołaj 

Akwilew, w towarzystwie naczelnika powiatu i wójta. Naczelnik KDS polecił 

wójtowi gminy Leonowi Plewie wpisać do księgi wizytacji, iż „nauczyciel wier-

nie spełnia obowiązki”
84

.  

7 stycznia 1902 r. inspektor stwierdził: „O godzinie 9 nie było w szkole ni-

kogo”. Pierwsi uczniowie zaczęli przychodzić od 9.30. Obecnych w szkole było 

w klasie wstępnej 8 chłopców i 10 dziewcząt; w klasie I – 16 chłopców  

i 7 dziewcząt; w klasie II – 6 chłopców i w klasie III – 1 chłopiec
85

. Obecnych 

więc było 48 uczniów na 95 zapisanych, frekwencja wynosiła około 50%. Od-

powiedzi uczniów nie zadowoliły inspektora, zapisał więc: „Nauczycielowi 

zwracam surową uwagę na potrzebę objaśniania słów i rozumienia przeczytane-

go tekstu. Obowiązuje zakaz trzymania dzieci po 2–3 lata w każdym oddziale. 

Uczniowie nie znają tytułów najważniejszych osób w cesarstwie”
86

.  

Istotnym warunkiem początkowej edukacji była znajomość tytułów: cara, 

carowej, carowej matki, następcy tronu, członków carskiej rodziny, ministrów, 

generała-gubernatora, gubernatora, naczelnika Dyrekcji Szkolnej. Znajomość ta 

była jednym z głównych zadań stawianych przed szkołą w celu wychowania lo-

jalnego poddanego. Na szczycie hierarchii stał car, monarcha był motywem 

przewodnim pracy wychowawczej szkoły
87

.  

Kolejna wizytacja, w dniu 23 stycznia 1903 r., stwierdziła obecność  

51 uczniów na 68 zapisanych. Frekwencja zatem się poprawiła, mankamentem 

jednak było to, że w oddziale I byli nadal uczniowie, którzy naukę szkolną roz-

poczęli w roku 1901/1902, a więc 3 lata temu. Inspektor zanotował więc: „Na-

uczycielowi lekko jest zajmować się tymi samymi dziećmi. Lecz jest to niepra-

widłowo i samowolnie. Po raz drugi zwracam uwagę nauczycielowi, że nie wol-

                                                      
83  Tamże, k. 162. 
84  Tamże, k. 81.  
85  Tamże, k. 472. 
86  Tamże, sygn. 1740, k. 492. 
87  J. Wołczuk, Rosja i Rosjanie w szkołach Królestwa Polskiego w 1883–1862. Szkice do obrazu, 

Wrocław 2005, s. 19 i n. 
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no trzymać po 2–3 lata w tym samym oddziale [tłum. K.R.]”
88

. Od 1 marca 1897 r. 

obowiązywało unormowanie prawne, iż szkoły jednoklasowe mają kurs trzylet-

ni, a oddziały są jednoroczne. Pod względem nauczania inspektor stwierdził 

niewielki postęp: „W oddziale I nauka w języku rosyjskim i arytmetyce daleko 

odbiega od poziomu poprawnego. Nie ma dobrych odpowiedzi ani po rosyjsku, 

ani w arytmetyce. Po rosyjsku uczniowie trochę czytali i objaśniali, pisać umieli 

oddzielne słowa, lecz w dużym stopniu nie wszystkie. W arytmetyce opanowali 

działania do 10”
89

. W oddziale II sytuacja była znacznie lepsza: „Język rosyjski 

jest dostatecznie opanowany, czytanie i objaśnianie i pismo jest w pełni porząd-

ne. W arytmetyce dobrze”
90

. W oddziale III: „Odpowiedzi są w pełni zadowala-

jące, w arytmetyce słabo, w religii i języku polskim odpowiedzi są dobre. Tytuły 

osób panujących dzieci znały. Szkoła i dziennik klasowy w porządku” [tłum 

K.R.]
91

. Zapisy z wizytacji inspektora Goworki świadczą o stopniowym wzro-

ście dyscypliny i poziomu nauczania. 

 Od roku szkolnego 1904/1905 I. Goworko wizytował szkołę już w listopa-

dzie, aby zmusić środowisko miejscowe do wcześniejszego rozpoczynania na-

uki. Do Borzymowa przybył 11 listopada i stwierdził: „Frekwencja skrajnie zła. 

Zapis uczniów jeszcze nie zakończony. Chce się uczyć więcej niż 85 dzieci.  

W oddziale I wstępnym na 47 zapisanych dzieci obecnych było 14, w oddziale I 

na zapisanych 17 obecnych było 11, w oddziale II na 6 zapisanych nie było ni-

kogo”
92

. Był jednak pewien postęp, albowiem na zapisanych 70 uczniów obec-

nych było 25 na początku listopada. Pod względem dydaktycznym było znacznie 

lepiej. W oddziale I starsza grupa czytała po rosyjsku dobrze, objaśniała słabo. 

W oddziale II czytano dostatecznie, objaśniano tekst z trudem. W arytmetyce 

umiejętności były niedostateczne
93

. 

Pierwsze nagrody dla uczniów za dobre wyniki nauczania i pilność przyzna-

no w 1870 r. Nauczyciel Jakub Kawa wspólnie z Radą Szkolną wytypowali na-

stępujących uczniów z Borzymowa: Franciszka i Jakuba Dyszewskich (później-

szych nauczycieli), Katarzynę i Agatę Domagałę, Mariannę Kawę, Wiktorię Pa-

rę, Tomasza Kawę (późniejszego nauczyciela w Zborówku), Michała Ziętar-

skiego. Z Beszowej nagrody otrzymali: Stanisław Skowron, Franciszek Wadow-

ski, syn Karola, Katarzyna Kowalska, Piotr Szałach, Julia Pieczonka. Z Podlesia 

nagrodzeni byli uczniowie: Elżbieta Pietracha i Wiktoria Dąbrowska
94

. Nagro-

dami były książki: Russko-polskij słowar, Polsko-russkij słowar, Pierwonaczal-

nyje znakomstwo po russkomu jazyku, Kniga dla cztienia. Nagrodzenie 15 

                                                      
88  APK, KDS, sygn. 1740, k. 492.  
89  Tamże.  
90  Tamże. 
91  Tamże.  
92  Tamże, k. 528.  
93  Tamże.  
94  Tamże, sygn. 1809, k. 193. 
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uczniów wynikało bez wątpienia z potrzeby zachęcenia dzieci i rodziców do 

licznych zapisów na następny rok szkolny. W następnych latach nagradzano je-

dynie 5 najlepszych uczniów, co zapewne było spowodowane szczupłością 

środków finansowych na zakup książek. 

W 1873 r. nagrodzeni zostali uczniowie: Franciszek Dyszewski, Stanisław 

Skowron, Piotr Szałach, Franciszek Karaś, Agata Domagała, Marianna Kawa.  

F. Dyszewski otrzymał książkę Paulsona Kniga dla cztienija, pozostali – Polsko- 

-russkij bukwar
95

. 

W 1880 r. nagrody otrzymali: Antoni Mazur, Walenty Wadowski, Jan Dy-

szewski, Paweł Domagała i Tomasz Kawa. Nagrodami były książki: Paulsona 

Kniga dla cztienija, Maksymowa Russkije gory, Smirnowa Wsieobszczaja gie-

ografija, Jewtuszewskiego Sbornik arifmieticzeskij zadacz i czisliennych primie-

row s otwietami. Ceny książek wynosiły od 10 do 40 kopiejek
96

. 

Nagrodami w 1890 r. były książki w języku polskim – ks. Kozłowskiego Hi-

storia święta Starego i Nowego Testamentu, Gawędy starego Macieja z ludem 

wiejskim, oraz w języku rosyjskim – A. Filomonowa Dieduszka Kryłow,  

M. Wolperta Michaił Wasilowcz Łomonosow, T. Pucykowicza Prakticzeskaja 

russkaja gramatika. Otrzymali je: Franciszek Kaczmarczyk, Katarzyna Kawa, 

Daniel Wróbel, Walenty Para, Tekla Pisarska, Michał Kozera
97

. 

W 1893 r. 9 uczniów otrzymało nagrody. Byli to: z Borzymowa – Franci-

szek Domagała, Karolina i Katarzyna Dyszewskie, Katarzyna Pisarska, z Be-

szowej – Wawrzyniec Szałach, Jan Pieczonka, Daniel Wróbel. Z Podlesia na-

grody otrzymali Michał Walas i Marianna Francuz
98

. Były nimi książki: Wielikij 

kniaź Dmitrij Donskij, Naczało Rusi i Władymir Swiatoj, Oswobożdienije Mo-

skwy ot Poljakow w 1612 godu, Rasskazy o Sewastopolczach, O smutym wrie-

mieni na Rusi, Ewpatij Kolowrat, Kot w sapogach, O tieple i wozduchach. 

W 1902 r. dla 5 uczniów nagrodami były książki: P. Ilinskiego O sochranie-

nii siły i zdorowia, Wolperta Prakticzeskaja russkaja grammatika oraz Żukow-

skiego Skazka o spiaszczej carewnie. Otrzymali je: Jan Ziętarski, Piotr Łakota, 

Piotr Domagała, Stanisława Dyszewska i Marianna Majewska
99

. 

Pożądanymi przez nagradzanych uczniów książkami były bez wątpienia 

słowniki i podręczniki. Wykaz książek na nagrody dla uczniów ustalano jednak 

w dyrekcjach szkolnych. Miały one zbliżać dzieci polskie do Rosjan. Zbliżeniu 

temu powinno służyć opanowanie języka rosyjskiego, historii i kultury rosyj-

skiej. Celem było przygotowanie młodego człowieka do roli poddanego przy-

wiązanego do tronu, posłusznego rządowi, szanującego wszelką zwierzchność. 

Odpowiedni dobór lektur szkolnych był elementem kształtowania obrazu mo-

                                                      
95  Tamże, k. 326. 
96  Tamże, k. 762. 
97  Tamże, sygn. 1740, k. 117. 
98  Tamże, k. 295. 
99  Tamże, k. 470. 
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narchy i władzy w środowisku szkolnym. Monarcha był obecny w życiu szkol-

nym także dzięki obowiązkowym portretom. Jego wizerunek był elementem 

działalności wychowawczej w duchu „przywiązania do tronu”. Był też symbo-

lem buntu w czasie strajku szkolnego, kiedy pierwszym odruchem protestują-

cych była kradzież lub zniszczenie na miejscu portretów.  

Klasyfikacja uczniów przez cały okres pracy szkoły była porównywalna. 

Przedstawia ją tabela 4. 

Tabela 4. Roczne wyniki nauczania w latach 1866–1910 

Rok szkolny Ocena 
Oddziały 

I II III 

1865/66 

cel.* 8 4 3 

bdb 22 7 4 

db 13 5 2 

dst 8 6 5 

ndst 3 4 2 

1867/68 

cel. 10 5 4 

bdb 11 6 3 

db 10 5 4 

dst 19 3 2 

ndst 5 3 2 

1886/87 

bdb 13 5 2 

db 18 7 — 

dst 35 1 — 

ndst 13 — — 

1906/07 

bdb 16 4 2 

db 21 9 3 

dst 22 6 1 

ndst 5 2 — 

1909/10 

bdb 7 3 1 

db 17 6 — 

dst 33 4 2 

ndst 9 2 — 

* Skale ocen ulegały zmianie. 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, zespół: Kielecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 1740,  

k. 696, 752; sygn. 1809, passim.  

Miarą sukcesu pracy szkoły są losy jej absolwentów. Ówcześnie dalsze kształ-

cenie po wiejskiej szkole było bardzo ograniczone. Ze szkoły borzymowskiej 3 ab-
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solwentów zostało nauczycielami – byli to bracia Franciszek i Jakub Dyszewscy 

oraz Tomasz Kawa. Naukę odbywali w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie 

w latach 1873–76 oraz 1876–79. Nie zostali przyjęci inni kandydaci – Michał Zię-

tarski i Tomasz Kaczmarczyk w 1877 r. oraz Franciszek Strzelecki w 1880 r. 

Egzaminy wstępne odbywały się z języka rosyjskiego, arytmetyki, geografii 

i historii Rosji oraz religii. Wymagana była znajomość programowa szkoły 

dwuklasowej o pięcioletnim okresie nauczania. Szkoła borzymowska była jed-

noklasowa, kandydaci byli więc dodatkowo przygotowywani do egzaminu przez 

miejscowego nauczyciela. 

Na pierwszy rok nauki w Seminarium Nauczycielskim w Jędrzejowie 

przyjmowano 30 uczniów. Zdających było wielokrotnie więcej, w 1887 r. z 76 

kandydatów przyjęto 27. W 1907 r. zdawało 300 osób, przyjęto 30
100

.  

Zakończenie 

Lata 1864–1914 były dla społeczeństwa polskiego najtrudniejszym okresem 

w walce o zachowanie języka i kultury narodowej. Po upadku powstania stycz-

niowego 1863–1864 r. w celu zjednania warstwy chłopskiej carat prowadził po-

litykę sprzyjającą rozwojowi szkół elementarnych na wsi. W 1868 r. w powiecie 

stopnickim były 53 szkoły z 2818 uczniami. Sytuowało to powiat na pierwszym 

miejscu w guberni kieleckiej. Dużą determinacją wykazali się mieszkańcy Bo-

rzymowa, Beszowej i Podlesia w staraniach o otwarcie i utrzymanie szkoły. 

Antypolska polityka carskich władz oświatowych pod koniec XIX w. przy-

czyniła się do zahamowania procesu rozwoju szkolnictwa elementarnego. W re-

zultacie pomimo rozbudowy tego szczebla oświaty na początku XX w. jedynie 
1
/5 dzieci w wieku 8–14 lat uczęszczała do szkół. Z tego 80% uczyło się w najni-

żej zorganizowanych szkołach jednoklasowych wiejskich
101

. 

Rewolucja lat 1905–1907 wpłynęła na zmianę świadomości rodziców i na-

uczycieli. Wśród nauczycieli wiejskich wzrosło poczucie narodowe i przeświad-

czenie o konieczności dalszej walki o szkołę polską. 

Rodzice domagali się przyjęcia wszystkich dzieci do szkoły, rozumieli po-

trzebę ich regularnego kształcenia. Szkoły zaczęły pracować od 1 września do 

czerwca przez cały rok szkolny. Brakowało miejsc w dotychczasowych skrom-

nych budynkach szkolnych. Z konieczności odmawiano przyjęć uczniów. 

Zapotrzebowanie społeczne zmusiło także władze carskie do przygotowania 

koncepcji nauczania obowiązkowego w przedziale 8–11 lat oraz zwiększenia 

sieci szkolnej i wyznaczenia obwodów szkolnych. Wybuch I wojny światowej 

zniweczył zamierzenia. 

                                                      
100 R. Kucha, Z dziejów…, s. 139; historia szkoły w Jędrzejowie, http://www.zsp1.jedrzejow. 

com.pl/index/seminarium-nauczycielskie [dostęp: 2.05.2018]. 
101 E. Staszyński, dz. cyt., s. 88 i n. 
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Elementary School in Borzymów (1865–1914) 

Summary 

Following the collapse of the January Uprising in the year 1863, the Russian authorities permitted 

the development of elementary school in the countryside in order to unite peasants as a social stra-

ta. School was intended to teach, and to form the attitudes of children in the spirit of loyalty to-

wards the Tsar and towards Russia. 

In the year 1874 , when the Act on Elementary Education was enacted in Russia, the Russification 

of school on Polish lands was commenced. In the year 1885, the Russian language was introduced in 

elementary school as the language of instruction. It was exclusively religious education and the 

Polish language as a school subject whose instruction was conducted in Polish, and that upon the re-

quest of parents. Aleksander Apuchtin, the superintendent of the Warsaw School District in the years 

since 1879 until 1897, became the symbol of the Russification of Polish children. His activity was the 

darkest period in the history of education in the Kingdom of Poland.  

The Revolution of the years: 1905–1907 on Polish lands was also a rebellion against the policy 

of the Tsardom. The school strike, destroying school documentation and Russian books, the por-

traits of the Tsar and national coats of arms, were the elements of fight against the Tsardom. The 

Polish countryside put forward a postulate of introducing the Polish language in the commune ad-

ministration, in the court and in school. 

The school strike was also a stimulus for the development of teachers’ movement. Organizations 

protecting the interests of this vocational group (Polish teachers) were established. What also changed, 

was the awareness of parents in the aspect of school. The rules pursuant to compulsory education were 

commonly complied with, and schools conducted their activity throughout the entire school year since 

September until June. For a lot of children, it was impossible to be enrolled due to an insufficient devel-

opment of the network of schools and a small size of the buildings. Prior to the outbreak of the First 

World War, elementary education underwent significant development in the Kielce Governorate. 

Keywords: Kingdom of Poland, elementary education, Russification, school strike in the years: 

1905–1906. 
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Wstęp 

W Drugiej Rzeczypospolitej, której ziemie i ich mieszkańcy obciążeni byli 

skutkami 123 lat zaborów, w tym wynaradawiającą polityką zaborców i zacofaniem 

cywilizacyjnym; w kraju wielonarodowym i wieloreligijnym, zróżnicowanym eko-

nomicznie i kulturowo; dotkniętym następstwami ekonomicznymi i społecznymi 

pierwszej wojny światowej; charakteryzującym się nikłym udziałem inteligencji  

w strukturze społecznej; szkoła powszechna, stanowiąc podstawowe ogniwo syste-

mu oświaty, stała się narzędziem rozwiązywania najważniejszych problemów spo-

łecznych, do których można zaliczyć: dążenie do likwidacji analfabetyzmu, zwłasz-

cza wśród dzieci i młodzieży w wieku obowiązku szkolnego
1
; próby zmiany struk-

tury społecznej; budowanie tożsamości narodowej, społecznej i kulturowej, i inne
2
.  

                                                      
1  Wyrazem tych dążeń był pierwszy akt prawny z zakresu oświaty: Dekret z dnia 7 lutego 1919 

roku o obowiązku szkolnym (Dz. Urz. Min. WRiOP 1919, nr 2, poz. 2). Jeśli chodzi o ograni-

czenie zakresu analfabetyzmu, to przede wszystkim proces ten wiązał się z podniesieniem po-

ziomu scholaryzacji dzieci i młodzieży w wieku obowiązku szkolnego i wynosił około 90% 

(Sytuacja szkoły i nauczyciela, Warszawa 1939, s. 17; „Mały Rocznik Statystyczny”, Warszawa 

1939, s. 321). Więcej na ten temat: S. Mauersberg, Wykonywanie obowiązku szkolnego w nie-

podległej Polsce (1918–1939), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1996, t. 37, s. 155–176. 
2  T. Hejnicka-Bezwińska, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej (w poszukiwa-

niu logiki zmian), Warszawa 2015, s. 88. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.29
mailto:elzbieta.magiera@usz.edu.pl
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Po odzyskaniu niepodległości szkolnictwo powszechne rozwijało się w Pol-

sce jako obowiązkowe, bezpłatne i dostępne w zasadzie dla wszystkich dzieci  

i całej młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia
3
. Wprowadzona przez Ustawę  

z 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych
4
 

wadliwa organizacja szkolnictwa powszechnego, na którą składało się siedem 

stopni organizacyjnych szkół i niski poziom kształcenia, skłoniła Wandę Gar-

bowską do stwierdzenia, że „charakterystyczną cechą szkolnictwa powszechne-

go w Polsce, poziomu jego organizacji było to, że młodzież opuszczała szkołę ze 

znacznie gorszymi rezultatami, niżby to wynikało z lat w niej spędzonych”
5
. 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego już od 1925 r. po-

dejmowało próby poprawy systemu oświaty, przygotowując reformę, którą za-

początkowała Ustawa z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa
6
, wprowadzająca 

w życie „system oświatowo-wychowawczy konsekwentnie przemyślany, zwarty 

i przejrzysty, oparty na nowoczesnych badaniach socjologicznych i psycholo-

giczno-pedagogicznych, odpowiadający potrzebom współczesnego życia”
7
. 

Reforma Jędrzejewiczowska – jak pisał Leonard Grochowski – wnosiła pozy-

tywne elementy i stanowiła krok w ujednoliceniu systemu oświaty, szczególnie  

w odniesieniu do szkoły powszechnej, komasując „niżej zorganizowane i liczne  

w środowiskach wiejskich szkółki jedno-, dwu-, trzy- i czteroklasowe, powołała 

do życia szkołę 4-klasową, której nadano status szkoły I stopnia pod względem 

organizacyjno-programowym”
8
. Ustawa, wprowadzając szkołę powszechną, po-

dzieloną na trzy stopnie organizacyjne i trzy szczeble programowe, była nowocze-

sna w stosunku do poprzednich regulacji prawnych, ale trójstopniowy podział 

szkolnictwa powszechnego nie sprzyjał jego pełnej demokratyzacji. Była to cało-

ściowa reforma oświaty, obejmująca zmiany strukturalne, organizacyjne i progra-

mowe, które – zdaniem Teresy Hejnickiej-Bezwińskiej – sprzyjały „integrowaniu 

interesów indywidualnych z interesami społecznymi w realizacji takich celów, 

jak: kształcenie elit, budowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postaw pro-

państwowych, pozwalających na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego”
9
.  

                                                      
3  Leonard Grochowski pisał, że „uwarunkowania ekonomiczne i związane z tym budżety oświatowe 

nie były wtedy dla polskiej szkoły korzystne. Mimo to stopień skolaryzacji na I szczeblu szkolnic-

twa, będącym także obowiązkowym, poza kilkuletnim okresem regresu utrzymywał się na pozy-

cjach bliskich poziomu czołówki europejskiej w dziedzinie edukacji” (L. Grochowski, Szkoła polska 

na tle europejskim 1918–1939, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1990, nr 33, s. 242). 
4  Dz. U. 1922, nr 18, poz. 143, s. 284–285. 
5  W. Garbowska, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976, s. 157. 
6  Dz. U. RP, nr 38, poz. 389. Por. J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. 

Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001, s. 95–122. 
7  E. Magiera, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, 

Szczecin 2002, s. 20. 
8  L. Grochowski, Szkoła polska na tle europejskim 1918–1939, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 

1990, nr 33, s. 229–230. 
9  T. Hejnicka-Bezwińska, dz. cyt., s. 68, 74. 
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Zadaniem szkoły powszechnej było umacnianie niepodległego państwa pol-

skiego, integrowanie zróżnicowanego dziedzictwa pozaborowego, w tym oświa-

towego, dążenie do przezwyciężenia zapóźnienia cywilizacyjnego, tworzenie 

kapitału społecznego, stanowiącego raczej realizację interesów wspólnotowych 

niż indywidualnych
10

. Chodziło bowiem o takie przygotowanie dydaktyczno-

wychowawcze dzieci i młodzieży, które pozwoli na włączenie uczniów i absol-

wentów szkoły powszechnej oraz ich rodziców w proces umacniania tożsamości 

narodowej i sprzyjać będzie budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i umac-

nianiu młodej państwowości.  

W związku z powyższymi uwagami, obowiązki kierownika szkoły po-

wszechnej wpisywały się w realizację ogólnych założeń szkoły powszechnej, 

dążącej do unifikacji i integracji państwa polskiego, przygotowania do życia 

społecznego i wychowania obywatelskiego o nachyleniu początkowo narodo-

wym, a po 1926 r. – państwowym. 

Obowiązki kierownika polskiej szkoły powszechnej w okresie międzywo-

jennym były regulowane przez akty prawne. Przede wszystkim czyniła to Usta-

wa z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, która wprowadziła zasadnicze 

podwaliny dla nowej polskiej szkoły, „takie zasady funkcjonowania ustroju 

szkolnictwa, które mają Państwu ułatwić organizację wychowania i kształcenia 

ogółu na świadomych swych obowiązków i twórczych obywateli Rzeczypospo-

litej
11

”. Sposób funkcjonowania szkoły powszechnej określały akty wykonaw-

cze, do których m.in. należy zaliczyć Rozporządzenie o organizacji szkół pu-

blicznych powszechnych
12

, zawierające Statut publicznych szkół powszechnych 

siedmioletnich. Dokument ten uściślił zadania szkoły powszechnej, która miała 

„dać, na poziomie odpowiadającym wiekowi i rozwojowi dziecka, potrzebne 

ogółowi obywateli jednolite podstawy wychowania i wykształcenia ogólnego 

oraz przygotowanie społeczno-obywatelskie z uwzględnieniem potrzeb życia 

gospodarczego”
13

.  

Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich uściślał obowiązki 

kierownika, który stojąc na czele szkoły powszechnej, był przełożonym całego 

personelu pracującego w szkole oraz reprezentował placówkę na zewnątrz
14

. 

Obowiązki te były zdefiniowane przez Regulamin dla kierowników publicznych 

szkół powszechnych wydany 25 czerwca 1923 r. w formie rozporządzenia Mini-

sterstwa WRiOP
15

, z którego korzystano przez cały okres międzywojenny. Za-

dania kierownika zawarte w tym dokumencie można podzielić na cztery zakresy: 

                                                      
10  Tamże, s. 151–152. 
11  Dz. U. RP, nr 38, poz. 389. 
12  Dz. Urz. Min.WRiOP 1933, nr 14, poz. 194.  
13 Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, Dz. Urz. Min. WRiOP 1933, nr 14, poz. 

194, § 1. 
14  Tamże, § 16. 
15  Dz.Urz. Min. WRiOP 1923, nr 13, poz. 110. 
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obowiązki wynikające z zasady kierownictwa i zwierzchnictwa, obowiązki doty-

czące higieny szkolnej, obowiązki ekonomiczne i obowiązki administracyjne.  

Doprecyzowanie obowiązków kierownika szkoły powszechnej zgodnie  

z ideologią wychowawczą sanacji nastąpiło wraz z wydaniem Statutu publicz-

nych szkół powszechnych siedmioletnich, który w § 19 zawierał zapis: „Kierow-

nik jest odpowiedzialny za wyzyskanie wszystkich dostępnych mu środków, 

prowadzących do realizacji powszechności nauczania w rejonie powierzonej mu 

szkoły, za organizację szkoły, za wychowawczy i dydaktyczny jej stan i rozwój, 

za kierunek wychowawczy, poziom nauki, prawidłowy bieg życia szkolnego, za 

wykonanie przepisów i poleceń władz szkolnych, za czynności kancelaryjne 

oraz stan administracyjno-gospodarczy szkoły”
16

. Z tego zapisu wynika, że pra-

ca kierownika szkoły powszechnej obejmowała kwestie wychowawcze, dydak-

tyczne i administracyjno-gospodarcze
17

. Z jednej strony, dotyczyła organizowa-

nia pracy wychowawczej i dydaktycznej, a z drugiej – kierowania nią. Kierowa-

nie miało odbywać się we właściwy sposób, czyli taki, który polegał na „wnik-

nięciu” w plan, metody i wyniki pracy wszystkich nauczycieli. Kierownik mu-

siał więc opracować plan pracy szkoły (plan wychowawczy i plan dydaktyczny), 

który pozwalał na realizację poszczególnych zadań, będących warunkiem pod-

noszenia poziomu placówki oraz wypełniania jej misji, polegającej na integro-

waniu społeczeństwa i budowaniu tożsamości narodowej, społecznej i kulturo-

wej oraz przygotowaniu wychowanków do wypełniania powinności obywatel-

skich oraz czynnego udziału w życiu społecznym państwa
18

. 

Niniejszy artykuł oparty na analizie źródeł drukowanych jest poświęcony 

obowiązkom kierownika szkoły powszechnej w Polsce po 1932 r. w świetle za-

leceń centralnych władz oświatowych. 

Czynności kierownicze w trójstopniowej organizacji szkolnictwa 

powszechnego 

W związku z trójstopniową organizacją szkolnictwa powszechnego, wpro-

wadzonego przez Ustawę z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, stosowne 

zapisy dotyczące kierownika szkoły właściwego stopnia organizacyjnego zawie-

rał Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich. W szkołach I stopnia 

o jednym nauczycielu czynności kierownicze sprawował nauczyciel w niej pra-

cujący, noszący nazwę nauczyciela kierującego. Jego status prawny, do którego 

zaliczono zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności, wynikał z zespolenia 

funkcji kierowniczych i nauczycielskich. Oznaczało to, że nauczyciel kierujący 

                                                      
16  Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, § 19. 
17  M. Knopp, Koordynacja i właściwy stosunek różnych dziedzin pracy kierownika szkoły, „Dz. 

Urz. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego” 1932, nr 7, s. 276–278. 
18  B. Ujma, Plan pracy kierownika szkoły, Warszawa – Wilno 1938, s. 5–6. 
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miał spełniać wymagania stawiane kierownikom szkół powszechnych, posiada-

jąc doświadczenie zawodowe i wyrobienie życiowe, umożliwiające zachowanie 

odpowiedniej roztropności w postępowaniu, zwłaszcza przy decyzjach związa-

nych ze sprawami uczniów. Jeśli chodzi o czynności nauczycielskie, to do kie-

rownika szkoły powszechnej stosowano takie same prawa, obowiązki i odpo-

wiedzialność, jak do wszystkich innych nauczycieli
19

. 

W szkołach I stopnia o dwóch nauczycielach kierownik wypełniał przede 

wszystkim czynności dydaktyczne. Ponadto był doradcą nauczyciela, z którym 

pracował, i pilnował planowego wykonywania przez niego pracy. Konsultował  

z nim możliwości podnoszenia poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz 

współpracował w tworzeniu projektów pracy szkoły. Jako główny wychowawca 

uczniów kierownik szkoły powszechnej I stopnia znał klasy szkolne i ich składy 

osobowe, dlatego w porozumieniu ze współuczącym nauczycielem aktywnie 

uczestniczył w ocenianiu uczniów, wyrabiał sobie własną opinię o nich, na pod-

stawie której formułował własny ogląd o stanie wychowania i nauczania w całej 

szkole
20

. 

W szkołach powszechnych II i III stopnia zgodnie ze Statutem publicznych 

szkół powszechnych siedmioletnich kierownik sprawował czynności kierownicze 

wobec całego życia szkoły, był „doradcą nauczycieli oraz głównym wychowaw-

cą uczniów”
21

. Przede wszystkim kierował pracą wychowawczą i dydaktyczną, 

koordynował oddziaływania wychowawcze i kształcące oraz czuwał nad plano-

wym ich wykonaniem. Ponadto sam prowadził zajęcia dydaktyczne, ucząc odpo-

wiednią liczbę godzin. Pensum dydaktyczne kierownika wynosiło odpowiednio: 

— w szkole powszechnej I stopnia o jednym nauczycielu – 30 godzin; 

— w szkole powszechnej I stopnia o dwóch nauczycielach
22

 – 28 godzin; 

— w szkole powszechnej II stopnia o trzech nauczycielach – 26 godzin; 

— w szkole powszechnej II stopnia o czterech nauczycielach – 24 godziny; 

— w szkole powszechnej III stopnia o pięciu nauczycielach – 22 godziny; 

— w szkole powszechnej III stopnia o sześciu nauczycielach – 20 godzin; 

— w szkole powszechnej III stopnia, przy liczbie nauczycieli nie mniejszej niż 

siedem osób, kierownik otrzymywał za każdy oddział powyżej siedmiu dwie 

godziny tygodniowo mniej
23

.  

Z powyższych danych wynika, że zaangażowanie dydaktyczne kierownika 

wynikało ze stopnia organizacyjnego szkoły powszechnej i było uzależnione od 

liczby zatrudnionych nauczycieli. Oznaczało to, że im mniejsze grono pedago-

                                                      
19  Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, § 21; A. Litwin, Organizacja nauczana 

w szkołach powszechnych I stopnia, Warszawa 1936, s. 18–22. 
20  Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, § 22. 
21  Tamże, § 23. 
22  W tym i kolejnych punktach liczba nauczycieli jest podana łącznie z kierownikiem szkoły po-

wszechnej. 
23  Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, § 23. 
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giczne pracowało w określonej szkole, tym więcej godzin lekcyjnych miał do 

przeprowadzania kierownik tej szkoły. Jednak ciągle musiał pamiętać, że był do-

radcą nauczycieli i głównym wychowawcą uczniów. 

Obowiązki wychowawcze kierownika szkoły powszechnej 

Realizacja programu nauczania i wychowania wymagała poznania rejonu 

powierzonego kierownikowi szkoły. Statut publicznych szkół powszechnych 

siedmioletnich wskazywał na konieczność zaznajomienia się z warunkami eko-

nomicznymi, ze strukturą społeczną i narodowościową mieszkańców rejonu 

szkoły oraz ich potrzebami kulturalno-oświatowymi. Znajomość tego stanu rze-

czy nie tylko usprawniała organizowanie współpracy z rodzicami uczniów oraz 

zwoływanie, co najmniej dwa razy w ciągu semestru, konferencji z rodzicami
24

, 

ale również sprzyjała wypełnianiu funkcji integrującej mieszkańców okolicy  

i podnoszącej poziom życia społecznego i kulturalnego środowiska. Poznanie re-

jonu przez kierownika szkoły było istotne również z tego względu, że zadaniem 

szkoły powszechnej i stojącego na jej czele kierownika było nie tylko wychowa-

nie uczniów, ale i oddziaływanie na szerokie kręgi społeczeństwa w duchu ide-

ologii wychowania państwowego, ponieważ szkoła miała stać się głównym 

miejscem oddziaływań wychowawczych, stanowiącym „najodpowiedniejszy 

środek wychowawczy dla państwa”
25

. Z drugiej strony znajomość rejonu oraz 

sąsiednich terenów była istotna w kontekście dostępu dzieci do szkoły i możli-

wości fizycznego uczęszczania do niej, co sprzyjało realizacji obowiązku szkol-

nego, o wypełnianie którego dbał kierownik szkoły.  

Najważniejszy zakres działalności kierownika szkoły powszechnej stanowiły 

obowiązki wynikające z realizacji zasady kierownictwa i zwierzchnictwa, po-

nieważ kierownik szkoły był „bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich osób 

pracujących w szkole oraz doradcą grona pedagogicznego”
26

. Kierownik organi-

zował pracę wychowawczą i czuwał nad jej harmonijnym i planowym wykona-

niem. Do obowiązków wychowawczych kierownika należało: opracowanie i re-

alizacja planu wychowawczego, podział czynności wychowawczych, utrzyma-

nie autorytetu, przestrzeganie punktualności i inne. 

Tworzenie planu wychowawczego obejmowało kwestie merytoryczne  

i techniczne. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, to zgodnie z Ustawą z 11 

                                                      
24  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 r. zawierające regulamin dla kierow-

ników publicznych szkół powszechnych, Dz. Urz. Min. WRiOP 1923, nr 13, poz. 110, § 3,  

pkt 11. 
25  K. Sośnicki, Podstawy wychowania państwowego, Lwów – Warszawa 1933, s. 261. Por. K. Ja-

kubiak, Realizacja ideologii wychowawczej sanacji w praktyce szkolnej, [w:] Wychowanie  

a polityka. Tradycje i współczesność, red. W. Wojdyła, M. Strzelecki, Toruń 1997, s. 111. 
26  Tamże, § 1. 
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marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa
27

 na pierwszy plan zadań wychowawczych 

wysunięto zapewnienie dzieciom i młodzieży wychowania obywatelsko-pań- 

stwowego, podkreślając zręby wychowania indywidualnego, społecznego i pań-

stwowego, rozumianego jako zintegrowane dobro jednostki i dobro ogółu, jako 

wszechstronny rozwój człowieka dla celów wyższych, ponadosobistych. Obok 

Ustawy z 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa i Statutu publicznych szkół po-

wszechnych siedmioletnich zadania szkoły powszechnej zostały zawarte  

w pierwszej części programu nauczania, zatytułowanej Podstawy ideowe szkoły 

ogólnokształcącej
28

. Zreformowana szkoła powszechna stała się nie tylko ośrod-

kiem wychowania, ale miejscem życia społecznego, państwowego i ideowego, 

ciesząc się autorytetem i przywiązując dzieci i młodzież do siebie. Tak jak  

w pierwszym okresie niepodległej Polski szkoła powszechna zorientowana na 

wartości, takie jak naród i ojczyzna, stawała się czynnikiem umacniania tożsa-

mości narodowej i budowania wspólnoty narodowej, tak po przewrocie majo-

wym, a szczególnie po ogłoszeniu Ustawy o ustroju szkolnictwa, przed szkołą 

powszechną postawiono inne zadania – zorientowane na wartości dotyczące 

państwa i obowiązków wobec państwa.  

Kwestie techniczne dotyczące tworzenia planu wychowawczego przez kie-

rownika szkoły powszechnej obejmowały kilka etapów, do których zaliczano: 

uświadomienie działów wychowania obowiązujących w szkolnictwie po-

wszechnym; rozpoznanie zasad opracowywania planu oraz roli kierownika szko-

ły i rady pedagogicznej w opracowaniu planu; konstrukcję planu, która powinna 

objąć wszystkie lata nauki w szkole powszechnej oraz cechy i nawyki uczniów, 

które chciano ukształtować; środki i metody realizacji planu; sposoby kontroli wy-

konania planu na poszczególnych etapach, w tym rolę kierownika i nauczycieli
29

. 

Działy wychowania, które należało uwzględnić w planie wychowawczym, były za-

warte we wstępie do Ustawy o ustroju szkolnictwa z 11 marca 1932 r. , w której czy-

tamy, że obywatelom należy zapewnić „jak najwyższe wyrobienie religijne, moral-

ne, umysłowe i fizyczne oraz jak najlepsze przygotowanie do życia, zdolniejszym 

zaś i dzielniejszym jednostkom ze wszystkich środowisk możliwość osiągnięcia 

najwyższych szczebli naukowego i zawodowego wykształcenia”
30

. 

Odpowiednio do ustawowych zapisów zadaniem kierownika szkoły po-

wszechnej, dążącego do realizacji w praktyce wychowania państwowego, było 

opracowanie planu wychowawczego szkoły, w którym miały się znaleźć 

wszystkie dziedziny wychowania: wychowanie religijno-moralne, wychowanie 

                                                      
27  Dz. U. RP 1932, nr 38, poz. 389. 
28  Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia z polskim językiem na-

uczania (tymczasowy), Lwów 1934, s. VII. 
29  J. Milenkiewicz, Organizacja wychowania w szkole powszechnej. Wskazówki teoretyczne  

i praktyczne do opracowania planu wychowania, Wilno 1936, s. 6. 
30  Dz. U. RP, nr 38, poz. 389. Por., F. Śliwiński, Wskazania wychowawcze zawarte w rozporzą-

dzeniach i okólnikach Minist. WRiOP, Łódź 1935. 
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społeczno-obywatelskie, wychowanie utylitarno-gospodarcze, wychowanie este-

tyczne, wychowanie fizyczne, wychowanie umysłowe
31

. Traktując szkołę zgod-

nie z tematem rozważań II Kongresu Pedagogicznego jako organ wychowania 

społeczno-państwowego
32

, plan wychowawczy zawierał realizację zadań szkoły 

powszechnej, których upatrywano w budzeniu uczuć przynależności do państwa, 

odpowiedzialności za jego pomyślność i przywiązania do niego. Szkoła po-

wszechna jako zakład wychowawczy realizowała zasadę integracji i solidaryzmu 

społecznego, zaprawiała młodzież do myślenia kategoriami społecznymi, uczyła 

metod i konsekwencji pracy zbiorowej, odpowiedzialności wobec siebie i zbio-

rowości, przyzwyczajała do karności i ofiarności na rzecz dobra zbiorowego. 

Przywołany wcześniej Regulamin dla kierowników publicznych szkół po-

wszechnych w § 3, dotyczącym czynności kierownika, na pierwszym miejscu 

wymienił „czuwanie, by moralno-wychowawcza strona życia szkolnego była 

otoczona należytą opieką wszystkich czynników działających na terenie szko-

ły”
33

. Obowiązki kierownika szkoły powszechnej w zakresie wypełniania przez 

szkołę funkcji wychowawczej zaczynały się od właściwego podziału zadań w tej 

kwestii. Kierownik miał prawo powoływać spośród rady pedagogicznej komisje, 

których celem było opracowanie specjalnych zadań. Na pierwszym spotkaniu 

rady pedagogicznej w nowym roku szkolnym dokonywał przydziału czynności 

wychowawczych. Podział ten był opiniowany przez radę pedagogiczną. Umie-

jętne rozdzielenie zadań między nauczycielami było jednym z czynników decy-

dujących o pomyślności pracy wychowawczej
34

. 

Do czynności wychowawczych podejmowanych przez nauczycieli należało 

między innymi pełnienie dyżurów, które stanowiły doskonałą okazję do swobod-

nych rozmów i wdrożenia dzieci do życia w grupie
35

. Autorzy znanego międzywo-

jennego poradnika dla kierowników szkół i nauczycieli wyrażali opinię, że: „Kie-

rownik szkoły musi […] dużo czasu poświęcić na zorganizowanie życia szkolnego 

podczas przerw, a umiejętnie ujęte, wesołe, przeplatane zabawami życie młodzieży 

podczas przerw jest ważnym miernikiem wychowawczego poziomu szkoły”
36

. Or-

                                                      
31  Wytyczne przy opracowaniu planu wychowawczego szkoły powszechnej, Wilno 1934, s. 6–8;  

J. Ostrowski, Wychowanie państwowe, Dz. Urz. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

1931, nr 10, s. 254–260; W. Gałecki, Najważniejsze zagadnienia wychowawcze w dzisiejszej 

szkole powszechnej, Dz. Urz. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego 1937, nr 7, s. 200–

206; S. Łotocka, Plan pracy wychowawczej dla klas I–VII szkoły powszechnej, Lwów 1936. 
32  K. Makuch, Kongres Pedagogiczny w Wilnie, „Oświata i Wychowanie” 1931, z. 7, s. 684–689. 
33  Tamże, § 3, pkt 1. 
34  B. Kochański, Organizacja pracy wychowawczej w szkole powszechnej, Dz. Urz. Kuratorium 

Okręgu Szkolnego Poleskiego 1934, nr 9, s. 575. 
35  S. Racinowski, Organizacja przerw międzylekcyjnych, „Praca Szkolna” 1933, nr 7, s. 146–148; 

J. Bednarz, Poranki kulturalno-towarzyskie w szkole, „Praca Szkolna” 1933, nr 7, s. 143–144; 

S. Wiącek, Imieniny w szkole, „Praca Szkolna” 1933, nr 7, s. 144–145. 
36  O. Kotula, P. Tłuczek, Podręczny poradnik dla kierowników i nauczycieli szkół powszechnych, 

Łódź 1936, s. 250. 
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ganizacja życia szkolnego sprzyjała integracji społecznej i przekładała się na 

wspomniane we wstępie zadanie szkoły powszechnej, którym było przygotowa-

nie dzieci i młodzieży do życia społecznego i państwowego. 

Zgodnie ze Statutem publicznych szkół powszechnych siedmioletnich kie-

rownik wraz z pozostałymi nauczycielami, dążąc do wytworzenia właściwej at-

mosfery wychowawczej, realizowali program wychowania w sposób holistycz-

ny, oparty na bezpośrednim wpływie na uczniów, nauczaniu, dopomaganiu 

uczniom do samowychowania, organizowaniu życia zbiorowego uczniów  

i współpracy z domem rodzinnym uczniów w zakresie pracy wychowawczej
37

. 

Takie holistyczne podejście do wychowania pozwalało na kształtowanie wła-

ściwych postaw społecznych, obywatelskich, propaństwowych. Dlatego w pla-

nie wychowawczym szkoły powszechnej należało zawrzeć realizację takich za-

łożeń, których celem było wpojenie szacunku dla wszystkiego, co dotyczyło 

państwa, m.in. oparcie wychowania na kulcie marszałka Józefa Piłsudskiego  

i niwelowanie różnic ideowych i środowiskowych między uczniami. Jednak 

priorytetową funkcją szkoły, nad wypełnianiem której czuwał kierownik, było 

praktyczne przygotowanie uczniów do wypełniania powinności obywatelskich 

oraz czynnego udziału w życiu państwa. 

Ważnym czynnikiem wychowawczym był bezpośredni wpływ kierownika  

i grona pedagogicznego na uczniów w szkole i poza szkołą, przejawiający się  

w życzliwym stosunku do ucznia, trosce o niego, opiece nad nim, dawaniu do-

brego przykładu. Zgodnie z ideologią wychowawczą sanacji, która proces 

kształcenia podporządkowała celom wychowania, w szkole powszechnej pro-

gram wychowania był realizowany poprzez nauczanie poszczególnych przed-

miotów i jego komponenty: właściwy dobór treści kształcenia; zastosowanie tre-

ści o charakterze społecznym; odpowiednią organizację pracy, opartą na konse-

kwencji i systematyczności; dążenie do upraktycznienia wiedzy; rozwijanie ak-

tywności i samodzielności uczniów. Oznaczało to, że plan dydaktyczny szkoły 

powszechnej był przesiąknięty planem wychowawczym
38

. 

Istotnym czynnikiem wychowania w drugiej dekadzie lat międzywojennych 

było dopomaganie uczniom w procesie samowychowania, oparte na organizo-

waniu takich sytuacji, w których uczniowie mogli przeżywać i doświadczać war-

tości, oraz na stwarzaniu warunków do swobodnego rozwoju i zabawy w gru-

pie
39

. Organizacja życia zbiorowego, u podstaw której leżało Deweyowskie ro-

zumienie szkoły jako miniatury społeczeństwa, wiązała się z pełnieniem przez 

                                                      
37  Statut publicznych szkół powszechnych siedmioletnich, § 62. 
38  J. Wagner, Plan wychowawczy i dydaktyczny kierowniczki publicznej szkoły powszechnej NR IV 

im św. Jadwigi w Krakowie na rok szkolny 1933/34, Dz. Urz. Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Krakowskiego 1934, nr 1, s. 310–314. 
39  E. Magiera, Samodzielność dziecka jako podstawa zreformowanej szkoły powszechnej w Polsce 

międzywojennej, [w:] Dziecko i dzieciństwo. Wybrane konteksty, red. M. Nawrot-Borowska,  

D. Zając, Bydgoszcz 2017, s. 25–41. 
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uczniów różnych funkcji społecznych, z udziałem w życiu organizacji szkolnych 

(samorząd szkolny, spółdzielnia uczniowska, klasowe i szkolne koła Polskiego 

Czerwonego Krzyża, koła Ligi Morskiej i Kolonialnej, koła Ligi Obrony Po-

wietrznej i Przeciwgazowej, kółka samokształceniowe i inne), uczestniczeniem 

w wycieczkach szkolnych, organizowaniem i udziałem w uroczystościach na tere-

nie szkoły i wypełnianiem innych zadań, które pozwalały na uspołecznienie dzieci 

i młodzieży szkolnej, rozwijanie współdziałania i wdrażanie do wspólnej pracy
40

. 

Wykonywaniu obowiązków wynikających z zasady kierownictwa i zwierz- 

chnictwa sprzyjał autorytet kierownika szkoły powszechnej, dlatego jego wyro-

bienie i utrzymywanie wchodziło w zakres powinności. Autorytet kierownika 

był szczególnie istotny w sytuacjach, w których pojawiały się rozbieżności mię-

dzy poszczególnymi nauczycielami lub między kierownikiem a nauczycielami, 

zwłaszcza gdy chodziło o takie sprawy uczniów, jak: klasyfikowanie, promowa-

nie, karanie, przeniesienie do innej szkoły. Podkreślano konieczność współpracy 

i współdziałania całego grona pedagogicznego, w tym kierownika szkoły. Mu-

siał on usuwać rozbieżności „skutecznym przekonywaniem, łagodną perswa-

zją”
41

. Miał czuwać nad tym, aby praca wychowawcza i dydaktyczna placówki 

nie charakteryzowała się ani zbytnią pobłażliwością, ani nadmiarem surowości. 

Będąc odpowiedzialny za całokształt działalności szkoły, nie tyle miał podej-

mować indywidualne decyzje, ile dążyć we wzajemnej współpracy i współdzia-

łaniu do wypracowania wspólnego frontu, aby uniknąć w przyszłości trudnych 

konfliktowych sytuacji. Międzywojenna literatura i publicystyka pedagogiczna 

zalecała kierownikowi szkoły poszerzanie znajomości wiedzy psychologicznej, 

która stanowiła element jego autorytetu oraz odpowiednio wykorzystana mogła 

stać się argumentem w rozmowach z nauczycielami, poświęconych zachowaniu 

dzieci, karaniu uczniów, uczniom zdolnym i trudnym
42

.  

Podkreślano, że kierownikowi szkoły przydaje się znajomość psychologii 

dziecka – nie tylko w sytuacjach trudnych wynikających ze strony ucznia, ale 

również w wypadku niewłaściwego postępowania nauczyciela wobec uczniów,  

z którym należało odbyć pouczającą rozmowę. Wiedza dotycząca psychologii 

                                                      
40  Por. Tenże, Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, 

Szczecin 2002, s. 127–176. Wychowanie w organizacjach szkolnych było sposobem na osią-

gnięcie ideału bojownika-pracownika, stanowiło element wychowania obywatelskiego i pań-

stwowego (J. Michałowska, Rola wychowawcza organizacji młodzieży na terenie szkoły pol-

skiej, „Praca Szkolna 1933”, nr 7, s. 138–141; A. Czyżewski, Z praktyki o organizacjach szkol-

nych, „Praca Szkolna” 1935, nr 6, s. 171–173). 
41  O. Kotula, P. Tłuczek, dz. cyt., s. 248.  
42  W okresie międzywojennym powstało sporo prac poświęconych rozwojowi dzieci i młodzieży, 

do których m.in. można zaliczyć: J. Kuchta, Psychologiczne podstawy nowych programów, 

Lwów 1936; tegoż, Rozwój psychiczny młodzieży, Warszawa 1934; tegoż, Psychologia dziecka 

wiejskiego a praca szkolna, Warszawa 1934; tegoż, Dziecko włóczęga, (Z cyklu: Dzieci Trudne 

do Wychowania), Warszawa 1933; tegoż, Dzieci trudne do wychowania, Lwów 1936;  

M. Kreutz, Rozwój psychiczny młodzieży, Lwów 1933, i inne. 
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dziecka pozwalała kierownikowi szkoły na usunięcie nieskutecznych czy wręcz 

szkodliwych metod postępowania nauczycieli wobec uczniów, metod dydak-

tycznych i wychowawczych nieprzynoszących oczekiwanych rezultatów oraz 

wskazanie właściwych metod i środków dydaktyczno-wychowawczych, uwz- 

ględniających potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także uświa-

domienie nauczycielom celowości polecanych przez kierownika oddziaływań. 

Orientacja w zakresie psychologii dziecka doprowadzała nauczyciela do reflek-

sji nad własną pracą i rewizji stosowanych rozwiązań dydaktyczno-wycho- 

wawczych. Kierownik szkoły, poszerzając własną wiedzę z zakresu psychologii 

dziecka, lepiej potrafił wytłumaczyć różne zachowania uczniów i ich trudności, 

umacniał swój autorytet wśród nauczycieli i rodziców, który spożytkowywał  

w codziennych doświadczeniach życia szkolnego, będąc zmuszony zająć wła-

ściwe stanowisko w sprawach uczniów, rodziców i nauczycieli
43

. 

W kwestii realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych duże znaczenie 

miało przestrzeganie punktualności, która nie tylko była wyznacznikiem organi-

zacji pobytu dziecka w szkole, ale również celem i środkiem wychowania,  

w tym wychowania państwowego
44

. Chodziło o to, by wszystkie lekcje i inne za-

jęcia prowadzone zgodnie z regulaminem szkoły zaczynały się i kończyły pla-

nowo. Nad punktualnością nauczycieli czuwał kierownik szkoły. Każdy nauczy-

ciel miał być w klasie 10 minut przed rozpoczęciem lekcji w celu przygotowania 

pomocy naukowych, przeprowadzenia potrzebnych rozmów z dziećmi, zała-

twienia niezbędnych spraw. Pierwszy dzwonek dzwonił 5 minut przed rozpo-

częciem lekcji i zwoływał wszystkie dzieci do klas. Drugi dzwonek oznaczał 

rozpoczęcie zajęć.  

Kierownik szkoły czuwał nad wytworzeniem odpowiedniej atmosfery wy-

chowawczej. W pracy wychowawczej, w którą było zaangażowane całe grono 

nauczycielskie, kierował się zasadą współdziałania i koordynacji, zmierzając do 

kształtowania charakterów młodych obywateli
45

. 

Z zadaniami wychowawczymi łączyły się działania opiekuńcze kierownika 

szkoły powszechnej, który miał brać aktywny udział w pracach z zakresu opieki 

społecznej nad uczniami. Szczególną opieką należało otoczyć dzieci pochodzące  

z dalszych okolic, przyjezdne, mieszkające na stancjach, w bursach i internatach. 

Kierownik był zobowiązany wraz z całym gronem pedagogicznym zwrócić uwagę 

na dzieci rozpoczynające naukę, ułatwić im start szkolny i wdrożenie w środowi-

sko szkoły. Do działań opiekuńczych kierownika szkoły można było również zali-

                                                      
43  K. Staszewski, Troski wychowawcze szkoły powszechnej, Dz. Urz. Kuratorium Okręgu Szkol-

nego Warszawskiego 1937, nr 3, s. 168–170. 
44  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 r. zawierające regulamin dla kierow-

ników publicznych szkół powszechnych, § 3, pkt 8. 
45  Cz. Wycech, O dobra atmosferę, „Nasz Głos” 1934, nr 6, s. 129–132; E. Arnekker, Proces wy-

chowawczo-społeczny jako rezultat celowego działania nauczyciela w szkole, „Ruch Pedago-

giczny” 1935, nr 9, s. 343–347. 
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czyć przestrzeganie przepisów higienicznych i współpracę z higienistką szkolną. 

Uczniom ostatnich roczników należało zapewnić orientację zawodową
46

. 

Obowiązki dydaktyczne kierownika szkoły powszechnej 

Obowiązki dydaktyczne kierownika szkoły powszechnej zawierały takie 

czynności, jak: kontrola prac pisemnych, kontrola dzienników lekcyjnych, nadzór 

nad stanem pomocy naukowych, podział przedmiotów nauczania, organizowanie 

zastępstw, zapoznawanie nauczycieli z zarządzeniami władz szkolnych, doradza-

nie gronu pedagogicznemu, wizytowanie lekcji
47

. Zadaniem obowiązków dydak-

tycznych kierownika było wspomaganie działalności wychowawczej szkoły.  

Realizacja funkcji dydaktycznej szkoły i dbanie o jakość kształcenia miała 

więc charakter wspomagający proces wychowania, w tym wychowania obywa-

telskiego. Polegała na przestrzeganiu prawidłowej realizacji programu szkolne-

go, określonego przez władze oświatowe, oraz hospitowaniu lekcji i oddziałów 

przez kierownika szkoły
48

. Celem wizytacji było nie tyle określenie braku kom-

petencji nauczyciela lub akceptowanie zastanego stanu rzeczy, ile dążenie do ich 

poprawiania i wyeliminowania niepożądanych przejawów pracy nauczyciela.  

W czasie obecności uczniów kierownik nie miał prawa czynienia uwag wizyto-

wanemu nauczycielowi
49

. Z wizytacjami kierownika szkoły łączyło się kolejne 

jego zadanie, polegające na instruowaniu grona pedagogicznego, przybierającym 

postać konferencji indywidualnych lub zbiorowych, w których brała udział cała 

rada pedagogiczna. Ważną rolę odgrywała funkcja doradcza kierownika szkoły, 

który w atmosferze koleżeństwa, w duchu wzajemnej współpracy, życzliwości  

i zaufania służył radą i konsultacją w różnych kwestiach dydaktyczno-wycho- 

wawczych i organizacyjnych
50

. Trzeba dodać, że kierownik szkoły powszechnej 

posiadał uprawnienie dotyczące zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej  

i konferencji nauczycielskich oraz przewodniczenia im i składania inspektorowi 

szkolnemu sprawozdań z posiedzeń rady
51

. 

                                                      
46  J. Zabrzeski, Badanie wyników nauczania i hospitacje kierownika szkoły powszechnej, Kraków 

1939, s. 11; Program nauki w publicznych szkołach powszechnych trzeciego stopnia (Historia – 

projekt), Warszawa 1933, s. 14. 
47  F. Śliwiński, Organizacja szkolnictwa w Polsce współczesnej, Lwów – Warszawa 1932, s. 79–81. 
48  J. Zabrzeski, Badanie wyników nauczania i hospitacje kierownika szkoły powszechnej, s. 13–

34; F. Kulański, Plan pracy kierownika szkoły powszechnej, „Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 11,  

s. 371; J. Grabowski, B. Sobacki, A. Walter, Hospitacje kierownika szkoły, Toruń 1934, s. 36. 
49  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 r. zawierające regulamin dla kierow-

ników publicznych szkół powszechnych, § 3, pkt. 3; Archiwum Akt Nowych, zespół MWRiOP, 

sygn. 161. Instrukcja hospitacyjna dla kierowników publicznych szkół powszechnych, k. 134. 
50  M. Knopp, Koordynacja i właściwy stosunek różnych dziedzin pracy kierownika szkoły,  

Dz. Urz. Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego 1932, nr 7, s. 276–278. 
51  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 r. zawierające regulamin dla kierow-

ników publicznych szkół powszechnych, § 3, pkt 10. 
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Jeśli chodzi o wizytacje lekcji przez kierownika szkoły, to musiały one speł-

niać określone warunki. Przede wszystkim odbywały się zgodnie z wcześniej 

opracowanym planem. Na początku każdego roku szkolnego kierownik szkoły 

miał przeprowadzić wizytacje wszystkich nauczycieli w możliwie krótkim cza-

sie od rozpoczęcia zajęć szkolnych. Przynajmniej raz w miesiącu należało wizy-

tować młodych nauczycieli. Zalecenia powizytacyjne miały być przemyślane, 

rzeczowe, przekazane w sposób koleżeński, ale wytyczne dydaktyczne i wy-

chowawcze należało sformułować w postaci obowiązującego zarządzenia kie-

rownika szkoły. Właściwe wypełnianie funkcji kontrolnej kierownika szkoły by-

ło uzależnione od jego dobrej znajomości programu nauczania szkoły po-

wszechnej oraz wiedzy na temat metod nauczania i specyfiki pracy nauczycieli 

poszczególnych przedmiotów. To zadanie wymagało od kierownika szkoły sys-

tematycznego samokształcenia, polegającego na uzupełnianiu i poszerzaniu 

wiedzy pedagogicznej. 

Do obowiązków dydaktycznych kierownika szkoły jako jej zwierzchnika na-

leżała kontrola prac pisemnych, której celem było nie tylko stwierdzenie ilości  

i jakości wykonanych prac, ile podniesienie ich poziomu poprzez rozmowę  

z nauczycielem i umiejętne doradztwo
52

. Kontrolując prace pisemne uczniów, 

kierownik szkoły powszechnej szczególną uwagę zwracał na ich stronę ze-

wnętrzną, dobór tematów i ich zgodność z programem nauczania oraz poziomem 

klasy, a także na sposób ich poprawiania. Zalecano, żeby kierownik szkoły no-

tował uwagi wynikające ze sprawdzenia prac uczniów i przekazywał je stosow-

nemu nauczycielowi, dzięki czemu po kolejnej kontroli prac uczniów mógł 

stwierdzić, czy nauczyciel zastosował się do jego wskazówek. Na początku roku 

szkolnego nauczyciele mieli podawać kierownikowi tematy wypracowań sfor-

mułowane na cały rok szkolny
53

. 

Kierownik szkoły powszechnej przeprowadzał systematyczne kontrole (co 

najmniej raz w tygodniu) dzienników lekcyjnych, zwracając uwagę na ujednoli-

cenie zapisów w tych dokumentach
54

. Przy okazji kontroli dzienników dokony-

wał przeglądu wykazów uczęszczania uczniów do szkoły i w ten sposób dbał  

o wypełnianie obowiązku szkolnego. Należy zaznaczyć, że Regulamin dla kie-

rowników publicznych szkół powszechnych uprawniał kierownika do przyjmo-

wania uczniów do szkoły oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, do zwalniania z nauki 

szkolnej na okres do 7 dni
55

. Kierownik sprawdzał sposób zapisywania frekwen-

cji uczniów i tematów lekcji, które musiały zawierać doprecyzowaną treść. Na 

pierwszej konferencji rady pedagogicznej instruował nauczycieli o sposobie 

                                                      
52  Tamże, pkt 4. 
53  Kwestie dotyczące prac pisemnych można odnaleźć w pracy: H. Rowid, Z metodyki wypraco-

wań pisemnych, Warszawa 1920. 
54  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 r. zawierające regulamin dla kierow-

ników publicznych szkół powszechnych, § 3, pkt 5. 
55  Tamże, pkt 9. 
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prowadzenia dziennika. Oprócz dzienników lekcyjnych dokonywał rewizji akt 

lub prac powierzonych do prowadzenia poszczególnym nauczycielom. 

Do czynności dydaktycznych wynikających z zasady zwierzchnictwa należało 

przygotowanie projektu podziału oddziałów i przedmiotów nauczania między po-

szczególnymi członkami grona pedagogicznego
56

. Projekt ten poddawał pod dys-

kusję rady pedagogicznej, która go opiniowała, i przedkładał inspektorowi szkol-

nemu do zatwierdzenia. Zalecano, aby kierownik dokonał przydziału godzin i wy-

chowawstw poszczególnych klas na nowy rok szkolny przed wakacjami. Taka 

praktyka pozwalała merytorycznie i mentalnie przygotować się nauczycielom do 

pracy. W kwestii podziału przedmiotów nauczania miała być zachowana zasada 

grup przedmiotowych oraz zasada ciągłości pracy nauczyciela określonego 

przedmiotu. Nie tylko nie zachęcano kierowników szkół, ale wręcz przestrzegano 

przed coroczną zmianą przedmiotów nauczania poszczególnym nauczycielom.  

Biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, kierownik szkoły powszechnej 

dokonywał podziału obowiązków wśród grona pedagogicznego, takich jak: dy-

żury, zarządzanie biblioteką nauczycielską i uczniowską, pomocami naukowymi 

i pełnienie innych funkcji
57

. Do zadań kierownika należała również opieka nad 

pomocami dydaktycznymi, które po reformie Jędrzejewiczowskiej weszły „jako 

równorzędny element do całokształtu pracy dydaktycznej”
58

. Opieką nad środ-

kami dydaktycznymi dzielił się z nauczycielami, powierzając im odpowiedzial-

ność za określone pomoce naukowe. Oznaczało to, że nauczyciel dbał o stan 

pomocy naukowych, wskazywał kierownikowi na potrzeby związane z ich na-

prawą, zakupem lub wykonaniem przez uczniów na lekcjach robót ręcznych. Na 

posiedzeniu rady pedagogicznej kierownik przedstawiał stan zaopatrzenia szkoły 

w pomoce naukowe i wynikające z niego potrzeby. To on był osobą odpowie-

dzialną za zaopatrzenie szkoły w pomoce naukowe, dlatego przygotowywał kil-

kuletni plan rozwoju środków dydaktycznych w kierowanej przez siebie szkole. 

Do zadań kierownika należała organizacja tymczasowych zastępstw, wyni-

kających z choroby nauczyciela lub innych nagłych wypadków
59

. Unikając 

zwalniania dzieci ze szkoły, kierownik tak miał organizować zastępstwa, by nie 

dezorganizować życia szkolnego i nie dopuścić do straty zajęć lekcyjnych okre-

ślonej klasy z powodu nieobecności pracownika pedagogicznego. 

                                                      
56  Tamże, pkt 6. 
57  Tamże, pkt 7.  
58  F. Bursa, Organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole powszechnej na zasa-

dach Statutu, Kraków, b.r., s. 19. „Dobre urządzenie wnętrza szkolnego, t.j. sal wykładowych, 

pracowni i gabinetów, wymaga z jednej strony stworzenia w nich dla młodzieży szkolnej wa-

runków pracy odpowiadających zasadom higieny i pedagogiki, z drugiej – zapewnienia jak naj-

lepszych warunków pod względem użytkowania i konserwacji mniej lub więcej licznym pomo-

com naukowym, jakimi winna rozporządzać dana szkoła” (Urządzenia szkolne i pomoce na-

ukowe. Katalog ogólny, Warszawa 1929, s. 6). 
59  Rozporządzenie Ministra WRiOP z dnia 25 czerwca 1923 r. zawierające regulamin dla kierow-

ników publicznych szkół powszechnych, § 3, pkt 13. 
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Sprawy administracyjno-gospodarcze 

Regulamin dla kierowników publicznych szkół powszechnych z 25 czerwca 1923 r. 

§ 2 oraz Statut Publicznych szkół powszechnych siedmioletnich § 18 nakładały na 

kierownika obowiązek prowadzenia spraw administracyjno-gospodarczych. 

Wśród spraw administracyjnych kierownika mieściło się prowadzenie księgi 

inwentarza szkolnego według działów
60

:  

 I. 1) Kancelaria: roczniki akt, dzienniki czynności, roczniki ksiąg ocen, 

oprawione roczniki Dzienników Urzędowych Ministerstwa WRiOP oraz 

Kuratorium Okręgu Szkolnego; 2) pomoce naukowe; 3) biblioteka;  

4) sprzęty szkolne (na każdym przedmiocie należało umieścić sygnaturę 

działu i numer inwentarza). 

 II. Metryka szkolna. 

 III. Księga ocen z dokładnym wypełnieniem wszystkich pozycji. 

 IV. Księga hospitacji według nauczycieli i klas, adekwatnie do rocznego 

planu pracy kierownika. 

 V. Dzienniki lekcyjne z dokładnym wypełnieniem wszystkich pozycji  

w dzienniku. 

 VI. Księga protokołów rad pedagogicznych. 

 VII. Terminarz roczny czynności kancelaryjnych. 

 VIII. Arkusze spostrzeżeń nauczycieli i teczkę ze sprawozdaniami z wizytacji 

szkoły. 

 IX. Trzy rodzaje ksiąg rachunkowych: a) na fundusze gminne budżetowe;  

b) dla wpływów z opłat rodziców; c) wpływy i wydatki z wszelkich im-

prez szkolnych. 

Kierownik był stawiany nie tylko na straży życia codziennego szkoły po-

wszechnej, ale również na straży przepisów. Pilotowanie grona pedagogicznego 

wymagało od niego z jednej strony znajomości i przestrzegania przepisów central-

nych i terenowych władz oświatowych, a z drugiej zapoznania wszystkich nauczy-

cieli z aktami normatywnymi władz szkolnych, które były podawane do wiadomo-

ści na posiedzeniach rady pedagogicznej
61

. Poza tym kierownik prowadził księgę 

własnych zarządzeń, wpisując w niej datę, numer zarządzenia i krótką jego treść, 

dołączając do księgi pismo i przesyłając nauczycielom do wiadomości. Nauczyciel 

podpisując kurendę, jednocześnie poświadczał, że przyjął zarządzenie do wiadomo-

ści. Sprawując czynności kierownicze, kierownik szkoły powszechnej sam miał po-

siadać dobrą znajomość prawa oświatowego. Stefania Potocka pisała, że: „Nie ma 

książki bardziej potrzebnej i dla kierownika szkoły, i dla każdego nauczyciela szko-

ły powszechnej w Polsce jak Statut Publicznych Szkół Powszechnych”
62

. 

                                                      
60  J. Zabrzeski, dz. cyt., s. 8–9; F. Kulański, dz. cyt., s. 376–377. 
61  Tamże, pkt 14. 
62  Statut Publicznych Szkół Powszechnych (z uwzględnieniem zmian do 1937 r.). Wstępem i przy-

pisami opatrzyła S. Łotocka, Lwów 1937. 
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Do obowiązków administracyjnych kierownika szkoły powszechnej należało 

prowadzenie kancelarii szkolnej, wydawanie zarządzeń usprawniających pracę 

kierowanej placówki
63

. W kancelarii szkolnej przechowywane były stosowne 

dokumenty: księgi, druki urzędowe, pisma władz szkolnych. Kancelarię miało 

stanowić oddzielne pomieszczenie z napisem „Kancelaria szkoły powszechnej”  

i wyznaczonymi godzinami, w których przyjmował kierownik. W szkołach niżej 

zorganizowanych, w których brakowało dodatkowych pomieszczeń, kancelarię 

szkolną stanowiła duża szafa z napisem „Księgi i akta szkolne”, w której prze-

chowywano dokumenty szkoły. Kancelaria miała być czystym, uporządkowa-

nym, estetycznym pomieszczeniem, z portretami Prezydenta Państwa Ignacego 

Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1935 roku ukazało się Zarzą-

dzenie Ministra WRiOP w sprawie ograniczenia czynności biurowo-admini- 

stracyjnych w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym
64

. Zgodnie z prze-

pisami kierownik szkoły był zobowiązany do tworzenia projektu budżetu wy-

datków i dochodów na potrzeby szkoły i jego realizacji. 

Zakończenie 

Obowiązki kierownika szkoły powszechnej po 1932 r., zdefiniowane przez 

centralne władze oświatowe, zawierały czynności wychowawcze, dydaktyczne  

i administracyjno-gospodarcze, wskazywały na znaczącą pozycję szkolnictwa 

powszechnego w systemie oświatowo-wychowawczym sanacji. Zgodnie z zało-

żeniami doktryny pedagogicznej zasadniczą rolę odgrywały obowiązki wycho-

wawcze kierownika, prowadzące do wychowania państwowego dzieci i mło-

dzieży. Należało do nich opracowanie i realizacja planu wychowawczego, po-

dział czynności wychowawczych, utrzymanie autorytetu, przestrzeganie zasad  

w szkole, realizacja ideału wychowania i inne. Stojąc na czele szkoły powszech-

nej, kierownik musiał posiadać zdolności organizacyjne, znać zakres swoich 

uprawnień, które dokładnie zostały określone przez Statut publicznych szkół po-

wszechnych siedmioletnich. Nie tylko reprezentował szkołę na zewnątrz, ale był 

przełożonym wszystkich pracowników, organizował i kierował pracą wycho-

wawczą oraz ponosił odpowiedzialność za wyniki wychowawcze, którymi miało 

być przygotowanie uczniów do wypełniania powinności obywatelskich oraz 

czynnego udziału w życiu społecznym państwa.  

Praca dydaktyczna wchodziła w zakres pracy wychowawczej, ponieważ wy-

chowanie przez nauczanie łączyło ze sobą wszystkie przedmioty szkolne podpo-

rządkowane idei wychowania państwowego, oraz obejmowała: hospitowanie 

lekcji, kontrolę prac pisemnych i dzienników lekcyjnych, nadzór nad stanem 

                                                      
63  P. Tłuczek, Kancelaria publicznej szkoły powszechnej, Warszawa 1928, s. 52; W. Lewicki,  

Z. Zaklika, Kancelaria szkolna, czyli instrukcja do prowadzenia kancelarii szkolnej, Lwów 1923. 
64  Dz.Urz. Min. WRiOP 1935, nr 9, poz. 175. 



 Obowiązki kierownika szkoły powszechnej… 405 

pomocy naukowych, podział przedmiotów nauczania, organizowanie zastępstw, 

zapoznawanie nauczycieli z zarządzeniami władz szkolnych, doradzanie gronu 

pedagogicznemu i inne. Prawidłowe wykonywanie obowiązków dydaktycznych 

kierownika sprzyjało integrowaniu społeczności szkolnej, wzmacnianiu poczu-

cia tożsamości narodowej i podnoszeniu poziomu rozwoju kulturalnego wycho-

wanków, stanowiącego podstawę wychowania państwowego uczniów, zgodnie  

z osią programową „Polska i jej kultura”.  

Przeprowadzone analizy mogą prowadzić do wniosku, że obowiązki kierow-

nika szkoły powszechnej w okresie międzywojennym po 1932 r. były wielo-

aspektowe i nakładały na niego odpowiedzialność za ogół przejawów życia 

szkolnego, dążącego do zapewnienia wszystkim uczniom jednolitych podstaw 

wychowania i wykształcenia ogólnego oraz przygotowania społeczno-obywa- 

telskiego z uwzględnieniem potrzeb życia gospodarczego. Działalność wycho-

wawcza szkoły powszechnej i wspomagająca ją działalność dydaktyczna i admini-

stracyjno-gospodarcza, za które odpowiadał kierownik, zmierzała do wzmocnienia 

procesów integracji społecznej i kulturowej, umacniania tożsamości narodowej, 

budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania wciąż młodej państwowo-

ści Polski poprzez wspomniane przygotowanie wychowanków do wypełniania 

powinności obywatelskich oraz czynnego udziału w życiu społecznym państwa. 
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Duties of a head of an elementary school in Poland in the  

interwar period after 1932 in the light of the recommendations 

of the central education authorities 

Summary 

The article deals with the issue of the duties of the head of an elementary school after the introduc-

tion of the reform of 1932, which were determined by the central education authorities. Managerial 

activities depended on a three-tier organization of public education. The duties of the head of the 

school concerned educational, didactic, administrative and economic activities. These included the 

development and implementation of the educational plan, the division of educational activities 

among teachers, maintenance of the authority, compliance with the rules at school, implementation 

of the ideal of upbringing. In accordance with the ideology of state education, didactic work was 

part of the educational work and included: observation of lessons, control of written papers and 

class registers, supervision of the teaching aids, division of teaching subjects, organizing the re-

placements of teachers, familiarizing teachers with school authorities’ regulations and advising 

teaching staff. 
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Państwowe Pedagogium we Lwowie działało zaledwie dwa lata, gdyż jego 

rozwój przerwał wybuch II wojny światowej. Placówka ta nie zdążyła dostar-

czyć kadry nauczycielskiej szkolnictwu lwowskiemu i małopolskiemu, jej utwo-

rzenie było jednak ważnym przejawem dążeń polskich pedagogów okresu mię-

dzywojennego do zapewnienia wysokiego poziomu przygotowania zawodowego 

nauczycieli szkół powszechnych.  

Pedagogia stanowiły istotne ogniwo w systemie kształcenia nauczycieli  

w międzywojennej Polsce. Ich koncepcja dojrzewała stopniowo, biorąc początek 

w projektach reform formułowanych tuż po odzyskaniu niepodległości, krystali-

zując się w pierwszych tego typu placówkach zorganizowanych w 1928 r. oraz 

w postanowieniach ustawy szkolnej z 1932 r. Pod koniec okresu międzywojen-

nego w całej Polsce funkcjonowało 11 pedagogiów, działalność większości  

z nich jak dotąd pozostaje jednak nieznana
1
. Stwierdzenie to odnosi się także do 

                                                      
1  Najwięcej opracowań powstało na temat Pedagogium w Krakowie, głównie w związku z bada-

niami nad dorobkiem jego założyciela, Henryka Rowida. W roku 2011 wydano monografię pt. 

Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, Kra-

ków 2011, w którym zamieszczono kilka artykułów oraz wspomnień na ten temat. Warto zwró-

cić uwagę na teksty: J.M. Małeckiego, J. Wojniak, Szkoły ćwiczeń Państwowego Pedagogium  

i Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, [w:] Państwowe… oraz E. Krochmal-

ska-Gawrosińska, Henryk Rowid – twórca Państwowego Pedagogium w Krakowie, [w:] Pań-

stwowe… Ponadto na jego temat pisali: K. Buczek, Krakowskie pedagogium w latach 1928–

1939, [w:] Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, red.  

I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska, Warszawa 2010; taż, Nauczyciele krakowskiego Pe-

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.30
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pedagogium lwowskiego. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie tej luki  

w stanie badań nad szkolnictwem w międzywojennej Polsce. Oparto go na do-

kumentach archiwalnych, przechowywanych w Centralnym Państwowym Ar-

chiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Jest ich niewiele, nie dają więc peł-

nego oglądu funkcjonowania placówki i ograniczają możliwości interpretacyjne. 

Niemniej jednak pozwalają na ukazanie okoliczności powołania zakładu i orga-

nizacji jego pracy oraz scharakteryzowanie kadry pedagogicznej.  

1. Miejsce pedagogiów w systemie kształcenia nauczycieli  

w Polsce międzywojennej 

Okres międzywojenny był czasem gruntownych reform oświatowych w Pol-

sce. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) 

stanęło przed trudnym zadaniem stworzenia jednolitego systemu oświatowego  

z odziedziczonych po zaborcach trzech różnych ustrojów szkolnych. Aby prze-

prowadzenie koniecznych zmian było możliwe, potrzebna była odpowiednio 

przygotowana kadra nauczycielska. 

Pierwszy dokument regulujący sprawy kształcenia nauczycieli, Dekret  

o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim, pochodzi  

z 1919 r. Zawarte w nim zapisy stanowiły, że podstawowym typem placówki 

kształcenia kadr dla szkół powszechnych jest 5-letnie seminarium nauczyciel-

skie, oparte na podbudowie 7-klasowej szkoły powszechnej. Projekt ten był 

przedmiotem dyskusji uczestników tzw. Sejmu Nauczycielskiego w kwietniu 

1919 r. Podczas obrad Henryk Rowid wyszedł z propozycją utworzenia dwulet-

nich szkół pedagogicznych na podbudowie pełnej szkoły średniej ogólnokształ-

cącej. Propozycja ta była de facto projektem pedagogiów. Opinię Rowida poparł 

Juliusz Kleiner, proponując, by owe dwuletnie instytuty pedagogiczne dla ab-

solwentów szkół średnich połączyć z 4-letnim cyklem kształcenia na poziomie 

gimnazjum niższego i stworzyć na okres przejściowy 6-klasowe seminaria  

(4 klasy ogólnokształcące i 2 klasy zawodowe pedagogiczne). Uczniowie tego 

typu seminariów mieli być zrównani w prawach z absolwentami gimnazjów 

ogólnokształcących i uzyskać dostęp do uniwersytetów. W efekcie uczestnicy 

zjazdu nauczycielskiego przyjęli projekt utworzenia dwuletnich pedagogiów, 

                                                      
dagogium w latach 1928–1939, [w:] W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. 

Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. K. Dormus, R. Ślęczka, Kraków 2012, s. 56–63 oraz  

R. Ślęczka, Nauczyciele Szkoły Ćwiczeń krakowskiego Pedagogium, „Studia Paedagogica Igna-

tiana 2016, nr 2. Powstały także dwa artykuły dotyczące pedagogiów w Lublinie i Poznaniu:  

J. Doroszewski, Państwowe Pedagogium im. Ewarysta Estkowskiego w Lublinie 1928–1945, 

„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1984, nr 2, s. 135–144; J. Hellwig, Działalność Państwo-

wego Pedagogium w Poznaniu (1937–1947), „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1980, nr 1,  

s. 62–75.  
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opartych na gimnazjach ogólnokształcących oraz doraźnie, w okresie przejścio-

wym, organizowania sześcioletnich seminariów nauczycielskich na podbudowie 

7-klasowych szkół powszechnych
2
. 

W praktyce oświatowej w pierwszych latach odrodzonego państwa działały 

seminaria nauczycielskie oraz preparandy, państwowe i prywatne. Program na-

uczania dla seminariów opracowano w 1921 r. Różnił się od programu szkół 

ogólnokształcących przede wszystkim blokiem przedmiotów pedagogicznych 

oraz związaniem treści nauczania z programem szkoły powszechnej, do którego 

realizacji seminaria miały przygotowywać. Były one bezpłatne, a nauka trwała 

co najmniej 5 lat. Dwa ostatnie lata kształcenia były przeznaczone na przygoto-

wanie praktyczne, które prowadzono w przyseminaryjnych szkołach ćwiczeń. 

Ukończenie seminarium nie dawało prawa do podjęcia studiów wyższych. Miało 

ono charakter szkoły średniej zawodowej. Z kolei preparandy były dwuletnimi 

szkołami koedukacyjnymi dla młodzieży w wieku od 12 do 15 lat, przygotowu-

jącymi do nauki w seminarium nauczycielskim. Przyjmowano do nich młodzież 

z ukończoną co najmniej IV klasą szkoły powszechnej. Rekrutowały one mło-

dzież ze wsi i niewielkich miasteczek, dysponowały własnymi internatami.  

W całej Polsce w latach 1921–1926 działało kilkadziesiąt tego typu placówek
3
. 

5-letnie seminaria nauczycielskie okrzepły wraz z wydaniem w 1926 r. no-

wego programu nauczania. Przyjmowano do nich młodzież co najmniej 14- 

-letnią, która zdała egzamin wstępny z zakresu programu VII klas szkoły po-

wszechnej. W programie nauczania większą uwagę zwrócono na wykształcenie 

ogólne i kwestie wychowawcze. Ich działalność była krytykowana, przyjmowały 

bowiem młodzież jeszcze niegotową do podjęcia decyzji o dalszych losach za-

wodowych, ponadto nie zrealizowano postulatu, by kadra seminariów miała wy-

kształcenie uniwersyteckie. Czynniki te przekładały się na słaby poziom kształ-

cenia i konieczność dalszych reform.  

W systemie kształcenia nauczycieli dużą rolę odgrywały kursy przysposa-

biające do zawodu lub doskonalące pracujących już nauczycieli. Najwyższy pre-

stiż miały otwarte w 1923 r. przez MWRiOP Państwowe Wyższe Kursy Na-

uczycielskie. Przygotowywały one do zawodu nauczycieli szkół powszechnych, 

dawały jednak szersze kwalifikacje niż seminaria nauczycielskie. Przyjmowano 

do nich uczniów po maturze i z co najmniej 3-letnią praktyką w zawodzie. We-

dle założeń ministerstwa, kurs doskonalił zawodowo wykwalifikowanych już 

nauczycieli.  

                                                      
2  J. Kulpa, Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 

– Warszawa – Kraków 1963, s. 93–95; S. Mauersberg, Sejm Nauczycielski (14–17 kwietnia 

1919 r.), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1980, t. XXIII, s. 150; J. Doroszewski, Życie organi-

zacyjne młodzieży w seminariach nauczycielskich w Polsce w latach 1918–1937, „Przegląd Hi-

storyczno-Oświatowy” 2002, nr 1–2, s. 71–91. 
3  M. Pyter, Prawne zasady kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w okresie II RP. Zagad-

nienia wybrane, „Studia Iuridica Lublinensia”2016, t. XXV, nr 2, s. 789–792.  
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Na zjeździe Sekcji Kształcenia Nauczycieli Związku Polskiego Nauczyciel-

stwa Szkół Powszechnych w styczniu 1928 r. powrócono do postulatu organiza-

cji co najmniej dwuletnich studiów pedagogicznych dla absolwentów szkół 

średnich ogólnokształcących w tzw. pedagogiach. Obecny na zjeździe przedsta-

wiciel MWRiOP Władysław Radwan poinformował, że ze względu na ograni-

czone środki finansowe realizacja tego zadania będzie możliwa najwcześniej za 

dekadę
4
. Determinacja osób zaangażowanych w kształcenie nauczycieli sprawiła 

jednak, że stało się inaczej. 

Jeszcze w tym samym 1928 r. powstały pierwsze w Polsce pedagogia  

w Krakowie, Warszawie i Lublinie. Podstawy ich funkcjonowania określał Sta-

tut państwowych pedagogiów z 28 lipca 1928 r. Naszkicowano w nim jedynie 

ramy programowe i organizacyjne, dając wiele swobody tworzonym pedago-

giom. Zdaniem Henryka Rowida, owa swoboda wskazywała, że pedagogia trak-

towano jak szkołę wyższą. Nieprzypadkowo powstały one w miastach akade-

mickich, które dostarczały sił naukowo-dydaktycznych. Brak sztywnych ram 

programowych dawał także możliwość modyfikowania planów i programów na-

uczania w miarę rozwoju dyscyplin naukowych i potrzeb szkoły powszechnej 

oraz zmian kadrowych w pedagogium
5
. Ich zadaniem, podobnie jak seminariów, 

było kształcenie nauczycieli szkół powszechnych, w odróżnieniu jednak od nich 

były szkołami 2-letnimi dla słuchaczy z wykształceniem średnim ogólnokształ-

cącym (po maturze)
6
. Ta nowa forma oświatowa stanowiła więc ważny wyłom 

w systemie kształcenia nauczycieli w Polsce. Po raz pierwszy przyszli nauczy-

ciele szkół powszechnych uzyskali możliwość uzyskania wyższego wykształce-

nia zawodowego. 

W planie kształcenia pedagogium przewidywano 4 grupy przedmiotów: peda-

gogiczne z naukami pomocniczymi, metodykę nauczania początkowego i praktykę 

pedagogiczną, przedmioty artystyczno-techniczne i przedmioty naukowe
7
. 

Tabela 1. Plan zajęć w pedagogium w 1928 r. 

Przedmioty 
Rok I Rok II 

sem. I sem. II sem. I sem. II 

Wstęp do filozofii z uwzględnieniem wy-

branych zagadnień z etyki i socjologii 
4 4 — — 

Nauki pedagogiczne: 

Psychologia pedagogiczna 4 2 2 2 

Historia wychowania — 3 2 — 

                                                      
4  J. Kulpa, dz. cyt., s. 96–99. 
5  Podaję za: K. Buczek, Nauczyciele…, s. 57.  
6  R. Stankiewicz, Pedagogium, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI w., red. T. Pilch, t. IV, P, 

Warszawa 2005, s. 296–299. 
7  J. Kulpa, dz. cyt., s. 99. 
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Tabela 1. Plan zajęć w pedagogium w 1928 r. (cd.) 

Przedmioty 
Rok I Rok II 

sem. I sem. II sem. I sem. II 

Pedagogika ogólna — — 4 4 

Higiena 2 2 — — 

Metodyka element. nauczania i praktyka 

pedagogiczna 
6 6 6 6 

Przedmiot naukowy 6 6 6 6 

Przedmioty artystyczno-techniczne: 

Rysunki i roboty ręczne 4 4 4 4 

Śpiew 2 2 2 2 

Ćwiczenia cielesne 2 2 2 2 

Źródło: J. Kulpa, dz. cyt., s. 100. 

Program nauczania poszczególnych przedmiotów pedagogia mogły opraco-

wywać samodzielnie, przedkładając do akceptacji ministerstwu. Praktyka peda-

gogiczna odbywała się w tzw. szkołach ćwiczeń. Polegała ona na hospitowaniu 

oraz prowadzeniu zajęć jednogodzinnych i całodziennych, zwiedzaniu innych 

szkół powszechnych i instytucji oświatowych. Na pierwszym roku praktykę od-

bywano w klasach I–IV, a na drugim w klasach V–VII szkoły powszechnej. 

Ćwiczenia miały charakter laboratoryjny i referatowo-dyskusyjny
8
. 

Jako pierwsze w 1928 r. powstało Państwowe Pedagogium w Krakowie na 

bazie Kursów Pedagogicznych i Państwowego Kursu Nauczycielskiego, które 

prowadził Henryk Rowid. Traktowano je jak szkołę eksperymentalną. Celem 

pedagogium było „uzupełnienie i pogłębienie wykształcenia ogólnego kandyda-

tów z zakresie szkoły średniej ogólnokształcącej, wyposażenie w wiadomości  

i umiejętności w zakresie pedagogiki, teoretyczne i praktyczne kształcenie peda-

gogiczne kandydatów na nauczycieli czynnych”
9
. Prowadzono w nim dwuletni 

kurs dla kandydatów na nauczycieli po VI klasach szkoły średniej (pierwszy rok 

obejmował przedmioty ogólnokształcące, drugi – zawodowe), kursy roczne dla 

absolwentów szkół średnich ogólnokształcących oraz roczne kursy dla studen-

tów filozofii oraz pracujących już w zawodzie nauczycieli. 

Plan nauki na pierwszym roku kursu dwuletniego obejmował takie przed-

mioty, jak: religia, język polski i literatura, język obcy, historia, nauka o Polsce 

współczesnej z nauką obywatelską, geografia, nauki przyrodnicze, psychologia  

i logika, matematyka, rysunki i kaligrafia, roboty ręczne, śpiew i muzyka, gry  

i zabawy gimnastyczne. Drugi rok owego kursu, a także kurs jednoroczny, two-

rzyły zajęcia z psychologii dziecka, pedagogiki i dydaktyki ogólnej, historii pe-

                                                      
8  Tamże, s. 102–103. 
9  E. Krochmalska-Gawrosińska, dz. cyt., s. 17–18.  
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dagogiki, organizacji szkolnictwa i ustawodawstwa szkolnego, higieny, metodyki 

nauczania w szkole powszechnej wraz z ćwiczeniami praktycznymi, rysunku i ka-

ligrafii, robót ręcznych, muzyki i śpiewu, gier i zabaw gimnastycznych
10

. Wymiar 

godzinowy przedmiotów teoretycznych nieznacznie przeważał nad praktyką pe-

dagogiczną. Praktyka polegała na hospitowaniu zajęć w szkole ćwiczeń lub innych 

szkołach powszechnych, całodziennej praktyce w szkole powszechnej, prowadze-

niu wycieczek i organizacji gier i zabaw, tygodniowej praktyce w środowisku ro-

dzinnym słuchacza. Ponadto słuchacze obserwowali pracę przedszkoli, szkół spe-

cjalnych, świetlic i szkół wiejskich niższego szczebla organizacyjnego
11

. 

Pedagogium nie miało własnego budynku, korzystano z pomieszczeń wynaj-

mowanych w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krakowie. 

Przy pedagogium w latach 1928–1930 urządzono 4-letnią koedukacyjną szkołę 

ćwiczeń, po czym rolę tę doraźnie pełniła Szkoła Powszechna im. św. Jadwigi.  

Z uwagi jednak na dużą liczbę studentów studium (90) szkoła ta była za mała dla 

potrzeb praktyki pedagogicznej. Pedagogium nie mogło urządzić sal i gabinetów 

przedmiotowych, sali rysunkowej i gabinetu rysunku, gdzie przechowywano by 

prace i pomoce dydaktyczne. Brakowało też funduszów na zakup pomocy dydak-

tycznych. W wynajmowanych pomieszczeniach nie było wolnego miejsca, nie ar-

chiwizowano więc prac absolwentów, które mogły być zapleczem naukowym dla 

kolejnych roczników. Własną 6-klasową szkołę ćwiczeń pedagogium uzyskało 

dopiero po likwidacji męskiego seminarium nauczycielskiego w 1935 r.
12

 

Pedagogium w Krakowie nie miało także internatu, co stanowiło duży pro-

blem z uwagi na to, że 80% uczniów pochodziło spoza miasta. Słuchacze korzy-

stali głównie z bursy seminarium nauczycielskiego przy ul. Karmelickiej 41. 

Większość absolwentów podejmowała pracę w szkolnictwie, część zaś kontynu-

owała naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Statystyki pedagogium wykazały 

884 absolwentów w latach 1928–1939
13

.  

Mocną stroną uczelni była starannie dobrana kadra pedagogiczna, wywodzą-

ca się z pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz krakowskich szkół 

średnich. Wśród nich znaleźli się m.in.: Jan Hulewicz, Zenon Klemensiewicz, 

Ludwik Chmaj, Wanda Bobkowska, Henryk Barycz, Henryk Rowid, Józef Pie-

ter, Władysław Limanowski, Władysław Czapliński, Henryk Policht oraz Stani-

sław Skrzeszewski
14

.  

Kolejne utworzone w 1928 r. pedagogium w Lublinie również zmagało się 

problemami lokalowymi. Przyjęło ono imię znanego organizatora szkolnictwa 

polskiego w zaborze pruskim Ewarysta Estkowskiego. W pierwszym roku ist-

                                                      
10  Tamże, s. 18.  
11  J.M. Małecki, J. Wojniak, dz. cyt., s. 41–48; K. Buczek, dz. cyt., s. 56–63. 
12  A. Boguszewska, dz. cyt., s. 195; R. Ślęczka, dz. cyt., s. 211–226. 
13  W. Chmielewski, Stanisław Antoni Skrzeszewski jako nauczyciel Państwowego Pedagogium  

w Krakowie, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2011, t. 48, s. 15. 
14  Tamże, s. 16; K. Buczek, Nauczyciele…, s. 59–62. 
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nienia korzystało z sali w Prywatnym Gimnazjum Władysława Kunickiego oraz 

z pracowni, biblioteki i sali gimnastycznej seminariów nauczycielskich, męskie-

go i żeńskiego w Lublinie. W drugim roku istnienia, co prawda, zyskało ono 

własny lokali, jednak nie spełniał on wymagań przewidywanych dla placówek 

oświatowych. Brakowało sali gimnastycznej, sali śpiewu, gabinetu lekarskiego i 

internatu. Pedagogium nie miało też własnej szkoły ćwiczeń, praktyki i hospita-

cje odbywano w szkole powszechnej wskazanej przez Kuratorium Lubelskiego 

Okręgu Szkolnego
15

. 

Ośrodek lubelski prowadził Wiktor Helman. Kadrę pedagogiczną tworzyli 

wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, m.in. Henryk Żywczyński 

(historia filozofii), Zygmunt Kukulski (historia wychowania i pedagogika ogól-

na), Stanisław Szober (język polski) i Leon Białkowski (historia)
16

. W latach 

1930–1938 lubelskie pedagogium przygotowało do zawodu 269 nauczycieli
17

. 

Z kolei Pedagogium w Warszawie powstało z Wyższych Kursów Nauczy-

cielskich im. Wacława Nałkowskiego. Kursy istniały od 1917 r., a w 1928 r. 

przekształcono je we wspomniane pedagogium, którym od 1930 r. kierował 

Władysław Spasowski (1877–1941). Jak dotąd nie powstało opracowanie cha-

rakteryzujące jego działalność.  

2. Powstanie Państwowego Pedagogium we Lwowie 

Do powołania pedagogium lwowskiego przyczyniła się ustawa szkolna z ro-

ku 1932 r., nazywana Jędrzejewiczowską. Jej głównym zadaniem było dokoń-

czenie procesu unifikacji szkolnictwa odziedziczonego po zaborcach. Reforma 

wprowadziła gruntowne zmiany w systemie kształcenia nauczycieli. Przede 

wszystkim zlikwidowano 5-letnie seminaria nauczycielskie, wprowadzając  

w ich miejsce dwie drogi kształcenia nauczycieli szkół powszechnych: 3-letnie 

licea pedagogiczne oraz 2-letnie pedagogia
18

. Pedagogia miały przygotowywać 

nauczycieli klas wyższych szkoły powszechnej, podczas gdy licea – nauczycieli 

klas niższych. Wraz ze szkołą ćwiczeń oraz internatem miały one tworzyć ze-

spół placówek przygotowania pedagogicznego. Zarówno licea, jak i pedagogia 

podnosiły rangę nauczycieli szkół powszechnych, rozszerzając kształcenie ogól-

ne oraz przygotowanie specjalnościowe: społeczno-obywatelskie, pedagogiczne 

i zawodowe, dzięki rozwiniętym praktykom pedagogicznym
19

. 

                                                      
15  A. Boguszewska, dz. cyt., s. 195–196. 
16  J. Doroszewski, Państwowe Pedagogium…, s. 137. 
17 Tamże, s. 141. 
18  W. Garbowska, Jędrzejewiczowska ustawa szkolna z 1932 roku, „Rozprawy z Dziejów Oświa-

ty” 1969, t. 12, s. 129.  
19  S. Majewski, Organizacja i potrzeby szkolnictwa II Rzeczypospolitej w okresie pokryzysowym, 

1936–1939, [w:] Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Studia i szkice, red. 

M. Pękowska, Kielce 2007, s. 269. 
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Reforma wytrącała z rąk główny argument podnoszony przez przeciwników 

seminariów, iż podejmujący w nich naukę kandydaci do zawodu nauczycielskiego 

nie są w pełni świadomi wyboru zawodowego. Licea przyjmowały kandydatów po 

VI klasach szkoły powszechnej i 4-letnim gimnazjum. Byli to zatem 17-latkowie, 

a nie, jak w przypadku seminariów, 14-latkowie. Z kolei pedagogia miały przyj-

mować absolwentów 2-letnich liceów, po maturze, ludzi już dorosłych.  

Do wykonania postanowień ustawy Jędrzejewiczowskiej z 1932 r. w zakre-

sie reorganizacji systemu kształcenia nauczycieli Ministerstwo Wyznań i Oświe- 

cenia Publicznego w Warszawie przystąpiło w roku 1936, przygotowując się do 

przyjęcia do liceów pierwszych absolwentów zreformowanych 4-letnich gimna-

zjów. Wydano wówczas Okólnik nr 32 z 28 marca 1936 r. w sprawie likwidacji 

seminariów nauczycielskich, który stanowił, że w roku szkolnym 1936/1937 na-

leży zamknąć istniejące seminaria i poczynić starania w kierunku organizacji li-

ceów pedagogicznych w roku szkolnym 1937/1938. Zakładano, że budynki do-

tychczasowych seminariów wraz z ich wyposażeniem będą podstawą dla przy-

szłych liceów
20

. Oprócz liceów w całym kraju w roku szkolnym 1937/1938 po-

wstało 8 pedagogiów – we Lwowie, Łodzi, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, 

Płocku, Toruniu i Wilnie. Jeśli chodzi o Lwów, jego założenie było ściśle zwią-

zane z powołanymi wówczas liceami pedagogicznymi. 

22 czerwca 1937 r. MWiOP wyraziło zgodę na uruchomienie we Lwowie 

dwóch liceów pedagogicznych – męskiego i żeńskiego. By zapewnić możliwość 

zdobycia kwalifikacji nauczycielskich szerszej grupie osób, w tym już pracują-

cym w szkolnictwie, lecz bez odpowiednich kwalifikacji, absolwentom 7-klaso- 

wych gimnazjów czy studentom, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli stu-

diów lub też łączyli studia z przygotowaniem do zawodu nauczycielskiego,  

13 lipca 1937 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

zadecydowało o powołaniu Państwowego Pedagogium we Lwowie. 

Pedagogium ulokowano w gmachu byłego Państwowego Seminarium Na-

uczycielskiego im. Adama Asnyka przy ul. Sakramentek 7 (dziś ul. Tuhan-Bara- 

nowskiego), założonego w 1871 r. 

Wraz z nim z budynku korzystało II Liceum Pedagogiczne we Lwowie. Obie 

placówki miały wspólną dyrekcję, pozostając pod kierownictwem dra Franciszka 

Gucwy (1892–1945). Był on doświadczonym lwowskim pedagogiem, wieloletnim 

dyrektorem zlikwidowanego seminarium nauczycielskiego. Tytuł doktora uzyskał 

na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmował się historią li-

teratury, w byłym seminarium prowadził zajęcia języka polskiego i literatury
21

.  

                                                      
20  Centralnyj Derżawnyj Istoryczny Archiw Ukrajini u Lwowi [dalej: CDIAUL], fond 179 (Kurato-

rium Okręgu Szkolnego Lwowskiego), opis 3, sygn. 8, k. 11; Okólnik nr 32 z 28 marca 1936 r.  

w sprawie likwidacji seminariów nauczycielskich. 
21  CDIAUL 179, 3, sygn. 1510, k. 16. W czasie okupacji prowadził tajne kształcenie nauczycieli. 

W. Hahn, Gucwa Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław – Warszawa – 

Kraków 1960–1961, s. 135–136. 
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Fot. 1. Decyzja MWRiOP zatwierdzająca powstanie Państwowego Pedagogium we Lwowie 

Źródło: CDIAUL 179, 3, sygn. 1510, k. 2 verso. 

 

Fot. 2. Budynek pedagogium – dziś siedziba Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu im. Iwana Franki 

we Lwowie (lipiec 2017) 

Źródło: archiwum prywatne autora. 
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Do lwowskiego pedagogium przyjmowano uczniów bez różnicy wyznania. 

Kandydaci wnosili podania do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, do-

łączając metrykę chrztu, świadectwo dojrzałości, świadectwo obywatelstwa pol-

skiego i lekarskie, książeczkę moralności i wojskową oraz życiorys. W pierw-

szym roku działalności większość słuchaczy była wyznania rzymskokatolickiego 

– 94, tylko 10 było grekokatolikami
22

. Nie odnotowano żadnego ucznia Żyda, 

choć mniejszość ta stanowiła około 30% mieszkańców ówczesnego Lwowa. 

 

Fot. 3. Pieczęć pedagogium 

Źródło: CDIAUL 179, 3, 1510, passim. 

Pierwsze dwa lata funkcjonowania pedagogium upłynęły na pracach organi-

zacyjnych. Podstawowym problemem nowej placówki oświatowej były trudne 

warunki lokalowe, panujące w gmachu na ul. Sakramentek 7. Z tego względu 

władze miasta podjęły decyzję o budowie nowego budynku szkolnego, który 

mieściłby nie tylko pedagogium, ale i I Liceum Pedagogiczne. W tym celu za-

kupiono plac przy ul. Dwernickiego 15 i w ciągu roku wybudowany nowy 

gmach szkolny
23

. Przeprowadzka pedagogium z ul. Sakramentek na ul. Dwer-

nickiego nastąpiła przed rozpoczęciem roku szkolnego 1938/1939. Pedagogium 

wraz przestronnymi pomieszczeniami zyskało perspektywy rozwoju organiza-

cyjnego. Miało jednak mało pomocy dydaktycznych. Z trudem urządzono pra-

cownie fizyko-chemiczną, biologiczną i do zajęć praktycznych, pozostałe zaś 

czekały na odpowiednie dotacje.  

3. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego 

W pedagogium lwowskim utworzono trzy wydziały: humanistyczny, fizycz-

no-matematyczny oraz przyrodniczo-geograficzny. Każdy z nich zapewniał spe-

cjalizację w prowadzeniu nie jednego przedmiotu, jak to było w pedagogiach 

tworzonych w 1928 r., lecz w grupie przedmiotów występujących w planach na-

uczania klas wyższych szkoły powszechnej. Program kształcenia obejmował ta-

kie przedmioty, jak: filozofia, socjologia, psychologia, język polski, literatura 

polska, język i literatura ukraińska, praktyka pedagogiczna, higiena szkolna, hi-

                                                      
22  CDIAUL 179, 3, sygn. 1511, k. 25. 
23  CDIAUL 179, 3, sygn. 1520, k. 1–48. 
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storia, matematyka, fizyka, geografia i biologia, rysunki, roboty ręczne, śpiew 

oraz wychowanie fizyczne
24

.  

W pierwszym roku funkcjonowania pedagogium utworzyły się cztery grupy 

specjalizacyjne: jedna humanistyczna, jedna matematyczno-fizyczna i dwie geo-

graficzno-przyrodnicze. Opiekę wychowawczą sprawowali w grupie A (humani-

stycznej) – Edmund Rohman, w grupie B (matematyczno-fizycznej) – Józef 

Lubczyński, w grupie C (geograficzno-przyrodniczej) – Adam Zaczek, a w gru-

pie D (także geograficzno-przyrodniczej) – Piotr Dąbrowski
25

. W zajęciach 

uczestniczyły w sumie 104 osoby. 

Pierwszy semestr zajęć poświęcono na wykłady. Były one wspólne dla 

wszystkich uczniów. Następnie grupy A, B, C, D odbywały osobno ćwiczenia  

z przedmiotów, zgodnie ze specjalnością. Zajęcia praktyczne z zakresu robót 

ręcznych dotyczyły prac w dziale papierowym, kartoniarskim i tekturowym. Po-

nieważ pedagogium nie miało własnego warsztatu, niezbędnego do prowadzenie 

tego rodzaju zajęć, korzystało z gościnności X Gimnazjum im. Henryka Sien-

kiewicza, które udostępniło mu swoją pracownię. Znajdowało się ono przy ul. 

Ochronek 4. W zaleceniach wizytacyjnych inspektora szkolnego w roku 1938 

pojawił się zapis o konieczności zorganizowania warsztatu pracy na miejscu
26

. 

Kadrę pedagogiczną tworzyli doświadczeni nauczyciele zlikwidowanego semi-

narium nauczycielskiego, szkół średnich ogólnokształcących, a także wykładowcy 

Uniwersytetu Jana Kazimierza. Większość grona pedagogicznego łączyła obowiązki 

nauczyciela w utworzonych liceach pedagogicznych oraz w pedagogium. Pracę  

w pedagogium i w I Liceum Pedagogicznym godzili: Józef Lubczyński (praktyka 

pedagogiczna), Antoni Rzepka (wychowanie fizyczne), dr Mieczysław Siłka (higie-

na szkolna), mgr Adam Zaczek (język polski) oraz Władysław Zgoda-Zgodziński 

(zajęcia praktyczne). W II liceum i pedagogium pracowali jednocześnie R. Cegielski 

(fizyka), J. Chudzikowska (rysunki) oraz Czesław Kozietulski (chór i śpiew). 

Pedagogium wspomagali także wykładowcy gimnazjów: dr Konstanty Kisie-

lewski z Gimnazjum im. A. Asnyka (język i literatura ukraińska) i dr Edmund 

Rohman z XI Gimnazjum (filozofia, socjologia, historia wychowania). Kilku  

                                                      
24  CDIAUL 179, 3, sygn. 1510, k. 17. Organizacja procesu dydaktycznego w pedagogium była 

zatem nieco odmienna od ministerialnych zaleceń. Jan Kulpa pisze, iż pedagogium miało ofe-

rować cztery grupy przedmiotów kształcenia kierunkowego, przygotowując do kształcenia. 

Pierwszą stanowił blok przedmiotów humanistycznych – obejmujący język polski z literaturą  

i język obcy z literaturą oraz język polski z literaturą i dykcją, historię Polski i historię po-

wszechną. Drugi blok to przedmioty geograficzno-przyrodnicze (geografia, przyroda, biologia, 

fizyka oraz chemia z mineralogią). Trzecia specjalność miała charakter matematyczno-fizyczny 

(łącznie z chemią), a czwarta grupa przedmiotowa – nosiła nazwę robót ręcznych i rysunków, 

ewentualnie gospodarstwa domowego (rysunek z planimetrią i stereometrią, roboty ręczne, ry-

sunek i roboty ręczne kobiece; roboty ręczne kobiece i gospodarstwo domowe). J. Kulpa, 

Kształcenie nauczycieli…, s. 297.  
25  CDIAUL 179, 3, sygn. 1511, k. 24. 
26  Tamże, k. 29. 
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z nich pracowało w gimnazjach, a także na uniwersytecie, na przykład dr Jan 

Noskiewicz – docent na Uniwersytecie Jana Kazimierza i profesor w II Gimna-

zjum (biologia), dr Bronisław Włodarski – docent na Uniwersytecie Jana Kazi-

mierza i profesor w VI Gimnazjum (historia).  

Nauczycielami lwowskiego pedagogium byli również inni wykładowcy 

uniwersyteccy. Pracowali w nim: dr Julian Czyżewski – docent na Uniwersyte-

cie Jana Kazimierza (geografia), dr Stefan Drzewicki – asystent na Uniwersyte-

cie Jana Kazimierza (biologia wychowawcza), dr Władysław Florian – asystent 

na Uniwersytecie Jana Kazimierza (literatura polska) oraz dr Stanisław Ruzie-

wicz z Akademii Handlu Zagranicznego (matematyka). Psychologii i praktyki 

pedagogicznej uczył dr Piotr Dąbrowski, nauczyciel w jednej ze szkół po-

wszechnych we Lwowie (psychologia). 

Kadra pedagogiczna stanowiła dobrze zbilansowany zespół teoretyków  

i praktyków, mających doświadczenie w kształceniu kadr nauczycielskich (byli 

pracownicy seminarium nauczycielskiego), gimnazjalistów (nauczyciele gimna-

zjalni) oraz studentów (wykładowcy uniwersyteccy). Warto zwrócić uwagę, że 

większość z nich posiadała tytuł doktora. Dobór pracowników pedagogium za-

pewniał wysoką jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego przyszłych 

adeptów zawodu nauczycielskiego. 

Niestety, nieznane jest pochodzenie społeczne słuchaczy pedagogium, ich 

wykształcenie oraz wiek. Można jednak stwierdzić, że to pedagogium, podobnie 

jak inne, utworzone na mocy reformy Jędrzejewiczowskiej, nie miało możliwo-

ści pełnego rozwinięcia programu kształcenia zgodnie z postanowieniami usta-

wy. Pierwsi absolwenci dwuletnich liceów, spośród których mieli się rekrutować 

słuchacze pedagogium, pojawili się dopiero w czerwcu 1939 r. Najprawdopo-

dobniej pedagogium przyjmowało, zgodnie ze statutem pedagogiów z roku 

1928, pracujących lub bezrobotnych nauczycieli, studentów wydziału filozoficz-

nego oraz absolwentów gimnazjów sprzed reformy.  

Pedagogium nie miało własnej szkoły ćwiczeń. Przed przeprowadzką na ul. 

Dwernickiego korzystano ze szkoły ćwiczeń I liceum, znajdującej się przy ul. 

Sakramentek. Z trudem organizowano praktyki ciągłe studentów. Przeprowa-

dzano je w różnych szkołach powszechnych Lwowa, w szkole ćwiczeń I liceum 

pedagogicznego, a także w szkołach powszechnych, w miejscu zamieszkania 

słuchaczy. Praktyki polegały na hospitowaniu zajęć doświadczonych nauczycieli 

oraz na ich samodzielnym prowadzeniu.  

Problemy pedagogium w zakresie organizacji praktyk zwróciły uwagę władz 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. Aby zwiększyć możliwości uzy-

skania odpowiedniego przygotowania praktycznego przez uczniów pedagogium, 

kuratorium poinstruowało, poprzez inspektorów szkolnych, szkoły powszechne, 

by stworzyły możliwości odbycia praktyki uczniom lwowskiego pedagogium
27

. 

                                                      
27  CDIAUL 179, 3, sygn. 1510, k. 29; 179, 3, sygn. 1511, k. 27. 
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Po odbyciu praktyki ciągłej w miejscu zamieszkania słuchacz uzyskiwał za-

świadczenie ze szkoły, w której odbył praktykę. Zawierało ono informacje  

o terminie i wymiarze godzinowym praktyk, wymiarze godzin hospitowanych 

oraz przeprowadzonych samodzielnie, ich tematyce, a także opinię kierownika 

szkoły o przydatności praktykanta do zawodu nauczycielskiego. Z przeglądu za-

chowanych w archiwum zaświadczeń wynika, że dołączano do nich także, choć 

nie we wszystkich przypadkach, ogólny wynik praktyki (na przykład bardzo do-

bry, dobry). Nie był to jednak warunek ich zaliczenia
28

. 

Wyniki klasyfikacji studentów pierwszego roku przekonują, że poziom wy-

magań wobec uczniów był umiarkowany, a efektywność pracy dydaktycznej za-

dowalająca. Na 104 słuchaczy – oddział A liczył 27, B – 26, C – 24, a D – 27 

osób – odsiew szkolny był na poziomie co najmniej 7% (20 osób skierowano na 

egzamin poprawkowy, nie znamy jego wyników)
29

. 

Problemem pedagogium był brak własnej bursy. Był on dotkliwy, ponieważ 

większość jego uczniów pochodziło spoza Lwowa. Wiadomo, że część mieszka-

ła w Internacie im. Grzegorza Piramowicza przy ul. 29 listopada. W roku 1937–

1938 z jego gościnności korzystało w sumie 50 słuchaczy, kolejnych 12 dojeż-

dżało codziennie na zajęcia, a pozostali przebywali u rodziców, krewnych lub na 

stancjach w mieście
30

. 

Na terenie pedagogium prowadzono działalność pomocową i samorządową. 

Zorganizowano samopomoc uczniowską – jej przewodniczącym był Tadeusz 

Panasiewicz. W roku szkolnym 1937–1938 samorząd urządził trzy zabawy oko-

licznościowe, dochód z nich przeznaczono na stworzenie kasy pożyczkowej dla 

biednych słuchaczy. Uroczystości państwowe, takie jak: obchody rocznic 

uchwalenia Konstytucji 3 maja, odzyskania przez Polskę niepodległości, imienin 

prezydenta Ignacego Mościckiego, a także śmierci marszałka Józefa Piłsudskie-

go i szkolne, jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, organizowano 

wspólnie z uczniami I liceum
31

.  

Pedagogium podlegało nadzorowi pedagogicznemu Okręgu Szkolnego 

Lwowskiego. Wizytowali je inspektorzy szkolni Tadeusz Kupczyński oraz Mie-

czysław Ziemnowicz
32

. W pierwszym roku funkcjonowania szkoła była też wi-

zytowana przez przedstawicieli MWRiOP, w tym wiceministra Jerzego Ferek- 

-Błeszyńskiego (1888–1946) oraz inspektora Zygmunta Szulczyńskiego (1897–

1967). W sprawozdaniach wizytacyjnych działania dydaktyczno-wychowawcze 

                                                      
28  CDIAUL 179, 3, sygn. 1511, k. 53–61 
29  Tamże, k. 25. 
30  Tamże, k. 26. 
31  Tamże, k. 26. 
32  Doc. dr Mieczysław Ziemnowicz (1882–1971), pedagog, naczelnik Wydziału Kuratorium OSL, 

od 1936 r. dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika we Lwowie, otrzymał wtedy też pra-

wo veniam legendi z zakresie pedagogiki na UJK. Sprawozdanie Studium Pracy Społecznej we 

Lwowie za rok szkolny 1935/36, [Lwów 1936], s. 12, 15. 
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szkoły oceniano pozytywnie, w zaleceniach zwracano uwagę na brak własnego 

budynku, bursy i małą liczbę pomocy naukowych
33

.  

Podsumowanie 

Pedagogium było nową formą kształcenia nauczycieli w okresie międzywo-

jennym. Jego powstanie wiązało się z postulatem wyposażenia nauczycieli szkół 

powszechnych nie tylko w umiejętność skutecznego przekazywania uczniom 

treści podręcznikowych, ale i w głębszą wiedzę ogólnokształcącą dzięki kształ-

ceniu na poziomie wyższym oraz z postulatem przyjmowania do zawodu na-

uczyciela kandydatów świadomych swego wyboru drogi zawodowej, o już 

ukształtowanej osobowości. W roku 1928 powstały trzy pierwsze tego typu pla-

cówki. Impuls do dalszego ich rozwoju dała ustawa Jędrzejewiczowska z 1932 r., 

likwidująca seminaria nauczycielskie, a w ich miejsce powołująca trzyletnie li-

cea pedagogiczne i dwuletnie pedagogia.  

Utworzone w 1937 r. pedagogium lwowskie odpowiednie warunki lokalowe 

zyskało w drugim roku funkcjonowania i wówczas rozwinęło swą działalność. 

Zapewniało ono wysoki poziom przygotowania zawodowego dzięki doświad-

czonej kadrze pedagogicznej, której gros stanowili pracownicy Uniwersytetu Ja-

na Kazimierza we Lwowie.  

Pedagogium funkcjonowało zbyt krótko, by dokonać jego oceny. Z powodu 

wybuchu wojny, w zasadzie nie mogło zrealizować postanowień ustawy z 1932 r., 

zgodnie z którą miało kształcić kandydatów na nauczycieli posiadających matu-

rę uzyskaną w dwuletnim liceum. Program jego kształcenia odpowiadał planom 

nauczania zreformowanej szkoły powszechnej, lecz przyjmowało ono kandyda-

tów do zawodu nauczycielskiego na zasadach podobnych do pedagogiów utwo-

rzonych w 1928 r. Jego funkcjonowanie było splecione z powołanymi w tym 

samym czasie I i II Liceum Pedagogicznym we Lwowie. Być może badania po-

święcone działalności owych placówek rzucą nowe światło na scharakteryzowa-

ne w niniejszym artykule pedagogium
34

. 
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The Lviv Pedagogium between 1937 and 1939 

Summary 

This paper presents the functioning of the teacher’s training institution which has hitherto not been 

the subject-matter of the literature on the history of education. It has been based upon the archive 

documents stored at the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv. In it, the circum-

stances of establishing pedagogium, the organization of its work and the profile of teaching staff 

were presented. Pedagogium was a new, and representing a higher level than that of teacher’s 

training seminar, form of teacher’s training in the interwar period. It was guided by the postulate 

of establishing higher vocational school preparing for the job of a teacher of primary school in Po-

land. In the year 1928, the first three institutions of this type were established. The further devel-

opment of them was stimulated by the Act of Minister Jędrzejewicz from the year 1932, abolishing 

teacher’s training seminars, and establishing three-year pedagogical secondary schools and two-

year pedagogia instead of the former. The pedagogium in Lviv was one of eleven institutions of 

that kind in Poland. 

Keywords: teacher’s training; interwar period; Lviv; pedagogium. 
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Organizacja i rozwój Żeńskiego Seminarium 

Nauczycielskiego w Częstochowie  

w latach 1914–1936. Zarys problematyki 

Słowa kluczowe: seminaria nauczycielskie; zakłady kształcenia nauczycieli; Częstochowa; śred-

nie szkoły zawodowe. 

Pierwszy żeński zakład kształcenia nauczycieli w Częstochowie powołano  

w 1914 roku (cztery miesiące po opuszczeniu miasta przez wojska rosyjskie)
1
. Je-

go założycielem i dyrektorem do 1918 roku był ks. dr Stanisław Kronenberg
2
. 

Uruchomienie, jak i funkcjonowanie 5-letniego Żeńskiego Seminarium Nauczy-

cielek Ludowych podyktowane było brakiem tego typu placówki w Częstochowie, 

wzrostem liczby szkół elementarnych oraz zaciągiem męskiej części kadry do 

wojska. Trudna sytuacja w szkolnictwie, zwłaszcza elementarnym, zmuszała wła-

dze szkolne do zatrudniania w charakterze nauczyciela i wychowawcy osób nie-

mających nic wspólnego z edukacją – urzędników kolejowych, czy też strażników 

ziemskich. Jedną z alternatyw, zapewniającą dostarczenie nowej kadry, miał być 

zorganizowany w roku szkolnym 1915/1916 roczny Kurs Pedagogiczny. Jednak 

pełniejsze wykształcenie w tym kierunku dawało powołane seminarium
3
.  

                                                      
1  Wojska rosyjskie opuściły Częstochowę 3 sierpnia 1914 roku. J. Sętowski, Legiony Polskie  

a ruch niepodległościowy w Częstochowie w latach I wojny światowej 1914–1918, [w:] Często-

chowy drogi ku niepodległości, pod red. R. Szweda, W. Palusa, Częstochowa 1998, s. 27.  
2  Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), zespół: Akta miasta Częstochowy (dalej 

MagCz), sygn. 8042, Sprawy miejskiego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Często-

chowie, k. 147. 
3  J. Prüffer, Szkolnictwo w Częstochowie w okresie wojny (rok szkolny 1914–15 – 1915–16), 

Częstochowa 1916, s. 38–39. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.31
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Placówkę umieszczono w lokalu przy alei NMP 60
4
. W celu właściwego 

funkcjonowania szkoły powołano Radę Opiekuńczą
5
 oraz Sekcję Opiekuńczą – 

odpowiedzialną za właściwą współpracę placówki z domem rodzinnym uczen-

nic. Utworzono także bibliotekę, która w 1918 roku posiadała 556 woluminów
6
. 

Kadrę zakładu w czasie I wojny światowej stanowiło 13 nauczycieli, a byli to:  

S. Andrzejaczek (przyroda), W. Bargieł (matematyka, fizyka, chemia), M. Bie-

drzycka (geografia, historia), M. Józefowicz (roboty ręczne), ks. W. Kneblewski 

(pedagogika, logika), ks. dr S. Kronenberg (religia), H. Lewandowska (gimnasty-

ka), J. Łagodziński (rysunki), A. Reszke (kaligrafia), J. Słomińska (język polski), 

Staszewski (modelowanie), Szczepański (muzyka) oraz W. Zieliński (śpiew)
7
. 

W pierwszych latach funkcjonowania zakładu przyjmowano do niego dziewczę-

ta, które ukończyły cztery klasy szkoły niższej oraz te, które na zasadzie domowego 

przygotowania złożyły pozytywnie egzamin wstępny
8
. Na pierwszy rok w 1917 re-

krutowano kandydatki w wieku 15–17 lat, z kolei na drugi 16–18 lat. Zainteresowa-

ne musiały przedłożyć odpowiednie dokumenty (prośbę o dopuszczenie do egzami-

nu, metrykę, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo szczepienia przeciwko 

ospie, pisemne zobowiązanie rodziców do regularnych opłat, świadectwo moralno-

ści, krótki życiorys) oraz zaliczyć pozytywnie egzamin wstępny (na I rok: z religii, 

języka polskiego, arytmetyki, geometrii, historii Polski, przyrody, geografii; na II:  

z religii, języka polskiego, historii powszechnej, geografii, przyrody, arytmetyki, 

geometrii). Pożądaną umiejętnością była gra na skrzypcach, a także rysowanie i mo-

delowanie. Opłata za naukę wynosiła rocznie 150 mk
9
.  

Żeńskie Seminarium Nauczycielek Ludowych zmieniło właściciela w roku 

szkolnym 1918/1919 i przeszło w posiadanie Tekli Busz, kierowniczki ośmio-

klasowego Gimnazjum Żeńskiego przy ul. Jasnogórskiej 24. Od tego momentu 

budynek gimnazjum stał się również siedzibą seminarium
10

. Dyrektorką zakładu 

w latach 1918–1920 była Helena Dalkiewicz, w następnym roku szkolnym 

1920/1921 – Maria Kozłowska
11

.  

                                                      
4  Druga rocznica założenia Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego, „Goniec Częstochowski” 

1916, nr 284, s. 3. 
5  Skład jej stanowili: M. Bugajska, ks. W. Kneblewski, ks. dr S. Kronenberg, M. Rayska, L. Sta-

rzyński – członkowie Zarządu Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. św. Józefa w Częstocho-

wie. Sprawozdanie z Gimnazjum realn. i Semin. nauczyc. ludowych w Częstochowie, „Goniec 

Częstochowski” 1918, nr 131, s. 4. 
6  Sprawozdanie z Gimnazjum realn. i Semin. nauczyc. ludowych w Częstochowie, „Goniec Czę-

stochowski” 1918, nr 131, s. 4. 
7  Druga rocznica…, s. 3. 
8  Tamże. 
9  W sprawie Seminarium dla nauczycieli w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1917,  

nr 158, s. 2. 
10  Seminarium nauczycielek ludowych, „Goniec Częstochowski” 1918, nr 167, s. 3; Ogłoszenie, 

„Goniec Częstochowski” 1918, nr 170, s. 6. 
11 http://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/3146-seminarium-nauczycielskie-

w-czestochowie-zdjecie [dostęp: 6.04.2018].  
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Nowym koncesjonariuszem seminarium w roku 1921/1922 został Związek 

Polskich Nauczycieli Szkół Powszechnych (ognisko częstochowskie). Dyrekto-

rem szkoły mianowano ówczesnego wizytatora i dyrektora Seminarium Nauczy-

cielskiego Męskiego – Michała Sidora. Zajęcia odbywały się w godzinach popo-

łudniowych w budynku Seminarium Męskiego przy ul. Jasnogórskiej 34a
12

.  

 

Fot. 1. Zdjęcie grupowe uczniów Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego i Męskiego z dyrekto-

rem Michałem Sidorem w roku szkolnym 1921/1922 

Źródło: APCz, Zbiór fotografii i pocztówek – 1893–1950, sygn. 4, zdjęcie grupowe. 

W roku szkolnym 1922/1923 placówkę prowadziło Stowarzyszenie „Komi-

tet Rodzicielski Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie”
13

. 

Koncesjonariuszem w imieniu komitetu był zarząd wybierany na Walnym Ze-

braniu Rodzicielskim, a zatwierdzany każdorazowo przez Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Warszawskiego. W poszczególnych latach zarząd reprezentowali: 

Walenty Krych i Ludwik Krakowiak (rok szkolny 1922/1923), Jana Wojcie-

chowska i Franciszek Szkup (1923/1924), Franciszek Szkup i Stefan Kapuściń-

ski (1924/1925) oraz Józef Kochel (1925/1926)
14

. Kolejna zmiana na stanowisku 

                                                      
12  APCz, MagCz, sygn. 8042, k. 147; Kursy nauczycielskie, „Goniec Częstochowski” 1921,  

nr 210, s. 4; A. Kowalińska, Stan badań nad szkolnictwem średnim w Częstochowie w okresie 

Drugiej Rzeczypospolitej, „Ziemia Częstochowska” 2008, t. XXXIV, s. 137; O państwowe se-

minarium żeńskie w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 199, s. 2; B. Snoch,  

Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie i w regionie częstochowskim w latach 1918–1990, Czę-

stochowa 1998, s. 268. 
13  O państwowe seminarium…, s. 2. 
14  APCz, MagCz, sygn. 8042, k. 147–148. 
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kierowniczym nastąpiła w 1924 roku. Dyrektorem placówki została etatowa na-

uczycielka Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Często-

chowie – Helena Pasławska
15

.  

Komitet działał na podstawie statutu stowarzyszenia. Utrzymywał placówkę, 

prowadził sprawy administracyjne i majątkowe szkoły oraz wspierał radę peda-

gogiczną w wychowaniu młodzieży pod względem umysłowym, moralnym i fi-

zycznym. Budżet szkoły stanowiły opłaty za naukę, darowizny, zapisy, subsydia 

i zapomogi, udzielane przez osoby prywatne, państwo i instytucje społeczne
16

. 

Pozyskane fundusze nie zawsze jednak były wystarczające. Trudności przyspa-

rzały nieterminowe wpłaty rodziców (opiekunów). Każdego roku część dziew-

cząt, z powodu trudnej sytuacji finansowej, przedkładała pisemne prośby  

o zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z ponoszonych miesięcznie opłat. 

Opóźnienia w regulacji należności wykazywały również instytucje państwowe, 

które finansowały kształcenie dzieci własnych pracowników
17

. Miesięczny koszt 

nauki w seminarium w roku szkolnym 1928/1929 na I i II roku wynosił 45 zł, na 

III – 50 zł, na IV i V – 55 zł
18

. Z kolei średni, miesięczny koszt utrzymania pla-

cówki sięgał kwoty 6454 zł (pensje wraz z świadczeniami – 5551 zł, opał i światło 

– 350 zł, wynajem lokalu – 303 zł, ubezpieczenia, materiały biurowe – 250 zł)
19

. 

Według regulaminu dziewczęta, za które nie uiszczano opłat, zawieszano  

w prawach ucznia aż do momentu uregulowania wymaganej należności
20

. 

Trudna sytuacja finansowa stowarzyszenia w 1922 roku spowodowała zadłuże-

nie placówki. Próbując utrzymać działalność szkoły, 12 sierpnia 1922 roku Komitet 

Rodzicielski zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego o upaństwowienie szkoły. Zgoda ministerstwa została uzależniona od 

pozyskania przez seminarium własnego lokalu. W tym celu zarząd wystąpił z proś-

bą do władz miasta o wydzierżawienie pomieszczeń (koszar) przekazanych miastu 

przez dra Karola Zawadę. Jednocześnie zwrócił się do kuratorium o pozostawienie 

placówki w budynku Męskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Tadeusza Ko-

ściuszki do momentu przysposobienia odpowiedniego lokalu
21

.  

                                                      
15  http://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/3146-seminarium-nauczycielskie-

w-czestochowie-zdjecie [dostęp: 6.04.2018].  
16  B. Snoch, dz. cyt., s. 268. 
17  Były to: Dyrekcja Kolei Państwowych – Warszawa; Dyrekcja Kolei Państwowych – Radom; 

Kuratorium Okręgu Szkolnego – Kraków, Poznań, Łódź; Dyrekcja Poczt i Telegrafów – Kra-

ków; Sąd Okręgowy – Piotrków; Izba Skarbowa – Kielce; Komenda Policji – Kielce; Dyrekcja 

Lasów Państwowych – Warszawa; 27 Pułk Piechoty Kwatermistrzostwo – Częstochowa; Więzie-

nie Śledcze – Sosnowiec; Więzienia – Częstochowa. APCz, MagCz, sygn. 7930, Państwowe Se-

minarium Nauczycielskie, k. 62-63, 165; sygn. 7945, Sprawa przejęcia prywatnego seminarium 

nauczycielskiego żeńskiego w Częstochowie przez Magistrat miasta Częstochowy, bez pag. 
18  Tamże, sygn. 7930, k. 169. 
19  Tamże, k. 170. 
20  Tamże, k. 165. 
21  O państwowe seminarium żeńskie w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 199, s. 2. 
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Zmiana lokalizacji placówki nastąpiła w 1923 roku. Seminarium przeniesio-

no do budynku przy ul. Kordeckiego 11 wynajętego od Antoniny Chachulskiej
22

. 

Dwa lata później – 14 czerwca 1925 roku – biskup Władysław Krynicki dokonał 

poświęcenia sztandaru Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego
23

. W tym też 

roku seminarium otrzymało pełne prawa szkół państwowych
24

. Nastąpiła rów-

nież zmiana na stanowisku dyrektorskim. Nowym kierownikiem placówki od 

roku szkolnego 1926/1927 została nauczycielka historii Helena Nurczyńska
25

.  

Nasilające się w 1928 roku trudności finansowe zakładu zmusiły dyrektora 

szkoły oraz Komitet Rodzicielski do podjęcia decyzji o przekazaniu placówki 

magistratowi Częstochowy. Wprawdzie z nowym rokiem szkolnym 1928/1929 

otrzymała ona zapomogę od Rady Miasta w wysokości 10 000 zł, a od Sejmiku 

Powiatowego 1500 zł, jednak kwoty były niewystarczające. Placówka była win-

na wierzycielom 13 255,93 zł. Zaległości absolwentów z tytułu nauki sięgały 

kwoty 4071,35 zł
26

. Z powodu braku odpowiednich środków, zarząd seminarium 

spóźniał się z wypłatą pensji nauczycielskich, co powodowało rozgoryczenie 

wśród kadry szkolnej. W tym czasie placówka zatrudniała 20 nauczycieli
27

. 

Tabela 1. Kadra pedagogiczna seminarium w roku szkolnym 1928/1929 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot 

1 Teofil Bajerski brak danych 

2 Mieczysław Berezowski metodyka geografii, geografia 

3 Klara Droheim język niemiecki 

4 Bolesław Figwer praktyka pedagogiczna, metodyka 

5 Franciszek Gollenhofer nauka o Polsce współczesnej 

6 ks. Antoni Grochowski religia 

7 Natalia Jakubowska szkoła ćwiczeń 

8 dr Władysław Kahl brak danych 

9 Jadwiga Korzeniowska fizyka, przyroda, geografia, biologia 

10 Wanda Kossow wychowanie fizyczne 

11 Edward Mąkosza śpiew 

12 Bolesław Mizerski przedmioty pedagogiczne i praktyczne uczenie 

13 dr Helena Nurczyńska dyrektor 

                                                      
22  APCz, MagCz, sygn. 7945, bez pag.; B. Snoch, dz. cyt., s. 268. 
23  Z Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 1925,  

nr 141, s. 4–5. 
24  Ogłoszenie, „Goniec Częstochowski” 1925, nr 197, s. 3; Z Seminarium Nauczycielskiego, Go-

niec Częstochowski” 1925, nr 147, s. 4. 
25  http://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/3146-seminarium-nauczycielskie-

w-czestochowie-zdjecie [dostęp: 6.04.2018]. 
26  APCz, MagCz, sygn. 7930, k. 50. 
27  Tamże, k. 93. 
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Tabela 1. Kadra pedagogiczna seminarium w roku szkolnym 1928/1929 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot 

14 Marcin Olczak szkoła ćwiczeń 

15 Eugeniusz Proszowski matematyka 

16 Jan Szust rysunki 

17 Eugenia Weryho język polski 

18 Karol Wopaleński muzyka 

19 Sabina Ważyńska roboty ręczne 

20 Helena Zielińska kaligrafia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APCz, MagCz, sygn. 7930, k. 155–196; sygn. 7945, 

bez pag.  

Na nadzwyczajnym walnym zebraniu rodzicielskim Prywatnego Semina-

rium Nauczycielskiego Żeńskiego 30 września 1928 roku zapadła uchwała prze-

kazująca seminarium władzom miasta
28

. Umowę między Stowarzyszeniem 

„Komitet Rodzicielski Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Częstocho-

wie” a Magistratem miasta Częstochowy zawarto 11 października 1928 roku. 

Wedle porozumienia, stowarzyszenie, z powodu braku środków, przekazywało 

placówkę mieszczącą się w Częstochowie przy ul. Kordeckiego 11 ze wszystki-

mi jej aktywami i pasywami (inwentarzem szkolnym, pomocami naukowymi, 

biblioteką szkolną, wierzytelnościami)
29

 Gminie m. Częstochowa. Do wykona-

                                                      
28  Tamże, k. 43. 
29  W roku szkolnym 1928/1929 placówka na wyposażeniu posiadała: 123 ławki, 6 biurek, 7 sto-

łów kancelaryjnych, 28 krzeseł, 7 szaf, 8 tablic do pisania, 9 tablic do ogłoszeń, 6 stołów do 

prac przyrodniczych, 20 taboretów, 2 szafy do przyrządów fizycznych, 1 szafę biblioteczną,  

7 ławek do ćwiczeń gimnastycznych, 4 drabinki, 1 stojak do skoków, 1 stojak do gry w siatkę, 

2 stojaki do map, 1 półkę do map, 22 pulpity do nut, 2 pulpity na modele rysunkowe, 1 liczydło 

stojące, 21 kątownic stalowych, 31 tablic do slajdów. W zakresie pomocy naukowych posiada-

ła: naczynia chemiczne (cylindry miarowe – 7, cylindry – 3, kolby – 9, zlewki – 22, krystaliza-

tory – 6, moździerzyk chemiczny – 1, retorty – 2, chłodnica Liebiga – 1, pipety – 2, lejki – 14, 

lejki bezpieczeństwa – 3, wanienka pneumatyczna – 1, szczoteczka do probówek – 1, ściskacze 

– 2, szczypce metalowe – 1, łapka do probówek – 1, trójkąty do tygli – 5, igła preparacyjna – 1, 

skalpel – 3, szkiełka zegarowe – 5, lupy – 3, rury kauczukowe, stojaki z łapkami – 2), odczyn-

niki chemiczne (wodorotlenek sodowy, wodorotlenek baru, siarczan sodowy, dwutlenek man-

ganu, azotan sodowy, arsen, węglan sodowy, antymon, potas metaliczny, cynk, wodorotlenek 

potasowy, magnez, azotan potasowy, chloran potasowy, nadmanganian potasu, węglan wap-

niowy, chlorek wapnia, fosforan wapnia, rtęć metaliczna, tlenek rtęci, chlorek rtęci, opiłki mie-

dzi, tlenek miedzi, siarczan miedzi, opiłki żelaza, siarczek żelaza, siarka, fosfor czerwony, jod, 

kwarc, azotan amonu, lakmus, fenoloftaleina, kolodium, gliceryna, chloroform, kwas octowy, 

woda utleniona), przyrządy fizyczne (elektryczność – maszyna Wimshursta, butelka lejdejska, 

elektroskopy, galwanometry, amperometr, woltametr, ogniwa Leclanchégo, wahadełko elek-

tryczne, patyczki szklane i ebonitowe, ogniwo Wolty, siatka Faradaya; magnetyzm – magnez 

sztabowy, magnez kształtu podkowy, kompas; optyka – soczewka dwustronnie wypukła, tarcza 

do analizy światła białego, pryzmat; akustyka – widełki atrikowe; ciepło – palnik spirytusowy 
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nia powyższych ustaleń wyznaczono specjalny komitet, którego skład stanowili: 

H. Nurczyńska, B. Mizerski, J. Magnuski, P. Ruciński, J. Holiński, J. Ściegienny 

oraz A. Czyż. Władze miejskie zaakceptowały decyzję uchwałą Rady Miejskiej 

z dnia 18 października 1928 roku
30

.  

Seminarium otrzymało koncesję na dalsze prowadzenie placówki 22 listopa-

da 1928 roku, pod nazwą „Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Czę-

stochowie”
31

. Podpisanie umowy notarialnej nastąpiło
 
8 listopada 1928 roku

32
. 

Kilka miesięcy później, 20 marca 1929 roku, Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego zarządzeniem z 1929 roku (Nr 11-1103/29) zatwier-

dziło przejęcie przez Gminę m. Częstochowa „Prywatnego Seminarium Nauczy-

cielskiego Żeńskiego Komitetu Rodzicielskiego w Częstochowie” oraz zmianę 

nazwy placówki na „Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Często-

chowie”
33

. 

Z początkiem sierpnia 1928 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakow-

skiego zawiadamiało dyrekcję seminarium, iż z dniem 1 lipca Ministerstwo Wy-

znań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało placówce niepełne prawa na 

rok szkolny 1928/1929. Odzyskanie praw wiązało się z ulokowaniem semina-

rium w odpowiednim lokalu i zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia, tj. 

pomocy naukowych
34

. Placówka mieściła się wówczas w starym, parterowym 

budynku przy ul. Kordeckiego 11. Sale lekcyjne były niskie, ciemne, a część  

                                                      
Bunsena, palniki gazowe, lampka spirytusowa, trójnogi, siatki, lampka Davy’ego, termometry 

Celsjusza, termometry Sika, termoskopy, pierścień Graversanda, war Franklina, kocioł Papina, 

pirometr, przyrządy Tyndalla; ciecze – młynek Segnera, naczynia połączone, cylinder bez dna, 

sikawka kulista, prasa hydrauliczna, pompa ssąca, pompa ssąco-tłocząca, aerometry, piknome-

try; gazy – barometr, baroskopy, maszyna pneumatyczna, półkule magdeburskie; ciała stałe – 

waga chemiczna, waga handlowa, wagi sprężynowe, taśma centymetrowa, śruby mikrome-

tryczne, rura do spadań w próżni, pion, sześciany różnych metali, noniusz; okazy zoologiczne – 

szkielet kota, czaszka konia, czaszka barania, czaszka zająca, kaczka wypchana, pancerz raka; 

okazy mineralogiczne – wapienie, wapienie z odciskami, wapienie naciskowe, marmur, okazy 

skamieniałości, piryt, kwarc; tablice botaniczne – dąb-buk, sosna, groch-fasola, wiśnia-jabłoń, 

ziemniak-wilcza jagoda-żywokost, dzika marchew, jasnota biała-lnica pospolita, leszczyna-

brzoza, bławatek-dmuchawiec, kasztan dziki, gorczyca, świerk-jodła, wierzba, mak-kąkol, wil-

czomlecz-zimowit; tablice zoologiczne – wiewiórka, lis, tygrys, lew, bawół, wielbłąd, słoń, 

kangur; mineralogia - skamieliny z pokładów wapiennych i próbki gruntu wapiennego z Czę-

stochowy, stalaktyty z grot wapiennych, skamieniałe drzewo, granit zwietrzały; anatomia – 

szkielet, tablice mięśni zewnętrznych, mięśni głębiej leżących, organy oddechowe i jelita, or-

gany trawienia i krwionośne, budowa skóry, oka, ucha, języka, przekrój podłużny głowy, układ 

nerwowy centralny). W październiku 1928 roku wartość inwentarza i pomocy szkolnych wyce-

niono na kwotę 4 791,45 zł, a zbioru bibliotecznego (1252 woluminy) na 2817,70 zł. Tamże,  

k. 46, 69–73. 
30  Tamże, k. 50, 169. 
31  Tamże, k. 117. 
32  Tamże, k. 65. 
33  Tamże, sygn. 7945, bez pag. 
34  Tamże. 
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z nich była przechodnia. Sala gimnastyczna służyła za pomieszczenie rekreacyj-

ne, muzyczne i pracownię robót ręcznych. Pomieszczenia lekcyjne były słabo 

wyposażone w pomoce dydaktyczne i naukowe – wyjątek stanowiły pomoce do 

nauki historii i geografii. Biblioteka liczyła 1300 dzieł
35

. 

Próbując zaradzić trudnej sytuacji lokalowej seminarium, Wydział Oświaty  

i Kultury w Częstochowie zaproponował z początkiem roku szkolnego 

1929/1930 umieszczenie Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego 

w pomieszczeniach Szkoły Powszechnej przy ul. Jasnej 1/3 (dzielnica Zawo-

dzie)
36

. Ostatecznie decyzją władz miasta placówkę ulokowano w 1930 roku  

w nowym budynku w parku im. Gabriela Narutowicza (dzielnica Zawodzie)
37

. 

Z początkiem grudnia 1931 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakow-

skiego poleciło Tymczasowemu Zarządowi Miejskiemu likwidację Miejskiego 

Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego z dniem 31 lipca 1932 roku. Biorąc pod 

uwagę opinię Rady Przybocznej, Rady Szkolnej i rodziców 120 uczennic, władze 

miasta zdecydowały o stopniowej likwidacji. W tej sytuacji zarząd zwrócił się do 

kuratorium o przyznanie placówce koncesji likwidacyjnej do końca roku szkolne-

go 1935/1936
38

 oraz o zgodę na użytkowanie dotychczasowego lokalu Szkoły 

Powszechnej nr 22 przy ul. G. Narutowicza. Odpowiedź była pozytywna
39

.  

Słaba kondycja finansowa częstochowskiego magistratu w 1932 roku, spo-

wodowana kryzysem gospodarczym, sprawiła, iż prowadzenie seminarium stało 

się dla miasta ciężarem. Problemową sytuację pogłębiały niewystarczające do-

chody placówki. Zbyt duża liczba zwolnień uczennic z opłat czesnego w konse-

kwencji doprowadziła do braku środków na świadczenia i pensje nauczycielskie. 

W związku z tym przedstawiciele miejskiego zarządu zaproponowali dyrekcji 

seminarium i gronu nauczycielskiemu obniżenie pensji do wysokości wynagro-

dzenia pobieranego przez nauczycieli szkół państwowych
40

. Kadra szkoły zgo-

dziła się pod warunkiem, że egzystencja seminarium nie zostanie zachwiana
41

. 

Chęć przejęcia placówki zaproponowały dwa zakony – Zgromadzenie SS. Naj-

świętszej Rodziny z Nazaretu oraz urszulanki
42

, jednak z powodu obowiązują-

cych przepisów prawnych transakcja nie doszła do skutku. Ostatecznie placówka 

pozostała w rękach magistratu
43

. 

W obawie przed zamknięciem seminarium, 27 lutego 1932 roku Komitet 

Rodzicielski wraz gronem nauczycielskim opracował budżet na rok szkolny 

                                                      
35  Tamże.  
36  Tamże. 
37  Tamże, sygn. 8023, Miejskie Seminarium Nauczycielskie żeńskie w Częstochowie oraz wszel-

kie sprawy dotyczące tegoż Seminarium, k. 60. 
38  Tamże, sygn. 8042, k. 120. 
39  Tamże, k. 122, 124. 
40  Tamże, k. 19. 
41  Tamże, k. 173–174, 176. 
42  Tamże, k. 141, 174. 
43 Tamże, k. 144, 169. 
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1932/1933, w którym wskazywał na samowystarczalność placówki. Trudności 

przysparzał brak własnego lokalu. Magistrat zapewniał, iż będzie zabiegać  

u władz szkolnych o udzielenie koncesji na dalsze prowadzenie szkoły oraz  

o zezwolenie na korzystanie z dotychczasowego lokalu. Dodatkowo zobowiązał 

się udzielić placówce w roku szkolnym 1932/1933 subsydium w wysokości 

5000 zł
44

. Wydatki seminarium w lipcu 1932 roku wyniosły 7529 zł (pensje na-

uczycieli seminarium – 5266 zł, pensje nauczycieli szkoły ćwiczeń – 420 zł, 

pensja woźnych – 246,00 zł, pensja sekretarki – 187 zł, ubezpieczenie pracow-

ników – 484 zł, podatek – 216 zł, Kasa Chorych – 390 zł, spłata zaległości  

w Zakładzie Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych – 320 zł). Brakującą kwo-

tę dyrekcja planowała pokryć z subwencji magistrackiej, przeznaczonej dla uczennic 

z uboższych rodzin (zwolnionych z opłat szkolnych)
45

. Decyzją MWRiOP 8 czerw-

ca 1932 roku Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Częstochowie 

otrzymało na rok szkolny 1932/1933 pełne prawa szkół państwowych
46

.  

Na podstawie fragmentarycznej dokumentacji placówki, zachowanej w ar-

chiwach, oraz informacji, jakich dostarcza gazeta lokalna „Goniec Częstochow-

ski”, trudno przedstawić pełną statystykę uczennic, jak i absolwentek szkoły.  

Z dostępnych danych wynika, iż w 1916 roku do seminarium uczęszczało 80 

dziewcząt
47

. Na rok szkolny 1917/1918 zapisało się 100 kandydatek, z czego do 

końca roku szkolnego pozostało 85. Na rok następny promowano 79 uczennic,  

w tym 17 z poprawkami. Za brak postępu w nauce i złe sprawowanie usunięto  

z placówki 6 dziewcząt
48

. W roku szkolnym 1918/1919, gdy zakładem kierowała 

T. Busz, na 15 zdających egzamin, świadectwa dojrzałości otrzymało 13 uczen-

nic
49

. W latach następnych, czyli 1923/1924, szkołę ukończyły 22 absolwentki
50

, 

                                                      
44  Tamże, k. 175, 178. 
45  Tamże, k. 163, 165. 
46  Tamże, k. 186. 
47  Druga rocznica…, s. 3. 
48  Sprawozdanie z Gimnazjum…, s. 4.  
49  Były to: Maria Albińska, Stefania Bastk, Zofia Dębska, Zofia Dziuband, Maria Horzanka, An-

na Jezierska, Leokadia Kowalikówna, Zofia Małczyńska, Jadwiga Rymer, Stanisława Walas, 

Maria Zawadzka, Władysława Zarska, Bronisława Żółcińska. Żeńskie Seminarium Nauczyciel-

skie T. Buszówny, „Goniec Częstochowski” 1919, nr 113, s. 4. 
50  Seminarium ukończyły: Zofia Barburska, Helena Figiel, Maria Ganera, Regina Gzik, Jadwiga 

Kapuścińska, Stefania Kisiel, Helena Krakowiak, Janina Krupińska, Irena Mieszkowska, Stani-

sława Nowak, Maria Okólska, Irena Salamon. Bronisława Sasecka, Jadwiga Sipko, Cecylia 

Sobieraj, Natalia Skubała, Maria Śpiechowicz, Stanisława Światkowska, Maria Świącianka, 

Stanisława Raćwień, Maksymilia Walczak, Janina Zielińska. Z Seminarium nauczyc. Żeńskie-

go, „Goniec Częstochowski” 1924, nr 145, s. 3. 
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w 1925/1926 – 20
51

, w 1933/1934 – 23
52

, w 1934/1935 – 14
53

, a w ostatnim roku 

działalności 1935/1936 – 20
54

. Do placówki w roku szkolnym 1919/1920 

uczęszczało 105 uczennic, w 1927/1928 – 152, w 1928/1929 – 137
55

,  

w 1930/1931 – 177, w 1931/1932 – 167
56

. Wśród absolwentek były nie tylko 

uczennice wyznania rzymskokatolickiego, ale także prawosławnego i mojże-

szowego
57

. Na terenie szkoły działała organizacja młodzieżowa „Samopomoc”, 

w ramach której uczennice prowadziły sklep z materiałami papierniczymi oraz 

organizowały zabawy, wieczorki taneczne połączone z loterią fantową. Pozy-

skane fundusze rezerwowano na pomoc dziewczętom z uboższych rodzin
58

 oraz 

wycieczki pedagogiczne
59

. Prowadzono również harcerstwo
60

.  

                                                      
51  Seminarium ukończyły: Stanisława Adamus, Maria Bajer, Maria Bartnicka, Lucyna Belof, 

Ludmiła Froni, Cecylia Gębuś, Czesława Jamrozińska, Helena Król, Zofia Król, Zofia Krup-

ska, Katarzyna Lisek, Anna Maciaszczyk, Helena Nocoń, Helena Osóbka, Joanna Rebes, Wła-

dysława Rusek, Władysława Stasiakówna, Janina Szymczak, Helena Wosik, Janina Wójcik. 

Nowe nauczycielki z miejscowego Seminarium, „Goniec Częstochowski” 1926, nr 139, s. 3. 
52  Świadectwa dojrzałości otrzymały 23 uczennice: Anna Cisowska, Stanisława Marta Dobosik, 

Janina Dunajczyk, Helena Kazimiera Głąb, Adela Józefa Głowacka, Weronika Jachimowska, 

Zofia Irena Kaczor, Janina Marianna Kloc, Wanda Janina Konopka, Józefa Maria Kowalska, 

Wanda Maria Kowalska, Kazimiera Marianna Krawczyk, Aleksandra Józefa Krzyżycka, Ja-

dwiga Lenkińska, Irena Barbara Mazik, Natalia Najninger, Regina Maria Podlewska, Halina, 

Stumpf, Fefronia Szawłowska, Zofia Maria Szyda, Leokadia Elżbieta Tomińska, Otylia Wie-

loch, Józefa Apolonia Dobrzyniewicz. Rozdanie dyplomów w Miejskim Seminarium Naucz. 

Żeńsk, „Goniec Częstochowski” 1934, nr 149, s. 4. 
53  W 1935 roku świadectwa dojrzałości otrzymały: Leokadia Dawid, Eugenia Drabik, Anna 

Drzewiecka, Amelia Hankiewicz, Czesława Klar, Jadwiga Kostrzanowska, Gabriela Niwińska, 

Jadwiga Ostaszewska, Krystyna Płazak, Bonificja Sitek, Janina Stawiarska, Wanda Stefańska, 

Natalia Szterenzys, Regina Wodzisławska. Absolwentki Żeńsk. Seminarium Nauczycielskiego, 

„Goniec Częstochowski” 1935, nr 146, s. 3. 
54  W 1936 roku szkołę ukończyły: Helena Adamus, Leokadia Czarnota, Jadwiga Derlatka, Liba 

Fiszman, Wanda Jackowska, Janina Jędryka, Janina Kotarska, Felicja Kufel, Jadwiga Kwieciń-

ska, Jadwiga Mikołajczyk, Dwojra Niedźwiecka, Kamila Pacek, Janina Ropelska, Julianna 

Stawiarska, Ewa Szejgin, Chaja Szprynger, Henryka Vogtman, Emilia Walczak, Zenona Wolf, 

Helena Zych. Absolwentki Seminarium Naucz. Żeńsk, „Goniec Częstochowski” 1936, nr 128, s. 5. 
55  APCz, MagCz, sygn. 7930, k. 10. 
56  Tamże, sygn. 8023, k. 426. 
57  Tamże, zespół: Miejskie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Częstochowie (dalej: 

MSNŻCz), sygn. 4 Katalog główny, rok szkolny 1923/1924, k. 115; sygn. 5, Katalog główny, 

rok szkolny 1924/1925, k. 135. 
58  W 1918 roku Rada Opiekuńcza miasta użyczyła organizacji młodzieżowej 104 podręczniki. 

Ponadto przekazała na rzecz Samopomocy 200 mk na chleb, 209 arszynów cajgu Colorado – 

148,63 metrów mocnej tkaniny bawełnianej, przeznaczanej na ubrania robocze (arszyn – dawna 

rosyjska jednostka długości, 1 arszyn to 0,711167 metra) oraz po obniżonej cenie, buty, odzież, 

żywność. Od deputacji żywnościowej uzyskano kartki na 9 bochenków chleba tygodniowo. 

Sprawozdanie z Gimnazjum…, s. 4. 
59  APCz, MagCz, sygn.8077, k. 109. 
60  Z harcerstwa, „Goniec Częstochowski” 1922, nr 127, s. 3. 
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Należy nadmienić, iż od 1919 roku przy seminarium funkcjonowała szkoła 

ćwiczeń
61

. Do 1929 roku były to tylko dwie klasy. Kolejne – III i IV klasę szko-

ły powszechnej – otwarto 5 lutego 1929 roku. Powołanie wyższych klas podyk-

towane było koniecznością realizacji praktyk i hospitacji seminarzystek IV i V 

roku. Duże odległości między szkołami powszechnymi i seminarium oraz trud-

ności w dostosowaniu planu zajęć w wymienionych placówkach stanowiły 

utrudnienia, które w konsekwencji wpływały ujemnie na efekty kształcenia. Ich 

organizacja była możliwa, dzięki wydzieleniu uczniów ze Szkoły Powszechnej 

nr 1, kierowanej przez Edmunda Patorskiego. Skład grona nauczycielskiego 

szkoły ćwiczeń stanowili wówczas: Natalia Jakubowska (klasa I), Leokadia 

Sobczykiewicz (klasa II), Stanisław Osmęda – na miejsce Marcina Olczaka (kla-

sa III), Adela Grzebieniowa (klasa IV)
62

 oraz kierownik placówki – Bolesław Fi-

gwer
63

. Rok później uległ on nieznacznej modyfikacji, co prezentuje tabela nr 2. 

Tabela 2. Kadra pedagogiczna szkoły ćwiczeń w 1930 roku 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko 

1 Anna Będkowska nauczycielka 

2 Zofia Galewska nauczycielka 

3 Natalia Jakubowska nauczycielka 

4 Stanisław Osmęda nauczyciel 

5 Konstancja Sobolska kierowniczka szkoły ćwiczeń 

6 Leokadia Sobczykiewicz nauczyciel 

7 Janina Zegadłowa nauczyciel 

Źródło: APCz, MagCz, sygn. 8023, k. 29. 

Brak dokumentacji z lat 1914–1918 oraz jej fragmentaryczność, dotycząca 

lat 1918–1936, uniemożliwia podanie pełnego składu grona nauczycielskiego 

seminarium i szkoły ćwiczeń. Dostępne materiały źródłowe pozwoliły jednak na 

opracowanie tabeli nr 3. 

Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

1 
Stanisław Andrzeja-

czek 
1914–1918 przyroda brak danych 

2 Helena Baczyńska 1930–31.07.1932 geografia, przyroda brak danych 

3 Teofil Bajerski 1928/1929 brak danych brak danych 

                                                      
61  http://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/forum-ogolne/3146-seminarium-nauczycielskie-

w-czestochowie-zdjecie [dostęp: 6.04.2018]. 
62  APCz, MagCz, sygn. 7945, bez pag. 
63  Tamże. 
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Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

4 Wacław Bargieł 1914–1918 
matematyka, fizyka, 

chemia 
brak danych 

5 
Mieczysław Bere-

zowski 
Od 1.02.1928 brak danych 

metodyka geografii, geogra-

fia 

6 Anna Będkowska 1928–1931 brak danych szkoła ćwiczeń 

7 Maria Biedrzycka 1914–1918 geografia, historia brak danych 

8 Leokadia Binderowa 1925/1926 prace ręczne 

ur. 1897 roku, ukończyła 

państwowe kursy robót 

ręcznych 

9 Eugenia Bobnowska 1929–1933 roboty ręczne, rysunki brak danych 

10 Wiktor Bujak 1928–17.07.1929 
matematyka, fizyka, 

praktyka 
brak danych 

11 Maria Chmielewska 1925–1926 przyrodoznawstwo 

ur. 1896 roku, egzamin na 

nauczyciela matematyki  

i fizyki w szkołach średnich 

12 
Jadwiga Chorzelska-

Kalczyńska 
1932/1933 język niemiecki brak danych 

13 Józef Cichoń 1923/1924 
język niemiecki, 

śpiew, muzyka 

ur. 1886, dyplom uczelni 

wyższej 

14 Roman Czarnek 1923/1924 geografia 
ur. 1879 r., seminarium na-

uczycielskie 

15 Maria Dąbrowska 1923/1924 historia 
ur. 1894 roku, ukończyła 

seminarium nauczycielskie 

16 Józef Dąbrowski 1923/1924 historia 
ur. 1891 r., egzamin wydzia-

łowy – zabór austriacki 

17 
Grzegorz de Navar-

ra-Dembski 
Do 1925 r. język polski 

ur. 1892 roku, absolutorium 

szkoły wyższej 

18 
Stanisława Dobro-

wolska 
1931/1932 brak danych 

absolwentka Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Wydziału 

Przyrodniczego, 4-letnia 

praktyka w Seminarium, 

pracowała jako wychowaw-

czyni 

19 Klara Dorheim 1.08.1927–1932 język niemiecki 

9 klas Städtische Töchters-

chule we Wrocławiu, dy-

plom MWRiOP 

20 Helena Falkowska 
1.09.1931-

31.12.1931 r. 
gimnastyka brak danych 

21 Bolesław Figwer 
1923/1924, 

1.08.1927–1929 

język polski, prakty-

ka pedagogiczna, 

metodyka 

ur. 1891 roku, seminarium 

nauczycielskie. Od 1929 roku 

kierownik szkoły ćwiczeń 
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Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

22 Tadeusz Fischer 1929–31.07.1931 

matematyka, fizyka, 

przedmioty pedago-

giczne, praktyczne 

uczenie 

absolwent Akademii Górni-

czej w Krakowie 

23 Zofia Galewska 1928–1931 brak danych szkoła ćwiczeń 

24 
ks. Władysław Gaw-

ron 
1932/1933 religia brak danych 

25 Franciszek Godzik 1932/1933 biologia brak danych 

26 
Franciszek Gollen-

hofer 
1.08.1928–1933 

nauka o Polsce 

współczesnej, nauka 

o Polsce 

brak danych 

27 
ks. Antoni Gro-

chowski 
1.08.1927 religia brak danych 

28 
Aniela Grzebienio-

wa 
1928/1929 brak danych brak danych 

29 Jarosław Hrouda 1930–1933 
muzyka, śpiew, język 

niemiecki 
brak danych 

30 Edyta Hurtigowa 1925/1926 język niemiecki 

ur. 1893 roku, wyznania 

ewangelickiego, egzamin na 

nauczyciela języka niemiec-

kiego i filologii klasycznej 

jako przedmiotu poboczne-

go w szkole średniej 

31 Natalia Jakubowska 1.08.1923–1931 
konferencje i hospi-

tacje 
szkoła ćwiczeń 

32 Maria Józefowicz 1914–1918 roboty ręczne brak danych 

33 Władysław Kahl 1.08.1926 brak danych brak danych 

34 Anna Kanczewska 1928–1932 gimnastyka, gry brak danych 

35 
Antoni Kmicikie-

wicz 

15.08.1931–

31.07.1932 
matematyka 

Wyższa Szkoła Realna II we 

Lwowie. W latach 1908-

1911 studia na Wydziale In-

żynierii Dróg i Mostów  

w Państwowej Szkole Poli-

technicznej we Lwowie.  

W latach 1912–1914 studia 

na Wydziale Filozoficznym 

Uniwersytetu Jana Kazimie-

rza we Lwowie. Egzamin 

pedagogiczno-filozoficzny 

przed Państwową Komisją 

Egzaminacyjną we Lwowie 

– 15 lipca 1914 roku upraw- 
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Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

35 
Antoni Kmicikie-

wicz 

15.08.1931–

31.07.1932 
matematyka 

niający do nauczania mate-

matyki i fizyki we wszyst-

kich klasach. W 1929 roku 

egzamin nauczycielski  

z matematyki i fizyki przed 

Państwową Komisją Egza-

minacyjną w Poznaniu. Pra-

cował jako nauczyciel eta-

towy w Państwowym Gim-

nazjum III w Tarnowie,  

w Prywatnym Gimnazjum 

Żeńskim, seminarium sióstr 

zakonnych w Tarnowie oraz 

w Prywatnym Żeńskim Semi-

narium św. Jadwigi Tarnowie. 

36 
ks. Wacław Kneb-

lewski 
1914–1918 pedagogika, logika brak danych 

37 Zofia Kołtońska 1.01.1932–1933 gimnastyka brak danych 

38 
Jadwiga Korzeniow-

ska-Mizerska 
1.08.1928–1930 

geografia, biologia, 

przyroda 

absolutorium na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim, studium 

pedagogiczne 

39 Wanda Kossow 1.08.1927–1929 wychowanie fizyczne 

gimnazjum w Witebsku, dy-

plom z wychowania fizycz-

nego 

40 
ks. dr Stanisław 

Kronenberg 
1914–1918 religia dyrektor szkoły 

41 Tadeusz Książek 1923/1924 
fizyka, chemia, przy-

rodoznawstwo 

ur. 1894 roku, dyplom szko-

ły wyższej 

42 
Eugeniusz Kwarn-

berg 
1925/1926 matematyka 

ur. 1881 roku, wyznania 

prawosławnego, egzamin na 

nauczyciela matematyki  

i fizyki w szkołach średnich 

43 
Helena Lewandow-

ska 
1914–1918 gimnastyka brak danych 

44 Julian Łagodziński 1914–1918 rysunki brak danych 

45 
Władysław Matusz-

kiewicz 
1923/1924 matematyka, fizyka 

ur. 1889 roku, egzamin wy-

działowy w zaborze au-

striackim 

46 Edward Mąkosza 1.08.1924–1930 śpiew, muzyka 
ur. 1886 roku, egzamin fa-

chowy 

47 
Ks. Stefan Miesz-

czański 
1925/1926 religia 

ur. 1887 roku seminarium 

duchowne 
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Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

48 Jadwiga Mizerska 1928/1929 geografia brak danych 

49 Bolesław Mizerski 1.08.1926–1929 

przedmioty pedago-

giczne, praktyczne 

uczenie, psychologia, 

historia wychowania, 

pedagogika 

brak danych 

50 
Sabina Niedźwiedz-

ka 
1925/1926 geografia 

ur. 1889 roku, szkoła śred-

nia 

51 
dr Helena Nurczyń-

ska 
1.08.1923–1934 historia 

dyrektor szkoły, ur. 1897 

roku, 8 klas gimnazjum  

w Wilnie, licencjat nauk 

społecznych, Uniwersytet  

w Genewie 

52 Janina Okólska 
1.09.1931-

31.12.1931 
gimnastyka brak danych 

53 Marcin Olczak 

1.08.1923 r.  

z przerwą 

1928/1929 

brak danych szkoła ćwiczeń 

54 Stanisław Osmęda 1928–1931 
konferencje i hospi-

tacje 
szkoła ćwiczeń 

55 Helena Paczyńska 1930/1931 geografia, przyroda brak danych 

56 Helena Pasławska 1924-1926 pedagogika 

dyrektor szkoły, ur. 1888 r., 

dyplom ukończenia szkoły 

wyższej 

57 Janina Paszkowska 1923/1924 język polski 
ur. 1892 roku, absolutorium 

szkoły wyższej 

58 Jan Płatek 1.08.1931–1932 
przedmioty pedago-

giczne 
brak danych 

59 
Eugeniusz Proszow-

ski 
1.08.1928 matematyka 

matura W.S. Realnej, studia 

na Wydziale Górnictwa – 4 

lata 

60 Helena Rauch 
15.11.1931–

31.07.1932 
język niemiecki 

jednoroczna praktyka  

w Państwowym Gimnazjum 

im. H. Sienkiewicza w Czę-

stochowie. 

61 August Reszke 1914–1918 kaligrafia brak danych 

62 
dr Bronisław Rous-

seau 
1925/1926 higiena 

ur. 1870 roku, doktor medy-

cyny 

63 Władysław Sawicki 1925/1926 śpiew, muzyka 
ur. 1881 roku, konserwato-

rium muzyczne 
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Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

64 Janina Sieczkowa 1928–1930 
przedmioty pedago-

giczne 

absolwentka Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Studium 

Pedagogiczne. Nauczycielka 

szkoły powszechnej; od 15 

stycznia 1923 roku do 31 

sierpnia 1923 roku zatrud-

niona w Liceum Polskim  

w Katowicach; od 11 listo-

pada 1923 roku do 30 lipca 

1927 roku w Prywatnym 

Seminarium Nauczyciel-

skim w Tarnowie 

65 Michał Siodr 1921–1924 fizyka 

dyrektor szkoły, ur. 1881 r., 

absolutorium szkoły wyż-

szej 

66 Stefan Słobodzian 1932/1933 
geografia, nauka o 

Polsce 
brak danych 

67 Józefa Słomińska 1916–1918 język polski brak danych 

68 
Leokadia Sobczy-

kiewicz 
1928–1931 

konferencje i hospi-

tacje 
szkoła ćwiczeń 

69 Konstancja Sobolska 1930/1931 brak danych 
kierowniczka szkoły ćwi-

czeń 

70 Stanisław Sokolnicki 1.09.1931–1933 matematyka, fizyka brak danych 

71 Staszewski 1914–1918 modelowanie brak danych 

72 Szczepański 1914–1918 muzyka brak danych 

73 
dr Czesława Szpiro- 

-Orlińska 
1929–1933 higiena, anatomia brak danych 

74 Jan Szust 1923–1932 rysunki, praca ręczna 

ur. 1884, egzamin wydzia-

łowy w zaborze austriackim, 

dyplom uczelni wyższej 

75 ks. Jan Tomaszewski 1928–1932 
religia, duszpaster-

stwo 
brak danych 

76 
Wiktoria Twardow-

ska 
1925/1926 gimnastyka 

ur. 1896 roku, świadectwo 

dojrzałości 

77 Sabina Ważyńska 
1.08.1928-

31.07.1929 r. 
roboty ręczne 

Państwowe Seminarium 

Nauczycielskie Rzemiosł  

w Warszawie 

78 Eugenia Weryho 1.08.1926–1933 język polski 

8 klas Gimnazjum Św. Ka-

tarzyny w Petersburgu, 

Uniwersytet Stefana Batore-

go w Wilnie 
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Tabela 3. Kadra pedagogiczna seminarium i szkoły ćwiczeń w latach 1914–1936 (cd.) 

Lp. Imię i nazwisko Zatrudnienie Przedmiot 
Wykształcenie /  

inne informacje 

79 Karol Wopaleński 1.08.1928–1930 muzyka brak danych 

80 
Eugeniusz Woynow-

ski 
1930–1933 

przedmioty pedago-

giczne, praktyczne 

uczenie, pedagogika 

brak danych 

81 Janina Zegadło 1928–1931 brak danych szkoła ćwiczeń 

82 Helena Zielińska 
15.02.1925–

13.04.1931. 
kaligrafia 

ur. 1902 r., 6 klas  

8-klasowego Gimnazjum 

Filologicznego H. Mikla-

szewskiej w Łodzi, szkoła 

średnia, Kursy Handlowe  

w Częstochowie 

83 Władysław Zieliński 1914–1918 śpiew brak danych 

84 Kazimiera Zubik 1923/1924 przyrodoznawstwo 
ur. 1897 roku, 2 lata studiów 

uniwersyteckich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: APCz, MagCz, sygn. 7930, k. 93, 163, 184, 186, 188  

i nn.; sygn. 7945, bez pag.; sygn. 8023, k. 6, 29, 351, 360–361, 413 i nn.; sygn. 8042, k. 15, 21, 

137, 188, 190 i nn.; sygn. 8077, Sprawy miejskiego seminarium nauczycielskiego żeńskiego oraz 

wypłacanie pensji…, k. 32, 122; Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, semina-

riów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, pod red. Z. Zagórow-

skiego, Lwów – Warszawa 1924, s. 355; Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, 

seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik II, pod 

red. Z. Zagórowskiego, Lwów – Warszawa 1926, s. 401; Nadesłane, „Goniec Częstochowski” 

1926, nr 203, s. 6. 

Działalność seminarium zakończyła się z upływem czerwca 1936 roku, 

wskutek likwidacji szkół tego typu, w następstwie reformy systemu kształcenia 

nauczycieli i wprowadzenia liceum pedagogicznego. Do końca lat 30. w Często-

chowie nie powołano obiecanej przez władze szkolne placówki (liceum), co 

wstrzymało na pewien czas dopływ nowych kadr. Zobowiązanie zostało zreali-

zowane oficjalnie dopiero po II wojnie światowej. Podkreślić jednak należy, iż 

Żeńskie Seminarium Nauczycielskie powołane w 1914 roku w Częstochowie 

odegrało znaczącą rolę w historii oświaty regionalnej, przygotowując kadry dla 

rozwijającego się szkolnictwa powszechnego, zaniedbanego z powodu polityki 

zaborczej i wojny. Co prawda, nie zaspokoiło swoją działalnością ówczesnych 

potrzeb, ale stało się wzorem dla dwóch kolejnych seminariów powołanych 

znacznie później (Męskiego Seminarium Nauczycielskiego i Seminarium 

Ochroniarek). W swoim funkcjonowaniu zmagało się z licznymi problemami, 

ale w miarę możliwości przygotowywało młode pokolenia do pełnienia tak waż-

nej funkcji w okresie I wojny światowej, jak i po odzyskaniu przez Polskę nie-

podległości. 
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for Women in Częstochowa the years: 1914–1936. Outline of the 

subject 

Summary 

Seminary was established in the year 1914. It was an institution intended to serve the needs of 

young women only. Until the year 1928, it had been functioning as a private institution, and had 

changed hands several times. In connection with financial difficulties, in the year 1928 the man-

agement of seminary was taken over by the Commune of the City of Częstochowa. Throughout the 

22 years of its existence, the institution employed more than 80 teachers. Due to the fragmentary 

character of source material, it is difficult to determine the number of the graduates of this institu-

tion, which was struggling against financial difficulties and found it hard to secure appropriate 

premises for itself. It was dissolved in the year 1936 in connection with the provision of the reform 

enacted in the year 1932. 

Keywords: teacher training seminars, teacher training institutions, Częstochowa, secondary voca-

tional schools. 
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Warunki materialne szkół powszechnych  

w Częstochowie w latach 1918–1939 

Słowa kluczowe: okres międzywojenny; szkolnictwo powszechne; stan higieniczny i sanitarny; 

baza lokalowa. 

Warunki materialne częstochowskiego szkolnictwa powszechnego w pierw-

szych latach niepodległości były niekorzystne i wynikały z katastrofalnej infra-

struktury szkolnej odziedziczonej po ponad 100 latach zaborów. Jednym z naj-

pilniejszych zadań władz miejskich stało się budownictwo szkolne oraz zapew-

nienie placówkom dostatecznego wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe. 

Realizacja powyższych celów wymagała opracowania projektu budownic-

twa szkolnego oraz określenia ich wytycznych higienicznych. Pierwsze regula-

cje w tej kwestii przyjęto w 1918 r.
1
 i wskazano w nich wymiary pomieszczeń

2
, 

                                                      
1  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w przedmiocie bu-

dynków szkolnych, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu-

blicznego Królestwa Polskiego” (dalej: Dz.U. MWRiOP KP) 1918, nr 3, poz. 11; Rozporzą-

dzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w przedmiocie planów budyn-

ków szkolnych, Dz.U. MWRiOP KP 1918, nr 3, poz. 12; por. S. Kopczyński, Co samorządy 

miejskie dla spraw higieny szkolnej zrobiły, a co zrobić powinny (referat odczytany na Zjeździe 

przedstawicieli Związku miast w dn. 14 kwietnia 1918 r. na podstawie ankiety, przeprowadzo-

nej przez Dyrekcyę Służby Zdrowia Publicznego M. S. W.), Warszawa 1918, s. 24–26. 
2  Pomieszczenia lekcyjne miały mieć wymiary: 9 m dł., 6 m szer. oraz 3,5 m wys. Powierzchnia 

podłogi powinna wynosić 1 m² na jednego ucznia. Średnie obciążenie pomieszczenia nie po-

winno przekraczać liczby 50 uczniów w jednym oddziale. Podłoga i ściany powinny być gład-

kie. Tablica powinna być umieszczona poza katedrą. Odstęp tablicy od najdalej siedzącego 

ucznia nie powinien przekraczać 8 m. Ławki powinny odpowiadać standardom techniki i higie-

ny. Katedra miała znajdować się przy ścianie bez okna. Miejsce dla nauczyciela powinno znaj-

dować się na podeście wysokości 20 cm. 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.31
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ich niezbędne wyposażenie
3
 oraz wymagania dotyczące zewnętrznego otoczenia 

budynku szkolnego
4
. Uzupełnienie wytycznych zawarto w Programie nauki  

w szkołach powszechnych siedmioklasowych z 1921 r.
5
, w którym określono do-

datkowo przepisy regulujące zachowanie higieny przez samych uczniów. Zgodnie 

z ich myślą podczas rekrutacji do szkół należało zwrócić uwagę na stan zdrowotny 

uczniów oraz przebyte szczepienia. Ponadto podczas roku szkolnego zalecano 

kłaść szczególny nacisk na edukację i profilaktykę higieniczno-zdrowotną
6
. 

Wspomniane regulacje były wyrazem zaangażowania władz państwowych  

w formalne uregulowanie standardów budownictwa szkolnego oraz jego wypo-

sażenia
7
, jednak ich rzeczywista realizacja została zahamowana przez ograni-

czenie subwencji państwowych na rzecz powyższych, wprowadzone ustawą  

z 1925 r.
8
 Na podstawie założeń ustawy, poprzedzonej modyfikacją obowiązują-

cych norm budownictwa i wymiarów budynków szkolnych
9
, zwiększono średnie 

obciążenie uczniami sali lekcyjnej. W związku z tym 1 m
2
 powierzchni budynku 

przeznaczono nie na jedno, lecz na troje dzieci
10

. 

Kolejne ograniczenia w dziedzinie budownictwa szkolnego nastąpiły na prze-

łomie lat 20. i 30. XX w. i miały związek z ogólnopolskim kryzysem ekonomicz-

nym. W wyniku zmian organizacyjnych w Ministerstwie Wyznań Religijnych  

i Oświecenia Publicznego zlikwidowano Wydział Budownictwa Szkolnego
11

.  

                                                      
3  Budynek powinien mieć dostęp do wody odpowiedniej jakości (z wodociągów lub studni). Przy 

budynkach lub w ich wnętrzu powinny znajdować się toalety, osobno dla dziewcząt i dla 

chłopców. W każdej klasie szkolnej oraz na korytarzu powinny być ustawione kosze do papie-

rów. W większych szkołach powinny zostać wyznaczone szatnie. Budynki szkolne powinny 

posiadać urządzenia natryskowe. W przypadku ich braku uczniowie powinni regularnie korzy-

stać z publicznych kąpielisk. 
4  Budynek szkolny powinien być zlokalizowany z dala od miejskich zabudowań, szczególnie za-

kładów przemysłowych. Przy szkole powinny być urządzone place do gier i zabaw oraz ogród-

ki szkolne. Każda większa szkoła powinna posiadać salę gimnastyczną.  
5  Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Ogólne wskazówki metodyczne. 

Wychowanie fizyczne – przepisy higieniczne, Warszawa 1921. 
6  Tamże, s. 21–24. 
7  Szerzej na ten temat: J. Vaculik, Warunki zdrowotne i higieniczne w szkołach na początku XX w., 

[w:] Z dziejów kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. K. Jaku-

biaka i T. Maliszewskiego, Kraków 2010, s. 367–379. 
8  Ustawa o środkach zapewnienia równowagi budżetowej z 22 grudnia 1925 r., „Dziennik Urzę-

dowy Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: Dz.U) 1925, nr 129, poz. 918. 
9  Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o częściowej zmianie 

i uzupełnieniu rozporządzeń z dnia 5 kwietnia 1922 r. w przedmiocie wymiarów i liczby po-

mieszczeń w budynkach publicznych szkół powszechnych i domach mieszkalnych dla nauczy-

cieli, Dz.U. MWRiOP 1925, nr 9, poz. 87. 
10  Okólnik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie stosowania  

w publicznych szkołach powszechnych niektórych postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. 

o środkach zapewnienia równowagi budżetowej, Dz.U. MWRiOP 1926, nr 13, poz. 176. 
11  Reorganizacja Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, „Oświata i Wy-

chowanie” 1931, z. 8, s. 697–698. 
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W konsekwencji projekty budownictwa szkolnego oraz prace nad określeniem ich 

standardów zostały pozbawione formalnych podstaw organizacyjnych. 

Dopiero pod koniec lat 30. XX w. wdrożono rozwiązania systemowe, umoż-

liwiające podejmowanie przez samorządy terytorialne akcji budownictwa szkol-

nego na szerszą skalę. Wprowadzono wówczas regulacje prawne, na podstawie 

których integrowano działania samorządów szkolnych, gminnych oraz władz 

nadzorujących samorządy terytorialne
12

. W 1939 r. na mocy zarządzenia Mini-

sterstwa WRiOP zintegrowano samorządy terytorialne ze szkolnymi, celem 

optymalizacji działań na rzecz budownictwa szkolnego i wyposażenia szkół
13

. 

W 1919 r. żadna z 7 funkcjonujących wówczas szkół powszechnych w Często-

chowie nie dysponowała budynkiem, który odpowiadałby wspomnianym standar-

dom higienicznym i sanitarnym. Dla realizacji obowiązkowej nauki, wprowadzonej 

na mocy Dekretu o obowiązku szkolnym
14

, Zarząd Miejski oddał do użytku 68 sal 

lekcyjnych, które nie zapewniły pokrycia potrzeb w tym zakresie i powodowały ko-

nieczności nauki w trybie zmianowym
15

. W 1921 r. szkoły powszechne posiadały 

73 sale lekcyjne, których stan techniczny i higieniczno-sanitarny nie odpowiadał 

standardom
16

. Na cele szkolnictwa wynajmowano budynki, które wcześniej spełnia-

ły funkcję karczmy, stajni czy koszar wojskowych. Adaptowano je na sale lekcyjne, 

nie dokonując gruntownych remontów, dlatego lokale te miały zagrzybione i zawil-

gotniałe podłogi i ściany, przeciekające dachy oraz okna z potłuczonymi szybami
17

. 

Szczególnie niekorzystne warunki realizacji procesu dydaktycznego miały 

miejsce w szkołach powszechnych nr 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, które były zlokalizo-

wane w kilku punktach miasta, często znacznie od siebie oddalonych. Lokale 

szkolne wymagały naprawy podłóg, dachu, wstawienia szyb w oknach, malowa-

nia ścian, renowacji pieców i urządzeń szkolnych – ławek, krzeseł oraz tablic
18

. 

Stan techniczny i warunki higieniczno-sanitarne wynajmowanych przez magi-

strat pomieszczeń, w których nie było elektryczności i ogrzewania, zmuszały do 

częstych przerw w nauce
19

, co poważnie dezorganizowało proces dydaktyczno-

wychowawczy w trakcie roku szkolnego. 

                                                      
12  Okólnik nr 26 z dnia 3.06.1938 r. o wzmożeniu akcji budowy szkół powszechnych, Dz.U. 

MWRiOP 1938, nr 6, poz. 181. 
13  Ustawa o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym z dnia 23 lutego 1939 r., 

Dz.U. 1939, nr 16, poz. 93. 
14  Dekret o obowiązku szkolnym, Dz.U. 1919, nr 14, poz. 147. 
15  Archiwum Państwowe w Częstochowie (dalej: APCz), Akta Miasta Częstochowy (dalej: AMCz), 

sygn. 7652, k. 10; sygn. 7494, Protokół Rady Szkolnej z dnia 13 września 1919 roku, k. 66. 
16  Tamże, sygn. 7652, k. 10. 
17  Tamże, sygn. 7588, Pismo do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  

w Warszawie w sprawie sytuacji lokalowej miejskiego szkolnictwa powszechnego, k. 40–41. 
18  Tamże, sygn. 6234, Sprawy dotyczące szkół miejskich, k. 127–128, 132, 136, 298. 
19  Z. Grządzielski, Oświata w Częstochowie w latach 1919–1939, [w:] Częstochowa: dzieje mia-

sta i klasztoru jasnogórskiego W czasach Polski odrodzonej i drugiej wojny światowej: 1918–

1945, t. 3, pod red. R. Szweda, Częstochowa 2006, s. 289. 
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Rozbudowę sieci szkolnej w oparciu o odgórne standardy budownictwa roz-

poczęto w Częstochowie dopiero w 1924 r.
20

. W projekcie inwestycyjnym zna-

lazły się wówczas dwa budynki szkolne, zlokalizowane przy ul. Jasnej oraz  

w dzielnicy Ostatni Grosz
21

. Koszt inwestycji w łącznej kwocie 400 368,05 zł 

(gmachy: ul. Jasna – 291 670,80 zł, Ostatni Grosz – 108 697,25 zł)
22

 poniósł Za-

rząd Miejski
23

. Obiekty zostały oddane do użytku w 1925 roku
24

. 

W tym samym roku rozpoczęto budowę gmachu szkolnego przeznaczonego 

dla Publicznej Szkoły Powszechnej nr 10, zlokalizowanego przy ul. Olsztyńskiej 

28
25

. Nowoczesna szkoła dysponowała salą gimnastyczną, boiskiem, ogródkiem 

szkolnym oraz przestronnym podwórzem. Uroczyste poświęcenie gmachu  

7-klasowej Szkoły Powszechnej im. Stanisława Kostki, a tym samym oficjalne 

oddanie go do użytku, odbyło się 12 grudnia 1926 r.
26

 

W latach 1924–1926 wybudowano i wyposażono 3 nowoczesne budynki 

szkolne, które stanowiły miejsce do nauki dla 1800 uczniów
27

. Co istotne, koszt 

inwestycji poniósł w całości Zarząd Miejski, nie otrzymując dotacji z budżetu 

państwa. Projekt budownictwa szkolnego, a tym samym rozwój sieci szkolnej  

i upowszechnianie obowiązkowej edukacji, z powodu braku dotacji państwo-

wych oraz ograniczonych finansów miejskich, został rozłożony na kilkanaście 

lat. Miejscowe władze szkolne, przeciwdziałając zahamowaniu upowszechniania 

oświaty początkowej, zmuszone było inwestować w wynajem dodatkowych po-

mieszczeń, z których znaczna część należała do prywatnych właścicieli i nie 

spełniała standardów higienicznych, sanitarnych i nie zapewniała bezpieczeń-

stwa
28

. Stan lokali własnych i wynajętych w roku 1926/1927 ilustruje tabela 1. 

W roku 1926/1927 miejskie szkoły powszechne działały w 7 budynkach 

własnych. Większość stanowiły siedziby wynajęte, w liczbie 21. Z ogólnej licz-

by 117 sal dydaktycznych tylko 29% stanowiły pomieszczenia w budynkach 

                                                      
20  Tamże, sygn. 7652, Uchwała delegacji gospodarczej z dnia 16 maja 1924 roku, k. 236. 
21  Tamże, sygn. 7724, k. 33; sygn. 7728, Uchwała Magistratu z dnia 10.04.1924 roku, b. pag.;  

Z Rady Miejskiej. Budowa szkół powszechnych na Ostatnim Groszu i Zawodziu, „Goniec Czę-

stochowski” 1924, nr 79, s. 3. 
22  APCz, AMCz, sygn. 8086, k. 28. 
23  Tamże, sygn. 7724, k. 30. 
24  Tamże, sygn. 7728, Akt poświęcenia II-go gmachu szkoły powszechnej miejskiej na Ostatnim 

Groszu w Częstochowie, b. pag.; sygn. 7741, Akt poświęcenia I-go gmachu szkoły powszech-

nej miejskiej u zbiegu ulic Jasnej i Lublinieckiej w Częstochowie, b. pag. 
25  Tamże, sygn. 7724, Wniosek frakcji radnych PPS w sprawie budowy na Zawodziu gmachu 

szkolnego o 32 salach, k. 79–80. 
26  APCz, AMCz, sygn. 7724, Program uroczystości poświęcenia 7-klasowej szkoły powszechnej 

im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie (Zawodzie), dn. 12 grudnia 1926 r., k. 101; tamże, 

Akt poświęcenia nowego gmachu szkoły powszechnej miejskiej na Zawodziu przy ul. Olsztyń-

skiej w Częstochowie, k. 103. 
27  Tamże, sygn. 8086, k. 13. 
28  Stan sanitarny szkół powszechnych, „Goniec Częstochowski” 1934, nr 137, s. 3. 
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stanowiących własność miasta. Pozostałe pomieszczenia wynajmowano, pono-

sząc wysoki, nieadekwatny do stanu technicznego, czynsz
29

. 

Tabela 1. Budynki i lokale szkół powszechnych w roku 1926/1927 

Lp. 
Rodzaj 

budynku 

Liczba 

budynków 

Liczba sal 

Wykładowych Rekreacyjnych 
Administracyjnych, 

gospodarczych 

1. 
Budynki 

własne 
7 34 3 26 

2. 

Budynki 

wynajęte 

całkowicie 

5 31 2 20 

3. 

Budynki 

wynajęte 

częściowo 

21 52 0 25 

Razem 33 117 5 71 

Źródło: APCz, AMCz, sygn. 7923, Gmachy i lokale szkół powszechnych, k. 90. 

Ponowne opracowanie projektu budownictwa szkolnego nastąpiło w 1928 

oraz 1930 r., kiedy zmianie uległy granice administracyjne miasta. Przyłączone 

wówczas podczęstochowskie miejscowości wymagały modernizacji w zakresie 

szkolnictwa
30

. Uwzględniając brak szkół w rejonach Lisińca i Zawodzia
31

 oraz 

planowany na najbliższy okres budżet na cele budownictwa szkolnego, magistrat 

zdecydował się wynająć dodatkowo po dwie sale lekcyjne w każdej z przyłączo-

nych dzielnic
32

. W niekorzystnej sytuacji lokalowej znalazły się także szkoły 

początkowe na Rakowie. Z dwóch zlokalizowanych tam placówek 7-klasowych 

jedna mieściła się w budynku Huty Raków, a druga w wynajętym domu prywat-

nym
33

. Oba lokale nie odpowiadały potrzebom nauczania, powielając los więk-

szości lokali wynajmowanych na cele szkolne. 

Przyrost liczby dzieci w wieku szkolnym po rozszerzeniu granic miasta zo-

bowiązał magistrat do rozbudowy sieci szkolnej. W 1930 r. oddano do użytku 

funkcjonalny budynek szkolny, który jako jeden z niewielu w omawianym cza-

sie odpowiadał standardom technicznym, higienicznym i sanitarnym
34

. Piętrowy 

                                                      
29  APCz, AMCz, sygn. 7923, Gmachy i lokale szkół powszechnych, k. 90. 
30  APCz, AMCz, sygn. 7879, Protokół Rady Szkolnej Miejskiej miasta Częstochowy z dnia  

2 września 1929 r., k. 241. 
31  Przed Tygodniem Szkoły Powszechnej 2–10 października. Interesujące dane o szkolnictwie  

w Częstochowie i powiecie, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 216, s. 4. 
32  APCz, AMCz, sygn. 6017, Wykaz lokali wynajętych, k. 52; sygn. 7879, Wniosek Rady Miej-

skiej o wynajęcie lokali na szkoły, k. 237; tamże, Protokół Rady Szkolnej Miejskiej m Często-

chowy z dnia 2 września 1929 r., k. 241. 
33  Z. Grządzielski, Oświata…, s. 289. 
34  APCz, AMCz, sygn. 6028, k. 200. 
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budynek został wyposażony w kuchnię, szatnię, salę gimnastyczną, kancelarię 

oraz 13 sal dydaktycznych. Pierwsze piętro budynku szkolnego zajęła Publiczna 

Szkoła Powszechna nr 22
35

, drugie przeznaczono dla Miejskiego Seminarium 

Nauczycielskiego Żeńskiego
36

. 

Budynek szkolny nie pokrył potrzeb lokalowych miejskiego szkolnictwa po-

czątkowego. Dalszy rozwój sieci szkolnej wymagał nakładów finansowych, któ-

re w latach 1929–1935 znacznie obniżono. Władze miejskie, dążąc do polepsze-

nia krytycznej sytuacji budownictwa szkolnego, podjęły szereg środków zapo-

biegawczych, wśród których na plan pierwszy wysunęło się zwiększenie liczby 

wynajmowanych lokali. W roku szkolnym 1931/1932 jedynie 5 budynków,  

a w ich strukturach 40 sal lekcyjnych, stanowiło własność Zarządu Miejskiego. 

Pozostałe 92 pomieszczenia szkolne stanowiły własność prywatnych właścicieli, 

którzy tytułem najmu oddali je do użytku szkół powszechnych
37

. 

Lokale, które niskim nakładem finansowym adaptowano na cele nauczania, 

generowały nieadekwatnie wysokie koszty czynszowe
38

. Ilustrację problemu 

zawarto w tabeli 2. 

Tabela 2. Wynajem budynków szkół powszechnych w Częstochowie w 1936 roku  

Lp. Rok Kwota za wynajem lokali (zł) 

1 1923/1924 9462,38 

2 1924/1925 32 438,35 

3 1927/1928 64 174,82 

4 1928/1929 71 667,53 

5 1929/1930 83 000,00 

6 1930/1931 101 335,00 

7 1931/1932 91 402,75 

8 1933/1934 95 030,16 

9 1934/1935 95 514,44 

10 1936/1937 85 428,22 

11 1937/1938 75 000,00 

12 1938/1939 49 181,00 

Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach (dalej: APK), Urząd Wojewódzki Kielecki I (UWK I), 

sygn. 4686, k. 29; sygn. 4687, k. 3; sygn. 4689, k. 15; sygn. 4690, k. 13; sygn. 4691, k. 21; sygn. 

4692, k. 14; sygn. 4693, k. 5, 28; sygn. 4695, k. 167, 191; sygn. 4696, k. 3, 23; sygn. 4697, k. 5, 

36; sygn. 4698, k. 37; sygn. 4699, k. 51. 

                                                      
35  Tamże, sygn. 7879, Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej miasta Częstochowy z dnia 30 

czerwca 1930 r., k. 417-419. 
36  Tamże, sygn. 6012, Zagadnienia pomieszczeń szkół powszechnych, k. 48; sygn. 8139, k. 414. 
37  Tamże, sygn. 8086, Wykaz szkół powszechnych w Częstochowie w roku szkolnym 1931/1932, 

k. 112–122. 
38  B. Snoch, Z dziejów szkolnictwa w Częstochowie…, s. 81. 
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Wysokie koszty wynajmu, wypłacane prywatnym właścicielom budynków, 

w których mieściły się sale wykładowe, oraz systematyczny wzrost liczby dzieci 

w wieku szkolnym spowodowały, że Zarząd Miejski zaprojektował na lata 

1934–1939 akcję rozszerzenia budownictwa szkolnego
39

. Projekt zakładał bu-

dowę nowoczesnych i przestronnych gmachów szkolnych oraz modernizację  

i polepszenie standardów technicznych budynków już istniejących
40

. Mimo ini-

cjatyw podejmowanych w końcu lat 20. i 30. XX w. przez miejskie władze 

szkolne i lokalną społeczność na rzecz budownictwa szkolnego
41

, ich realizacja 

nastąpiła dopiero w latach 1937–1938
42

. Plan rozbudowy sieci szkolnej zakładał 

budowę dwóch gmachów szkolnych: przy ul. Sabinowskiej dla Szkoły Po-

wszechnej nr 21 oraz przy ul. Chłopickiego dla Szkoły Powszechnej nr 1
43

. 

Budowa szkoły przy ul. Sabinowskiej, przeznaczonej dla Publicznej Szkoły 

Powszechnej nr 21, rozpoczęła się dopiero w 1937 r.
44

 Inwestycja zakończona 

została całkowicie w 1938 r. W dwukondygnacyjnym budynku znajdowały się 

wyposażone i przestronne sale lekcyjne oraz najnowsze urządzenia, których cał-

kowity koszt budowy wyniósł 200 000 zł
45

. 

W tym samym okresie rozpoczęto budowę gmachu szkolnego dla Szkoły 

Powszechnej nr 1. Grunt pod budowę szkoły, zlokalizowany przy ul. Chłopic-

kiego 178, został wywłaszczony już w 1929 r.
46

 Decyzję o wszczęciu prac bu-

dowlanych Zarząd Miejski wielokrotnie jednak odraczał, argumentując ją ko-

niecznością ukończenia w pierwszej kolejności budynku dla szkoły na Strado-

miu
47

. Szkoła Powszechna nr 1 prowadziła działalność dydaktyczną w trzech 

punktach: przy ul. 7 Kamienic 11, Wręczyckiej 98 oraz 3 Maja 18, stanowiących 

lokale prywatnych właścicieli. Ich stan nie odpowiadał wymogom technicznym, 

mimo to budowę nowego gmachu zakończono dopiero w 1938 r.
48

 

Powolna, ale konsekwentna realizacja projektu budownictwa szkolnego po-

zwoliła na wybudowanie i oddanie do użytku dwóch dodatkowych nowocze-

snych i przestronnych budynków. Mimo tego Zarząd Miejski nadal był zmuszo-

ny wynajmować pomieszczenia na cele szkolne, aby objąć obowiązkową eduka-

cją wszystkie dzieci w wieku szkolnym.  

                                                      
39  APCz, AMCz, sygn. 6012, k. 47. 
40  Tamże, sygn. 6042, k. 32. 
41  Tamże, sygn. 7921, Rezolucja z dnia 28 maja 1925 roku, k. 35; sygn. 7922, Pismo Inspektora 

Szkolnego w Częstochowie do Tymczasowego Zarządu miasta Częstochowy, k. 106–107. 
42  Tamże, sygn. 5971, Zestawienie potrzeb w zakresie budowy publicznych szkół powszechnych 

w roku 1937 na terenie miasta Częstochowy, k. 112–113. 
43  Tamże, sygn. 6017, k. 190. 
44  Budowa publicznych szkół powszechnych w 1937 r. w powiecie częstochowskim, „Goniec Czę-

stochowski” 1938, nr 18, s. 8. 
45  Z uroczystości poświęcenia szkół na Stradomiu i w Węglewicach, „Goniec Częstochowski” 

1938, nr 144, s. 4. 
46  APCz, AMCz, sygn. 5971, Dzielnica podjasnogórska otrzyma nową szkołę, k. 185. 
47  Tamże; sygn. 5943, Akta Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1, k. 11.  
48  Częstochowa pozyskała dwie piękne szkoły, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 233. 
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W roku poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej mimo zdecydo-

wanych ograniczeń natury ekonomicznej Częstochowa zajmowała pierwsze 

miejsce w Okręgu Szkolnym Krakowskim pod względem budownictwa szkol-

nego
49

. Decyzją Zarządu Miejskiego na szeroką skalę rozpoczęto przenoszenie 

szkół powszechnych z wynajmowanych pomieszczeń do własnych budynków. 

Zlokalizowane w kilku różnych punktach, mieszczące się w nieprzystosowa-

nych, wynajmowanych pomieszczeniach szkoły powszechne nr 3, 11 i 16 

otrzymały wówczas odpowiednie lokale, będące własnością miasta
50

. Przy za-

chowaniu tendencji w zakresie budownictwa szkolnego oraz dalszych dotacji 

TPBPSP prognozowano, że w ciągu 5–6 lat pokryte zostanie zapotrzebowanie 

lokalowe miejskiego szkolnictwa powszechnego. 

Rozszerzenie sieci szkolnej, planowane na lata 1939–1942, obejmowało bu-

dowę kolejnych budynków szkolnych w dzielnicach: Ostatni Grosz
51

, Raków
52

, 

Lisiniec, Kucelin oraz przy ul. Warszawskiej
53

. Prognozowany przyrost liczby 

dzieci w wieku szkolnym zobowiązywał Zarząd Miejski do opracowania takiego 

projektu budownictwa szkolnego, w którym corocznie do użytku byłby udostęp-

niany jeden duży, ewentualnie dwa mniejsze budynki szkolne
54

. Celem powzię-

tych inwestycji miał być dostęp wszystkich uczniów w wieku szkolnym do peł-

nej realizacji obowiązkowej i bezpłatnej nauki. Plany inwestycyjne w dziedzinie 

infrastruktury szkolnictwa powszechnego zostały przerwane w 1939 r. 

Prawidłowe funkcjonowanie szkolnictwa powszechnego w okresie między-

wojennym napotykało wiele trudności, wśród których dominował brak dosta-

tecznej liczby budynków szkolnych i sal lekcyjnych. Szczególnie dotkliwy był 

deficyt funduszy przeznaczonych na utrzymanie odpowiedniego stanu technicz-

nego i czystości w istniejących szkołach. Stan techniczny lokali wymagał nie-

ustannych nakładów finansowych na rzecz ich modernizacji, remontów i utrzy-

mania względnej czystości. Zarząd Miejski nieustannie był monitowany przez 

kierowników poszczególnych placówek, którzy wzywali do natychmiastowego 

remontu obiektów szkolnych. Ich stan techniczny, stwierdzony na podstawie cy-

                                                      
49  Przed Tygodniem Szkoły Powszechnej 2-10 października. Interesujące dane o szkolnictwie  

w Częstochowie i powiecie, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 216, s. 4. 
50  Szkoły na nowych siedzibach, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 149, s. 6. 
51  Przed budową szkoły na Ostatnim Groszu, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 33, s. 4; Z zebra-

nia w sprawie budowy gmachu szkolnego na Ostatnim Groszu, „Goniec Częstochowski” 1938, 

nr 59, s. 4; Z uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego szkół nr 5 i 8 na Ostatnim Groszu, 

„Goniec Częstochowski” 1938, nr 139, s. 4; Czwartą szkołę powszechną buduje Zarząd m. Czę-

stochowy, „Goniec Częstochowski” 1938, nr 149, s. 6. 
52  Z uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego gmachu szkoły na Rakowie, „Goniec Często-

chowski” 1938, nr 245, s. 4. 
53  W planie budowa gmachu szkoły przy ulicy Warszawskiej, „Goniec Częstochowski” 1938,  

nr 246, s. 4; Z. Grządzielski, Stan opieki nad dziećmi w Częstochowie w latach 1918–1939, 

„Almanach Częstochowy” 1990, s. 40. 
54  Jedną szkołę co rok musi budować Zarząd Miejski w Częstochowie, „Goniec Częstochowski” 

1938, nr 167, s. 6. 
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klicznie dokonywanych przez Wydział Techniczny Zarządu Miejskiego oraz in-

spektorów szkolnych i lekarzy miejskich kontroli
55

, stwarzał uzasadnione obawy 

o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i nauczycieli
56

. Wielokrotnie Zarząd Miejski 

wzywał właścicieli wynajmowanych lokali do pilnego uregulowania zobowiązań 

modernizacyjnych dzierżawionych budynków i ich bezpośredniego otoczenia, wy-

nikających z umowy najmu
57

. Do ich powinności należał remont dachu, podłóg, 

okien, pieców oraz klatek schodowych. Właściciele niechętnie podejmowali się re-

alizacji zobowiązań, przenosząc odpowiedzialność na miejskie władze szkolne i kie-

rownictwo szkół powszechnych. W rezultacie braku przestrzegania warunków za-

wartych w umowach najmu Zarząd Miejski opracował wytyczne dotyczące stanu 

technicznego budynku, których niespełnienie stanowiło podstawę do obniżenia war-

tości czynszu. Zgodnie z nim obniżeniu kosztów najmu następowało, gdy stan tech-

niczny podłóg, dachów, okien oraz rozmieszczenie wewnętrzne budynku, pomiesz-

czeń sanitarnych, oświetlenia naturalnego i elektrycznego były wadliwe
58

.  

Budynki szkolne, zwłaszcza wynajęte, w większości nie były dostosowane 

do potrzeb procesu nauczania. Brak środków finansowych powodował, iż na 

pomieszczenia edukacyjne przeznaczano lokale mieszkalne lub fabryczne, do-

konując w nich jedynie najpilniejszych modyfikacji
59

. Względy higieniczno- 

-sanitarne, jak rozmiar pomieszczenia, liczba i rozkład okien, jasność sal lekcyj-

nych, dostęp do świeżego powietrza, temperatura oraz brak wilgoci, były spra-

wami drugorzędnymi. Powierzchnia, którą dysponowały poszczególne szkoły, 

tylko w niewielkiej części uwzględniała liczbę dzieci korzystających z edukacji. 

W zasadniczej większości wybór pomieszczenia był uzależniony jedynie od fi-

nansów, którymi dysponował samorząd miejski. 

Podsumowując dotychczas przedstawione dane, należy stwierdzić, że wa-

runki lokalowe miejskich szkół powszechnych w całym okresie międzywojnia 

                                                      
55  APCz, AMCz, sygn. 7756, Protokół oględzin szkół powszechnych z dnia 18 maja 1925 roku,  

b. pag; sygn. 7891, Kontrakt na wynajem lokalu przy ul. Barbary 30, k. 1–2; sygn. 8069, Proto-

kół z lustracji szkół powszechnych miasta Częstochowy, b. pag.; sygn. 7730, Protokół z wizy-

tacji szkół powszechnych w dniu 26 maja 1924 roku, k. 2. 
56  Tamże, sygn. 5946, Akta Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3, k. 8, 18; sygn. 7990, Wyciąg  

z protokołu zebrania rodzicielskiego odbytego 26 stycznia 1930 roku w sali nr 1 szkoły im.  

St. Konarskiego w Częstochowie, b. pag. 
57  Tamże, sygn. 5971, Protokół z przeglądu gmachów szkół powszechnych w dniach 24, 25, 26  

i 27 czerwca 1936 roku przez Komisję powołaną do przeprowadzenia remontów w szkołach 

powszechnych, k. 214; sygn. 7588, k. 38; sygn. 8069, b. pag; sygn. 8043, Wniosek Opieki 

Szkolnej o ogrodzenie terenu szkoły przez właściciela J. Zimniaka, k. 9; sygn. 8103, Protokół  

z oględzin lokalu szkolnego przy ul. Wręczyckiej nr 98, b. pag. 
58  Tamże, sygn. 5971, Opis norm obniżek lokali szkolnych wynajmowanych przez Zarząd Miej-

ski w Częstochowie, k. 40–49. 
59  Tamże, sygn. 7917, Przekształcenie budynków fabrycznych na sale szkolne, k. 90; tamże, Pro-

tokół oględzin nieruchomości fabrycznej Weinberga przy ul. Wilsona 16, k. 94; sygn. 7809, 

Wykaz domów, w których zajęto lokale dla szkół, b. pag.; sygn. 8103, Opinia techniczna o lo-

kalach, które Zarząd Miejski ma zamiar wynająć na pomieszczenia szkół miejskich, b. pag. 
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były trudne. Kluczowym determinantem budownictwa szkolnego był czynnik fi-

nansowy. Określone ministerialnie wysokie standardy budynków i pomieszczeń 

szkolnych okazały się przeszkodą w realizacji projektów budownictwa szkolne-

go opracowanych przez samorząd miasta. Ponadto, jak wskazano, ujawniła się  

w Częstochowie tendencja do budowy dużych i wymagających wysokich nakła-

dów finansowych gmachów szkolnych, których całkowite wykończenie z przy-

czyn ekonomicznych niejednokrotnie odkładano w czasie. 

Należy podkreślić, że niekorzystne warunki szkół początkowych wynikały  

z braku lokali oraz konieczności zajmowania jednego budynku przez wiele pla-

cówek, co stwarzało konieczność nauki na dwie, a nawet trzy zmiany. Sytuację 

tę pogarszało obniżenie subwencji oświatowych, spowodowane kryzysem eko-

nomicznym, oraz przyrost demograficzny, powodujący ciasnotę oraz brak moż-

liwości wygospodarowania dodatkowych pomieszczeń szkolnych (na sale gim-

nastyczne, szatnie, biblioteki).  

W większości budynków, zwłaszcza wynajmowanych – jak wykazano na 

podstawie materiałów źródłowych – powierzchnia i kubatura sal szkolnych była 

niedostateczna. Sale dydaktyczne, w większości przekształcane z lokali miesz-

kalnych, nie były przystosowane do pomieszczenia większej liczby uczniów. 

Nadmierna eksploatacja powodowała konieczność regularnych remontów, na 

których przeprowadzanie Zarząd Miejski nie miał pokrycia w budżecie.  

Stan wielu szkół, wobec niskich nakładów finansowych przeznaczonych na 

konieczne remonty, był niepokojący także pod względem higieniczno-sanitar- 

nym. Wskazano, że w pomieszczeniach szkolnych występowały: zagrzybienie, 

zbyt niska temperatura w okresie jesienno-zimowym oraz katastrofalne warunki 

techniczne. Do ich pogarszania przyczyniała się dwu-, a niekiedy nawet trzy-

zmianowa praca szkoły, uniemożliwiająca odpowiednie wietrzenie i przestrze-

ganie czystości. Na ich stan wpływało też przepełnienie pomieszczeń szkolnych, 

któremu sprzyjało formalne zwiększenie norm w tym zakresie.  
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Wstęp 

Znaczący rozwój prasy dokonał się w XVI wieku dzięki wynalazkowi Gu-

tenberga, który doprowadził do tego, że w XIX wieku prasa stanowiła zjawisko 

masowe
1
. Prasę można zdefiniować jako „ogół wydawnictw drukowanych pe-

riodycznie i rozprowadzanych publicznie”
2
. Cechą mediów prasowych jest: in-

stytucjonalne tworzenie informacji, ich ogólna dostępność, aktualność, wielość 

autorów, związek z opinią publiczną
3
. Środki masowego przekazu, do których 

zalicza się prasę, pełnią wiele ważnych funkcji społecznych, takich jak: możli-

wość publicznego prezentowania powszechnych spraw na forum, kształtowanie 

wyobraźni odbiorców, rozwój kultury, współpraca z instytucjami i inne
4
. Arty-

kuły w prasie lokalnej posiadają cztery podstawowe funkcje: „edukacyjną, pro-

                                                      
1  Z. Bajka, Historia mediów, Kraków 2008, s. 96, 129.  
2  Tamże, s. 91.  
3  M. Nieć, Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010,  

s. 66.  
4  T. Goban-Klas, Komunikowanie i media, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer,  

E. Chudziński, Kraków 2008, s. 24–25.  

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.33
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mocyjną, aktywizującą i ostrzegawczo-informacyjną”
5
. Prasę dzieli się – ze 

względu na częstotliwość jej wydawania – na dzienniki i czasopisma. Wśród 

dzienników można wyróżnić poranne, popołudniowe, wieczorne oraz niedzielne. 

Do czasopism należą tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, 

kwartalniki, półroczniki, roczniki
6
. 

Szczególne znaczenie mają czasopisma pedagogiczne, które popularyzują 

naukę, szerzą szeroko rozumianą kulturę pedagogiczną, upowszechniają politykę 

oświatową, prezentują doświadczenia dydaktyczne oraz wychowawcze
7
. Prasa 

pedagogiczna pełni również istotną rolę w upowszechnianiu wiedzy dydaktycz-

no-wychowawczej i opiekuńczej. Na jej łamach prezentowane są różne koncep-

cje pedagogiczne, w tym teoria i praktyka pedagogiczna Marii Montessori. Po 

transformacji systemowej w 1989 r., a szczególnie na przełomie XX i XXI w., 

system edukacji w Polsce ulegał różnym zmianom – strukturalnym, programo-

wym, prawnym i innym. Przeobrażenia dotyczyły warunków pracy nauczycieli 

(materialnych i społecznych) oraz organizacji pracy dydaktyczno-wychowaw- 

czej w placówkach oświatowych
8
. Zastosowanie znalazły alternatywne metody 

kształcenia i wychowania, wśród których na szczególną uwagę zasługuje metoda 

Marii Montessori, wyrastająca z jej systemu pedagogicznego. Jego recepcja do-

czekała się wielu publikacji zwartych, które zawierają analizy różnych elemen-

tów montessoriańskiej teorii i praktyki pedagogicznej. Świadczy o tym bogata 

literatura przedmiotu, wśród której można odnaleźć prace Sabiny Guz
9
, Małgo-

rzaty Mikszy
10

, Barbary Surmy
11

 i innych autorów
12

. Celem artykułu jest ukaza-

                                                      
5  B. Hennessy, Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009, s. 59.  
6  M. Nieć, dz. cyt., s. 64.  
7  J. Jarowiecki, Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w Polsce Ludowej, pod red. F. Filipowicza, 

Warszawa 1981 [recenzja], „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983, nr 22/2, , s. 114.  
8  A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2010, s. 175. 
9  S. Guz, Edukacja w systemie Montessori, t. 1, Lublin 2016; tejże, Edukacja w systemie Mon-

tessori, t. 2, Lublin 1998; tejże, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole, Lublin 2006. 
10  M. Miksza, Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości, Łódź 2014; 

taż, Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori, Łódź 2015; 

tejże, Miejsce Marii Montessori (1870–1952) w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów 

pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Kraków 

2000; tejże, Wybór wypowiedzi Marii Montessori (1870–1952) o wychowaniu człowieka, [w:] 

Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Krawczyk-Juraś, B. Śliwerski, Kraków 2000; tejże, Wy-

chowanie dla pokoju w pedagogice Marii Montessori, Łódź 2016; tejże, Zrozumieć Montessori, 

czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Kraków 2010. 
11  B. Surma, Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka, Łódź – 

Kraków 2009; taż, Koncepcja wychowania religijnego dziecka w myśli pedagogicznej Sofii Cavallet-

ti, Kraków 2017; tejże, Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, Łódź – Kraków 2009; 

tejże, Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Łódź 2008. 
12  G. Badura-Strzelczyk, Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w prakty-

ce nauczania początkowego, [w:] Pedagogika alternatywna. Dylematy praktyki, red. K. Bara-

nowicz, Kraków 2000; B. Bednarczuk, Dziecko w klasie Montessori, Lublin 2007; H. Berg 

Klaus, Maria Montessori poszukiwanie życia razem z dziećmi, Kielce 2007; B. Ekert, Metoda 
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nie udziału czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” w popularyzowaniu wie-

dzy o systemie pedagogicznym Marii Montessori w latach 1989–2017. Aby 

osiągnąć założony cel, zastosowałam metodę analizy prasy.  

Ilościowy udział artykułów popularyzujących system 

pedagogiczny Marii Montessori w czasopiśmie „Wychowanie  

w Przedszkolu” 

Analizując czasopismo „Wychowanie w Przedszkolu” w latach 1989–2017, 

zgromadziłam 20 artykułów poświęconych popularyzacji, prezentacji i zastosowa-

niu systemu pedagogicznego Montessori. Na łamach czasopisma „Wychowanie  

w Przedszkolu” pierwszy tekst poświęcony przedmiotowej problematyce ukazał się 

w 1991 r.; cztery teksty znalazły się w numerach z 1994 r.; dwa artykuły o metodzie 

Montessori opublikowano w 2002 roku; po dwa teksty zamieszczono na łamach 

czasopisma w 2003 i 2004 r. W 2005 r. na łamach „Wychowania w Przedszkolu” 

ukazał się jeden artykuł, a w 2007 r. dwa artykuły. Najwięcej artykułów (5) opubli-

kowano w numerach z 2011 r. Jeden artykuł był wydany w roku 2012. W badanym 

okresie występowały lata, w których nie ukazały się żadne teksty poświęcone sys-

temowi pedagogicznemu M. Montessori, choćby w ostatnich pięciu latach. 

Życie i działalność Marii Montessori 

W czasopiśmie „Wychowanie w Przedszkolu” zostały opublikowane cztery 

artykuły poświęcone biografii Marii Montessori. W 1994 r. S. Guz przybliżyła 

                                                      
Montessori na cztery pory roku, Warszawa 2018; P. Epstein, Z notatek pedagoga Montessori, 

Kraków 2014; D. Gilles Cotte, Metoda Montessori w domu, Warszawa 2017; L. Harald, „Wycho-

wanie kosmiczne” Marii Montessori, alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce 

postmodernistycznej, [w:] Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Kraków 

2000; E. Łatacz, Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Mon-

tessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży, [w:] Pedagogika alternatywna. 

Dylematy praktyki, red. K. Baranowicz, Kraków 1995; E. Ochnio, Edukacja ekologiczna a kon-

cepcja wychowania Marii Montessori, [w:] Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, 

red. B. Surma, Łódź – Kraków 2009; M. Pitamic, Naucz mnie samodzielności, Białystok 2011;  

Ch. Poussin, Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie. Wprowadzenie dla rodziców, 

Warszawa 2017; A. Stein, Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, 

Kielce 2003; U. Streenberg, Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Kielce 2003; G. Strzel-

czyk-Badura, Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce naucza-

nia początkowego, [w:] Pedagogika alternatywna. Dylematy praktyki, red. K. Baranowicz, Kra-

ków 2000; J. Wasilewska, Spotkanie Marii Montessori z Mahandasem K. Gandhim, [w:] Pedago-

gika Marii Montessori w Polsce i na świecie, red. B. Surma, Łódź – Kraków 2009; K. Wennerst-

röm Skjöld, M. Smeds Bröderman, Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, Kraków 2009. 
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czytelnikom postać Marii Montessori jako lekarki i pedagoga
13

. Autorzy artyku-

łu z 2002 r. opisywali twórczynię metody, jej życiorys i dokonania
14

. W artykule 

z 2004 r. Ryszard Kucha uznał Marię Montessori za pedagoga, który zdobył 

trwałe miejsce w historii myśli edukacyjnej. Autor stwierdził, że jej dorobek 

praktyczny i myśl pedagogiczna są znane na całym świecie i ponadczasowe
15

. 

Przedstawił rodzinę Montessori i jej wczesne doświadczenia edukacyjne: 

uczęszczanie do szkoły elementarnej, a później do szkoły technicznej
16

. Autor 

podkreślił, że Maria jako pierwsza kobieta we Włoszech ukończyła studia me-

dyczne na Uniwersytecie Rzymskim i została lekarzem medycyny.  

R. Kucha zapoznał czytelników z życiem i działalnością M. Montessori, pi-

sząc, że po studiach jako młoda lekarka pracowała z pacjentami w szpitalach
17

. 

Podjęła studia pedagogiczne i jej życiowa droga ukierunkowała się na pracę  

z dziećmi specjalnej troski w klinice psychiatrycznej. Prowadziła wykłady dla 

studentów i zainteresowanych odbiorców, między innymi dla nauczycieli
18

. 

Tworzyła pomoce dydaktyczne i opracowywała metodykę wychowania przed-

szkolnego. Studiowała antropologię i psychologię. W 1907 r. otworzyła pierw-

sze przedszkole Casa dei Bambini
19

. Pisała liczne prace i artykuły oraz wydała 

swoje pierwsze książki, które zostały opublikowane w wielu językach. Prowadziła 

również międzynarodowe kursy dla nauczycieli. Na wzór przedszkola Marii Mon-

tessori powstało wiele szkół. Mając szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi, 

poparte obserwacjami i pracami naukowymi, oraz praktykę w szkoleniu nauczy-

cieli, założyła Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori, którego prezesem 

pozostała do końca życia. System wychowawczy Montessori stał się zjawiskiem 

ponadczasowym, międzynarodowym, wpisującym się w fenomen globalizacji. 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Montessori istnieje i działa do dzisiaj
20

.  

Zasady wychowania w systemie pedagogicznym  

Marii Montessori 

Na łamach „Wychowania w Przedszkolu” opublikowano 12 artykułów pre-

zentujących zasady obowiązujące w systemie pedagogicznym M. Montessori.  

                                                      
13  S. Guz, Edukacja w systemie Montessori, „Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 4, s. 195. 
14  Z. Baran, A. Cyran, Z. Momora, Metoda Marii Montessori – historia i współczesność, „Wy-

chowanie w Przedszkolu” 2002, nr 6, s. 341.  
15  R. Kucha, Maria Montessori (1870–1952). Dorastanie do przyszłych zadań edukacyjnych, 

„Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 5, s. 12.  
16  Tamże, s. 13–16. 
17  Tamże, s. 16–18. 
18  R. Kucha, Maria Montessori – droga do sukcesu, „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 2,  

s. 18–19.  
19  Tamże, s. 20.  
20  Tamże, s. 21–23.  
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S. Guz pisała, że Montessori oparła swój system pedagogiczny na podstawach 

psychologicznych, traktując dzieciństwo jako okres ciągłego rozwoju, w którym 

zachodzą procesy twórcze stanowiące osobowość. Według Montessori każde 

dziecko jest aktywne, ponieważ posiada wewnętrzną energię i chłonny umysł, 

dzięki któremu z łatwością się uczy
21

. Rozwój dziecka charakteryzuje się wystę-

powaniem wrażliwych faz, czyli okresów szczególnej chłonności wiedzy i umie-

jętności w danym zakresie np. wrażliwość na język. Tej chłonności wiedzy 

sprzyja polaryzacja uwagi, stanowiąca wyraz głębokiego zainteresowania i kon-

centracji na określonym przedmiocie
22

. Ewa Łatacz, analizując zjawisko polary-

zacji uwagi, doszła do wniosku, że jej wystąpienie łączy się z możliwością swo-

bodnego działania dziecka, zgodnego z jego aktualną fazą wrażliwą
23

. O polary-

zacji uwagi pisały również autorki artykułu z 2002 r.
24

.  

Na łamach czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” z 1994 r. Elżbieta 

Stójowa opublikowała sprawozdanie z seminarium w Lublinie, podczas którego 

Bożena Matyjas przedstawiła zasady wychowania według systemu Marii Mon-

tessori. Należy do nich swoboda dziecka w poruszaniu się, ograniczona brakiem 

przeszkadzania swoim ruchem fizycznym innym dzieciom. Podstawę montesso-

riańskiego systemu pedagogicznego stanowi naturalistyczne założenie, że czło-

wiek jest częścią świata, dlatego zostaje objęty wychowaniem kosmicznym,  

w którym powinien się podporządkować prawom natury. Ważnym elementem 

pedagogiki Montessori było wychowanie dla pokoju. W tym samym artykule 

przywołana jest E. Łatacz, która rozważając kwestie wychowania dla pokoju, 

twierdziła, że nieprzestrzeganie praw przez człowieka może doprowadzić do 

zniszczenia ludzkości
25

. 

O zasadach pedagogiczno-dydaktycznych, ujętych jako aspekt strukturalno-

dynamiczny otoczenia na łamach „Wychowania w Przedszkolu” pisała M. Mik-

sza. Do głównych zasad w pedagogice Montessori zaliczyła: indywidualizację 

pracy dziecka; samodzielność dzieci; wolność w wyborze pomocy dydaktycz-

nych, miejsca i czasu pracy; zasadę ładu i porządku; zasadę ograniczenia, czyli 

występowania pomocy w jednym egzemplarzu; samokontrolę wykonywanych 

przez dziecko zadań; stopień i izolacja trudności
26

. S. Guz również wskazała na 

zasady jako warunki prawidłowego rozwoju dziecka i zaliczyła do nich: swobo-

dę, wolność, samodzielność dziecka, które mają się realizować poprzez wolny 

wybór czasu, miejsca i przedmiotu pracy. Do zasad charakterystycznych dla pe-

                                                      
21  S. Guz, Edukacja…, s. 196.  
22  Tamże, s. 196–197. 
23  E. Łatacz, Maria Montessori – o rozwoju i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym, „Wy-

chowanie w Przedszkolu” 1991, nr 10, s. 461.  
24  Z. Baran, A. Cyran, Z. Momora, Metoda…, s. 341.  
25  E. Stójowa, Metoda Marii Montessori – historia czy współczesność?, „Wychowanie w Przed-

szkolu” 1994, nr 4, s. 249.  
26  M. Miksza, Wychowawca-nauczyciel w poglądach Marii Montessori, „Wychowanie w Przed-

szkolu” 1994, nr 5, s. 267. 
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dagogiki Montessori należy obcowanie z naturą i piękno wokół dzieci
27

. E. Ła-

tacz dodała, że „zasada swobody odnosi się do wybierania przez dziecko przed-

miotu, miejsca i czasu pracy”
28

. 

Jak pisze Alicja Jordan, poprzez umożliwianie uczniom zajmowania się tym, 

co ich interesuje, i wybór czasu na własną aktywność nauka staje się radością
29

. 

Według autorki samodzielność uczniów prowadzi do samokontroli, odpowie-

dzialności, niezależności, respektowania norm społecznych, usamodzielnienia 

się dziecka
30

. Proces wychowawczy w klasach Montessori zorganizowany jest 

poprzez zróżnicowanie wiekowe uczniów. Jedną klasę tworzą trzy roczniki, co 

umożliwia uspołecznianie się dzieci, większą motywację do nauki i indywidu-

alizację działań uczniów
31

. Więcej o korzyściach pracy w grupach zróżnicowa-

nych wiekowo pisała S. Guz w artykule z 2002 r., twierdząc, że uczeń przez trzy 

lata przechodzi od najmłodszego do najstarszego członka grupy i uczy się róż-

nych ról społecznych
32

. Paul Leseman podkreśla, że zindywidualizowany pro-

gram nauczania w szkołach Montessori pozwala każdemu dziecku samodzielnie 

działać, podejmować decyzję, dokonywać wyborów
33

. E. Łatacz zaznaczyła, że 

Montessori w swojej pedagogice nie uznawała kar i nagród, ponieważ zaburzają 

one właściwy rozwój
34

. 

O szczególnym znaczeniu ciszy w procesie wychowawczo-dydaktycznym 

pisała Urszula Kołodziejczyk w artykule z 2003 r., twierdząc, że cisza sprzyja 

koncentracji w uczeniu się dzieci
35

. Zofia Baran, Alfreda Cyran i Zofia Momora 

zaznaczają, że do charakterystycznych cech lekcji w systemie Montessori należą 

„ćwiczenia ciszy”, które sprzyjają rozwojowi dziecka
36

. Magdalena Marczak- 

-Pilipczuk w artykule z 2011 r. stwierdziła, że cisza wiąże się z ograniczaniem 

słów nauczyciela, ze spokojną atmosferą, uwagą, słuchaniem, koncentracją
37

. 

Beata Górska w tekście opublikowanym na łamach czasopisma „Wychowanie  

w Przedszkolu” w roku 2003 podała przykładowe praktyczne ćwiczenia ciszy, 

do wykorzystania na zajęciach dla grupy dzieci
38

.  

                                                      
27  S. Guz, Edukacja…, s. 197–198. 
28  E. Łatacz, Maria…, s. 463.  
29  A. Jordan, 100-lecie pedagogiki Montessori, „Wychowanie w Przedszkolu” 2007, nr 5, s. 12.  
30  Taż, Od aktywności motorycznej do formowania charakteru, „Wychowanie w Przedszkolu” 

2011, nr 9, s. 22–24.  
31  S. Guz, Edukacja…, s. 200.  
32  Taż, Metoda…, s. 515–516.  
33  P.P.M. Leseman, Teorie pedagogiczne i program nauczania, „Wychowanie w Przedszkolu” 

2011, nr 3, s. 4.  
34  E. Łatacz, Maria…, s. 463.  
35  U. Kołodziejczyk, Dzieci kochają ciszę, „Wychowanie w Przedszkolu” 2003, nr 8, s. 536.  
36  Z. Baran, A. Cyran, Z. Momora, Metoda…, s. 341–342.  
37  M. Marczak-Pilipczuk, Praca nauczyciela według metody Marii Montessori, „Wychowanie  

w Przedszkolu” 2011, nr 3, s. 25.  
38  B. Górska, Cicho, cichuteńko… Pomóż mi zrobić to samemu, „Wychowanie w Przedszkolu” 

2003, nr 8, s. 537.  
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W salach Montessori charakterystyczne są kąciki przyrody, w których 

uczniowie gromadzą eksponaty, dbają o rośliny, hodują zwierzęta. O tej proble-

matyce czytelnik może się dowiedzieć z artykułu Edyty Roszyńskiej
39

.  

Wychowawca, nauczyciel w systemie Montessori 

Analizowane czasopismo zawiera 7 artykułów, w których przedstawiony jest 

nauczyciel i jego rola w procesie dydaktyczno-wychowawczym. O roli nauczy-

ciela pisze, za M. Mikszą, w swoim artykule E. Stójowa, stwierdzając, że na-

uczyciel w systemie Montessori jest towarzyszem i pomocnikiem dziecka. Swo-

ją wiedzę o dziecku zyskuje na podstawie obserwacji. Unika kontrolowania 

ucznia. Dorosły zmienia się, odnajduje pokorę oraz spokój wewnętrzny, dzięki 

przebywaniu z dziećmi
40

. M. Miksza w tekście opublikowanym w 1994 roku 

podkreślała, jak ważne jest zrozumienie pojęcia wychowania, które definiuje za 

Marią Montessori jako „pomoc osobie ludzkiej w osiąganiu przez nią niezależ-

ności”
41

. Harmonia duszy i ciała, czyli normalizacja, ma być celem wychowania. 

Wychowawca to nie tylko nauczyciel, ale każdy dorosły, który towarzyszy 

dziecku w jego życiu. W tym samym artykule Paul Oswald obala opinie, że  

w koncepcji Montessori nie ma pedagogów, że tylko uczeń jest aktywny, a na-

uczyciel bierny. Tłumaczy, że jest to błędne pojmowanie roli nauczyciela, po-

nieważ to wychowawca powinien traktować każdego ucznia jako jedynego  

i niepowtarzalnego. Autorka artykułu, powołując się na poglądy Montessori, pi-

sze, że dorośli nie dorosną za dziecko. Zaznacza, że dorośli chcą przejąć odpo-

wiedzialność za jego rozwój, mieć władzę nad dzieckiem, kierować nim i wyka-

zują się zbyt dużym zatroskaniem, tworząc człowieka i poprawiając jego błędy. 

Jak sama Montessori twierdziła, to dziecko jest budowniczym siebie. Przez taką 

postawę dorosłych, która ogranicza dziecko i nie pozwala mu dorosnąć, poja-

wiają się konflikty międzypokoleniowe. Dorośli muszą odmienić swoje myśle-

nie i zmienić swoją relację z dziećmi, która powinna być oparta na miłości, 

współpracy i wzajemnej pomocy
42

. 

E. Łatacz dodała, że nauczyciel, podejmując pracę wychowawczą i dydak-

tyczną, powinien współdziałać z prawami rozwoju dziecka
43

. Ten aspekt trafnie 

opisała A. Jordan, stwierdzając, że nauczyciel montessoriański wierzy w siły 

rozwojowe dziecka i stawia mu wymagania
44

. Bardzo istotna jest obserwacja 

dzieci dokonywana przez nauczyciela. To na jej podstawie wychowawca może 

                                                      
39  E. Roszyńska, Laboratorium przedszkolaka, „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 3, s. 32–33.  
40  E. Stójowa, Metoda…, s. 249.  
41  M. Miksza, Wychowawca…, s. 265.  
42  Tamże, s. 265–267. 
43  E. Łatacz, Maria…, s. 462.  
44  A. Jordan, Od aktywności…, s. 24.  
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udzielić wsparcia lub wycofać swoje działania, gdy dziecko jest samodzielne
45

. 

Nauczyciel jest łącznikiem między światem dziecka a środowiskiem kulturo-

wym. Dba on o otoczenie w aspekcie osobowym (uczniowie, nauczyciel), mate-

rialnym (sala, pomoce), strukturalnym (zasady obowiązujące)
46

. S. Guz pisała, 

że nauczyciel powinien wzbudzać atmosferę pracy, być cierpliwy, ale również 

konsekwentny. Do jego zadań należy organizowanie środowiska, aktywizowanie 

uczniów, prezentowanie pomocy
47

. Nauczyciel dokładnie pokazuje, jak używać 

konkretnej pomocy, oraz zapoznaje z nazewnictwem, stosując trójstopniową 

lekcję
48

. Przebieg lekcji trójstopniowej opisała S. Guz
49

.  

Pomoce rozwojowe, terapia w systemie Montessori 

W czasopiśmie „Wychowanie w Przedszkolu” pięciu autorów pisało o po-

mocach rozwojowych. S. Guz w artykule z 1994 r. zaznaczyła, że właściwie 

zorganizowane otoczenie generuje samoistny rozwój dziecka
50

. E. Łatacz doda-

ła, że to właśnie pomoce mają udział w integrowaniu osobowości dziecka
51

. Ma-

teriały nazywane są rozwojowymi, ponieważ pomagają w rozwoju dziecka po-

przez doświadczanie i poznanie zmysłowe. Materiał jest przygotowany zgodnie 

z zasadami stopniowania trudności, nauki od konkretu do abstraktu, wzbudzenia 

zainteresowania, wyzwalania różnych form aktywności, kontroli błędów
52

. Sa-

mokontrola przez dziecko swoich błędów uczy je analizowania własnych czyn-

ności
53

. W 1994 r. E. Stójowa przedstawiła pogląd, że pomoce występują w jed-

nym egzemplarzu, w ten sposób dzieci uczą się oczekiwania na swoją kolej.  

Z materiałów korzystają w określony sposób, a po ukończonej pracy odkładają 

je na miejsce
54

. 

Bardzo ważny jest porządek w otoczeniu, dzięki któremu dziecko uczy się 

porządku wewnątrz siebie. Otoczenie w klasie umożliwia dziecku kontakt z rze-

czywistością, ponieważ w sali są autentyczne przedmioty, służące do sprzątania, 

lodówka, zlew, kuchenka
55

. Pomoce dzielą się ze względu na funkcje kształce-

nia, dlatego można wyróżnić pomoce do ćwiczenia praktycznego życia (zmiot-

                                                      
45  M. Marczak-Pilipczuk, Praca…, s. 26.  
46  M. Miksza, Wychowawca…, s. 268–269. 
47  S. Guz, Edukacja…, s. 200.  
48  M. Marczak-Pilipczuk, Praca…, s. 24.  
49  S. Guz, Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka, „Wychowanie 

w Przedszkolu” 2004, nr 5, s. 264.  
50  Taż, Edukacja…, s. 197.  
51  E. Łatacz, Maria…, 463.  
52  Tamże, s. 199.  
53  S. Guz, Materiały…, s. 261.  
54  E. Stójowa, Metoda…, s. 251.  
55  S. Guz, Edukacja…, s. 198.  
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ka, szufelka, sznurowadło do wiązania, guziki do zapinania), do kształtowania 

zmysłów (dzwonki, buteleczki zapachowe, płytki o różnym stopniu szorstkości), 

matematyczne (złoty materiał), językowe (szorstkie litery), z edukacji kosmicz-

nej (mapy puzzle, globus)
56

. S. Guz również przedstawiła podział pomocy za  

M. Montessori, na: materiał do życia praktycznego, materiał akademicki (język, 

matematyka, inne), materiał artystyczny, materiał sensoryczny
57

. 

O ćwiczeniach praktycznych pisała A. Jordan, podając przykładowe pomoce 

dotyczące życia codziennego
58

. Szczególny wkład w upowszechnianiu wiedzy  

o materiałach sensorycznych ma S. Guz, o czym pisała w swoim artykule z 2004 r. 

Pomoce sensoryczne posiadają swoje właściwości, takie jak: wielkość, kształt, 

faktura, barwa, ciężar, elastyczność, zapach, smak, dźwięk, temperatura
59

. Mate-

riał angażuje zmysły (wzrok, słuch, węch, dotyk, smak) i podnosi ich wrażli-

wość
60

. Materiał sensoryczny jest zaprojektowany w taki sposób, aby przygoto-

wać ucznia do pracy w późniejszym czasie z pomocami matematycznymi i języ-

kowymi
61

. W artykule z 2011 r. M. Marczak-Pilipczuk przedstawiła, jak praco-

wać z wybranymi pomocami: różową wieżą, brązowymi schodkami czy kloc-

kami liczbowymi
62

. Autorzy S. Guz, E. Łatacz, E. Stójowa, A. Jordan, M. Mar-

czak-Pilipczuk opisywali wygląd pomocy i ich zastosowanie. 

W okresie lat 1989–2017 ukazały się 2 artykuły dotyczące wykorzystania 

systemu pedagogicznego Montessori wraz z pomocami rozwojowymi w terapii. 

Pierwszy raz kwestia terapii w ujęciu Montessori była poruszona na łamach 

„Wychowania w Przedszkolu” w 1995 r.
63

 W 2012 r. M. Marczak-Pilipczuk uję-

ła terapię jako „stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, 

psychicznego oraz społecznego dzieciom z deficytami lub utrudnieniami w roz-

woju”
64

. Terapia według Montessori ma stymulować rozwój dziecka w zakresie 

rozwoju mowy, rozwoju społecznego, koncentracji, motywacji, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. Autorka artykułu wyróżnia elementy terapii, takie jak: 

wczesna diagnoza, terapia i integracja. Do zasad terapii należy wolny wybór 

czasu, miejsca pracy, porządek, własne działanie dziecka. Bardzo istotna jest 

współpraca nauczyciela, terapeuty z rodzicami dziecka
65

.  

                                                      
56  E. Stójowa, Metoda…, s. 251.  
57  S. Guz, Edukacja…, s. 199.  
58  A. Jordan, 100-lecie…, s. 10–11. 
59  S. Guz, Materiały…, s. 259.  
60  Tamże, s. 260.  
61  Tamże, s. 266.  
62  M. Marczak-Pilipczuk, Praca…, s. 27–28. 
63  Z. Żółtak, Wykorzystanie idei i dorobku pedagogicznego Marii Montessori w rewalidacji dzieci 

upośledzonych umysłowo, „Wychowanie na co Dzień” 1995, nr 6.  
64  M. Marczak-Pilipczuk, Terapia Montessori, „Wychowanie w Przedszkolu” 2012, nr 10, s. 46.  
65  Tamże, s. 46.  

 

 



466 Aleksandra CZARNECKA 

Zastosowanie metody Montessori 

O zastosowaniu metody Montessori w Polsce międzywojennej traktują 2 ar-

tykuły. W 1994 r. na łamach czasopisma „Wychowanie w Przedszkolu” Halina 

Raczek opisywała, jak w Drugiej Rzeczypospolitej propagowano metodę Mon-

tessori poprzez liczne publikacje w czasopismach pedagogicznych. Artykuły  

w prasie zawierały trzy grupy publikacji: prezentujące metodę Montessori, po-

równujące placówki montessoriańskie na świecie z placówkami w Polsce oraz 

publikacje przedstawiające analizę krytyczną systemu Montessori
66

. Zofia Żu-

kiewiczowa i Sergiusz Hessen szczególnie krytycznie odnieśli się do tej metody, 

uznając ją za idealistyczną i zarzucając jej brak akceptacji zabawy w procesie 

wychowawczym, brak dowolnego posługiwania się pomocami, za szybkie 

wprowadzanie pisania, czytania i liczenia. Żadna placówka przedszkolna nie 

pracowała ściśle według systemu Montessori, jednak pewne elementy zostały 

przyjęte w pracy przedszkoli, między innymi: dostosowanie wielkości mebli do 

wzrostu dzieci, dbanie o czystość, wprowadzanie niektórych pomocy rozwojo-

wych, zajęcia uaktywniające dziecko, ład i systematyczność w działaniach, 

współpraca z lekarzem i z rodzicami, dbanie o rozwój fizyczny dziecka, istotna 

funkcja kształcąca przedszkola
67

. W artykule Edukacja w systemie Montessori  

z 1994 r. S. Guz pisała, że w okresie międzywojennym metoda Montessori wy-

warła znaczny wpływ na formowanie się placówek przedszkolnych w Polsce
68

. 

Po wejściu w życie ustawy Jędrzejewiczowskiej, uchwalonej 11 marca 1932 r., 

przedszkola w Polsce zaczęły pracować zgodnie z metodą ośrodków zaintereso-

wań Owidiusza Decroly’ego
69

. Jednak pewne elementy metody Montessori, m.in. 

wyposażenie sal w meble dostosowane do wzrostu dzieci, są aktualne do dzisiaj.  
O współczesnym zastosowaniu metody Montessori w Holandii pisała Ilona Wy-

smułek w artykule z 2011 r. Szkoły prowadzone zgodnie z pedagogiką Montessori 

są liczne i znane w Holandii. Autorka relacjonuje pobyt w czterech placówkach 

montessoriańskich w Rotterdamie. W tych szkołach trzy roczniki uczniów tworzą 

jedną klasę zróżnicowaną wiekowo. Holenderscy nauczyciele montessoriańscy  

w pracy dydaktyczno-wychowawczej postrzegają ucznia jako źródło wiedzy i podą-

żają za nim. W szkołach Montessori obowiązują takie zasady, jak: swoboda ruchu, 

wolność wyboru, cisza, samodzielność uczniów, praca w swoim tempie. Sale wypo-

sażone są w kąciki przedmiotowe, na których znajdują się materiały i pomoce do-

stępne dla dzieci. Artykuł dotyczy przede wszystkim opisu zajęć języka angielskie-

go prowadzonego w wizytowanych przez autorkę szkołach
70

.  

                                                      
66  H. Raczek, Metoda M. Montessori w placówkach przedszkolnych Drugiej Rzeczypospolitej, 

„Wychowanie w Przedszkolu” 1994, nr 4, s. 202, 203.  
67  Tamże, s. 204-207.  
68  S. Guz, Edukacja…, s. 196.  
69  H. Raczek, Metoda…, s. 204–207. 
70  I. Wysmułek, Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii, „Wychowanie 

w Przedszkolu” 2011, nr 3, s. 10,11.  
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Zakończenie 

Czasopismo „Wychowanie w Przedszkolu” przedstawia różne aspekty sys-

temu pedagogicznego Marii Montessori, zarówno psychologiczne, wychowaw-

cze, historyczne, jak i edukacyjne. Zawarte w nim artykuły prezentują biografię 

Marii Montessori, jej system pedagogiczny, jego genezę i zasady nim kierujące. 

Autorzy poruszają ważne kwestie, wchodzące w zakres montessoriańskiego sys-

temu pedagogicznego, takie jak: rola nauczyciela w systemie Montessori, wła-

ściwości pomocy rozwojowych. W „Wychowaniu w Przedszkolu” można zna-

leźć informacje na temat terapii metodą Montessori. Czytelnicy mogą również 

dowiedzieć się o zastosowaniu tej metody w Polsce międzywojennej oraz za 

granicą, w Holandii. Czasopismo upowszechnia i streszcza nową książkę S. Guz 

Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci
71

.  

W 2002 r. na łamach czasopisma pojawiły się efekty badań dotyczących spo-

łecznych zachowań uczniów ze szkół Montessori i szkół tradycyjnych przepro-

wadzanych przez S. Guz
72

. 

Analiza artykułów skłania do wniosku, że na łamach badanego czasopisma 

zaprezentowano podstawowe elementy systemu pedagogicznego M. Montessori, 

które mogą inspirować współczesnych nauczycieli przedszkoli do modernizo-

wania ich pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej we wszystkich 

formach wychowania przedszkolnego w Polsce. Czasopisma pedagogiczne od-

grywają istotną rolę w popularyzowaniu systemu pedagogicznego M. Montesso-

ri, którego aktualność można dostrzec w tym, że jest on zorientowany na dziec-

ko,  które – zgodnie z filozofią pajdocentryzmu, leżącą u podstaw poglądów  

M. Montessori – zajmuje centralne miejsce zarówno w rozważaniach teoretycz-

nych, jak i w działalności.  
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Popularization of Maria Montessori's method of education on 

the pages of the pedagogical journal “Education in 

Kindergarten” between 1989 and 2017 

Summary 

The article concerns the popularization of Maria Montessori’s pedagogical system in the pedagog-

ical journal “Education in Kindergarten” in 1989–2017. It presents the quantitative share of texts 

published on the pages of the journal regarding to the Montessori pedagogical system. Substantive 

analysis of these texts indicates the life and activity of Maria Montessori, the principles of educa-

tion in Montessori pedagogy, the role of Montessori teacher, developmental aids. Also the article 

discusses the problem of Montessori therapy and shows the use of Montessori pedagogy in inter-

war Poland and in the modern system of education in the Netherlands. 

Keywords: pedagogical journal, “Education in Kindergarten”, the pedagogical system of Maria 

Montessori, principles of education in Montessori pedagogy, Montessori teacher, development aids. 
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[rec.] Encyklopedia starości, starzenia się  

i niepełnosprawności, pod red. Adama A. Zycha, 

Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski, 

Katowice 2017, t. 1–5.  

Czy miłość nie nakazuje dbać przede wszystkim o drugiego człowieka. Poświęcenie jest 

miarą każdej miłości – Éric-Emmanuel Schmitt (ur. 1960) 

Ludzkie życie bezprecedensowo szybko wydłużyło się w ciągu ostatnich stu 

lat. Ten wielki i wspaniały triumf człowieka, odwiecznie marzącego osiągnąć 

długowieczność, „był całkowicie nieoczekiwany. Demografowie nie przewidzie-

li progresywnego wzrostu przeżywalności w tych najstarszych grupach wieko-

wych”
1
. Człowiek przekracza nowe, niezbadane horyzonty długowieczności,  

a z nią cała współczesna ludzkość. Przed nami doniosła rola do wypełnienia, 

która będzie miała znaczący i dalece idący wpływ na dalsze pokolenia. W od-

powiedzi na wyzwania dzisiejszego świata powstała Encyklopedia starości, sta-

rzenia się i niepełnosprawności. 

Jest to zbiorowa publikacja leksykalna godna wielkiego uznania, o wielo-

wymiarowym wkładzie ponad dwustu pięćdziesięciu czołowych przedstawicieli 

współczesnej gerontologii oraz jej dyscyplin szczegółowych i nauk pomocni-

czych, jedno z bardziej ambitnych dzieł naszego czasu o zasięgu międzynaro-

dowym. Została przygotowana pod redakcją naukową Adama A. Zycha – profe-

sora zwyczajnego w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we 

Wrocławiu. 

                                                      
1  L.F. Friedman, ‘One of society’s greatest achievements’ – in a simple chart of the past 175 

years, 2015 – Internet: http://www.businessinsider.com/how-has-life-expectancy-changed-

throughout-history-2015-6?IR=T 

http://dx.doi.org/10.16926/p.2018.27.34
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric-Emmanuel_Schmitt
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Będąca przedmiotem tej recenzji pięciotomowa encyklopedia zawiera ponad 

1400 haseł rzeczowych, w tym 300 biogramów, napisanych w przejrzystym  

i przystępnym stylu. Swoim zasięgiem obejmuje współczesne hasła, takie jak: 

adaptacja do emerytury, adaptacja do niepełnosprawności, adaptacja do starości, 

ageizm i dyskryminacja, alkoholizm a starzenie się, andragogika specjalna, 

Apallic Syndrome oraz ,,The Eyegaze Communication System”, bezdomność 

ludzi starszych, ból totalny, centrum seniora, ciągłość opieki, cisza w życiu oso-

by starszej, „cyfrowi imigranci”, człowiek stary w Kościele, ,,elderspeak”, fizjo-

terapia geriatryczna, gerotranscendencja, kaskada w geriatrii, komunikacja  

z osobami z otępieniem, kultura medialna seniorów, ,,Laboratorium Architektu-

ry 60+” (LAB 60+), ,,Metafora Windy”, miasta przyjazne osobom starszym, 

model opieki senioralnej, moderacja i/lub retardacja rozwoju człowieka, muzy-

koterapia w terapii osób z chorobą Parkinsona i po udarach mózgu, niedożywie-

nie w starszym wieku, niefarmakologiczne leczenie choroby Alzheimera, orien-

tacja seksualna a starzenie się, ,,Podróż w Czasie”, profilaktyka marginalizacji 

osób starszych, projekt „Przyjaciel Demencji”, przeciwdziałanie mobbingowi 

wobec osób starszych, robotyzacja a starzenie się, strata bliskiej osoby i żałoba, 

stulatkowie w komunikacji społecznej i medialnej czy ars bene moriendi, czyli 

sztuka dobrego umierania. 

Encyklopedia skierowana jest do pracowników ochrony zdrowia i opieki 

społecznej, członków stowarzyszeń, towarzystw i fundacji, działających na rzecz 

osób starszych i niepełnosprawnych, adresowana jest również do pracowników 

urzędu pracy, studentów, wykładowców akademickich, instytucji i placówek 

opiekuńczych, badaczy społecznych, publicystów, działaczy organizacji rządo-

wych, pozarządowych czy też opiekunów prawnych, którzy w swoim codzien-

nym życiu, pochylają się z miłością, dobrocią i troską nad osobą starszą i niepeł-

nosprawną. Ta unikatowa praca otwiera przed Czytelnikiem drzwi do świata 

kompleksowej wiedzy, z której wyłania się całościowe spojrzenie na człowieka  

i jego potrzeby. Odkrywa nowy sposób refleksji, postrzegania i działania, w celu 

poprawy jakości życia człowieka w jego późnych latach. Publikacja ta ma wy-

jątkowe, podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju gerontologii, jej szczegó-

łowych dyscyplin i nauk pokrewnych. Encyklopedia starości, starzenia się i nie-

pełnosprawności stworzona została z wielką pasją, w imię bezwarunkowej miło-

ści do człowieka. 
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Źródło: materiały prasowe Wydawcy: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae – Skarb Śląski w Kato-

wicach. 
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[rec.] Mirosław Łapot, Szkolnictwo żydowskie we 

Lwowie (1772–1939), Wydawnictwo Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, 
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1. Problematyka, zakres – założenia naukowo-poznawcze  

i społeczno-edukacyjne 

Książka dra Mirosława Łapota jest rezultatem wieloletnich, systematycz-

nych badań nad oświatą i szkolnictwem żydowskim we Lwowie. Uwzględnia 

także nieuchronne odniesienia do obszaru oświatowego Galicji doby pozaboro-

wej, okresu autonomicznego i II Rzeczypospolitej. Obejmuje zatem nader rozle-

głą i złożoną historię edukacji w samym Lwowie, na tle odrębnych kultur edu-

kacyjnych i tradycji oświatowych. Przyjęta cezura czasowa, jak i „pojemność” 

tematu, siłą rzeczy nastręczała Autorowi trudności i problemów badawczo-

poznawczych różnej natury. Dotyczyły one spójnej i rozwojowej konstrukcji 

rozprawy, przyjęcia programu badawczego, ustalenia podstawy źródłowej, do-

boru opracowań, po ostateczną formę narracji naukowej. Było to zadanie trudne, 

gdyż odnosi się do skomplikowanego sąsiedztwa odmiennych grup etnicznych, 

kultur, religii, tradycji i zróżnicowanych aspiracji narodowościowych. Nacji nie-

rzadko ogarniętych niechęcią, czy nawet wrogością wobec siebie, również na 

gruncie szkolnictwa i oświaty. W tym wypadku zwyciężył obiektywizm i inte-

lektualna afirmatywność badacza, który potrafił stanąć na pozycji uprawnionych 

odrębności narodowościowych, ale też wzajemnej współpracy w wielokulturo-

wym Lwowie i całej Galicji. Zastosowane podejście diachroniczne umożliwiło 

ukazanie ewolucji procesów oświatowych i rozwoju szkolnictwa, także na do-
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strzeżenie podobieństw i różnic w polityce oświatowej tego obszaru. Pozwoliło to 

na ukazanie wielu nowych, nieznanych dotąd zjawisk i faktów w tym kontekście.  

Na ten rodzaj wyzwania badawczego w dziedzinie historii szkolnictwa i wy-

chowania Autor książki odpowiedział obronną ręką, całkowicie sprostał podję-

temu wyzwaniu. Praca wymagała wieloletniego wysiłku organizacyjnego, ba-

dawczego, wiedzy merytorycznej, uporu i konsekwencji, dotarcia do potencjal-

nych zasobów źródłowych i ich gruntownej analizy. Dokonanie to świadczy  

o wysokich kwalifikacjach badawczych i determinacji. Na ostateczny efekt zło-

żyło się wiele mniejszych kroków badawczych ujawniających się w obfitej bi-

bliografii własnych publikacji.  

Przede wszystkim praca jest oparta na wszechstronnej podstawie źródłowej, 

odwołuje się do wielokulturowej warstwy historycznej i wieloetnicznej metropo-

lii lwowskiej, także jako dynamicznego ośrodka edukacji i wielokulturowości. 

Książka jest dojrzała, oparta na prawdzie historycznej i zweryfikowanym warsz-

tacie nieprzypadkowego badacza szkolnictwa, zmotywowanego dążeniem do 

poznania rzeczywistości w sposób obiektywny i niezależny.  

Dodajmy, że koncepcja realizacyjna jest przemyślana, układ treści, chrono-

logia historyczna i problemowa – ścisła, zarówno pod względem rzeczowym  

i oświatowo-pedagogicznym, usytuowana w złożonym kontekście wielokultu-

rowego fenomenu Lwowa tamtego czasu i stanu wiedzy pedagogicznej.  

Nie ulega wątpliwości, że praca w sposób realny przyczynia się do wzboga-

cenia i pogłębienia skonkretyzowanej i wielostronnej wiedzy o szkolnictwie ży-

dowskim. Przyczynia się do upowszechnienia źródłowej i rzetelnej wiedzy spo-

łecznej, wbrew nieuprawnionym stereotypom deformującym jej historyczny ob-

raz i współczesną percepcję. Zatem pełni funkcję poznawczo ustanawiającą, 

upowszechniającą i wyjaśniającą. Posiada bardzo pożądane walory międzykultu-

rowe, wieloetniczne i wychowawczo-edukacyjne. Warto dodać, że historia,  

a zwłaszcza historia kultury humanistycznej i edukacji, jest nauką, która dostar-

cza wiedzy o uniwersalnych kryteriach i intelektualnych możliwościach oceny 

procesu historycznego i jego związków ze współczesnością. 

Mamy więc do czynienia z rzetelnym warsztatowo, ale i pod względem inte-

lektualnie-poznawczym, efektem działania badawczego, który merytorycznie 

identyfikuje porządek szkolnictwa żydowskiego, w sposób nie fragmentaryczny, 

ale w kontekście jego złożoności na przyjętym obszarze badawczym. Podjęcie 

przez M. Łapota inicjatywy naukowego poznania żydowskiej historii szkolnic-

twa i tych idei pedagogicznych na pograniczach ludzi i kultur jest ze wszech 

miar potrzebne i cenne dla historiografii oświatowo-wychowawczej.  

Problematyka ta jest pożądana we współczesnym świecie, w dobie wielokul-

turowości, jednoczesnego zbliżania się i narastających konfliktów, ksenofobii 

kulturalnych, religijnych i edukacyjnych doby dehumanizacji i terroryzmu ogra-

niczeń myślenia, relatywizmu moralno-intelektualnego i aksjologicznego. Warto 

podkreślić i to, że na ziemiach polskich wyrósł pewien dorobek współistnienia 
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kultur edukacyjnych, tolerancji i zrozumienia. Książka M. Łapota w pewnym 

zakresie odsłania różne strony tego zjawiska. Jest względnie wyczerpującą cało-

ścią, rzetelną i źródłową, bez pominięć i luk problemowych, o wysokim pozio-

mie aksjologii badawczej.  

2. Metoda, treść i forma wypowiedzi naukowej  

Recenzowana praca jest pierwszą próbą całościowego zmierzenia się z na-

ukowym naświetleniem szkolnictwa żydowskiego we Lwowie i poza nim. 

Lwowie, czyli w szczególnym miejscu historycznym i kulturowo-etnicznym, 

swoistym tyglu kultur i ludzi, wartości, a także realnych form współistnienia  

i permanentnego konfliktu. Było to też miejsce znamiennej współegzystencji, 

aspiracji oświatowych i edukacyjnych dla zachowania i utrwalenia własnych 

tożsamości narodowościowych. Tak na to patrzy Autor książki.  

Książka ujawnia także słabsze momenty, takie jak: ograniczona niekiedy 

analiza porównawcza, edukacyjna i kulturowa, rezygnacja z ocen i wnioskowa-

nia ukazującego zależność oświaty i szkolnictwa od różnorodnej proweniencji 

uwarunkowań. Jest zatem ujęciem bardziej faktograficzno-opisowym, mniej zaś 

analityczno-procesualnym. A taki model historiografii współczesnej, zwłaszcza 

pedagogiczno-oświatowej, wydaje się wielce pożądany.  

Strona formalna pracy jest dobrze ukształtowana pod względem logicznym  

i merytorycznym. Ukazuje ciągłość narastania i zmian systemu kształcenia i wy-

chowania poprzez wszystkie formacje, od szkolnictwa i oświaty elementarnej  

w dobie przedautonomicznej, w okresie autonomii, czasu międzywojnia, po-

przez istniejące typy i poziomy edukacyjne, kończąc na problematyce dydak-

tycznej z uwzględnieniem nowych idei, postulatów pedagogicznych (szkoda, że 

nie rozwinięto głębiej tego wątku). Narracja kończy się na problematyce wy-

chowawczej i religijnej (szkoda, że sfera wzajemnych więzi wychowania nie zo-

stała potraktowana wnikliwiej), a także na zagadnieniach opieki wychowawczej 

i moralno-religijnej nad dziećmi i młodzieżą. 

Struktura merytoryczno-historyczna pracy jest powiązana z trafnie zdefinio-

wanymi założeniami badawczymi, podstawa źródłowa jest wielostronna i ade-

kwatna do problematyki; choć, jak w niemal każdym, dużym przedsięwzięciu, 

można mieć pewien niedosyt alternatywnych źródeł. Nie narusza to jednak war-

tości naukowo-badawczej książki. Szczególnie istotną wartością pracy jest wni-

kliwa prezentacja organizacji programowej, kadry nauczycielskiej, metod pracy 

dydaktycznej i wychowawczej. Autor rysuje rzetelny obraz tej oraz innych nacji 

oświaty i szkolnictwa, ukazuje związki z austriacką i polską racją w dziedzinie 

edukacji narodowej i państwowo-obywatelskiej. W tym przypadku obszerne 

wprowadzenie i zakończenie znakomicie zakreślają ramy problematyki, postula-

ty badawcze i wnioski, interpretacje i postulaty badawcze. 
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Książka jako całość jest oryginalna i erudycyjna, znamionująca osobiste za-

angażowanie naukowe w obranym nurcie badań. Autor rzetelnie i obiektywnie 

ukazał i odczarował niektóre mity judaizmu i jego kultury oświatowo-eduka- 

cyjnej. Autor uchwycił dzięki źródłowości pracy fakty, oddał charakter zmienia-

jącego się czasu, cechy etnicznego szkolnictwa żydowskiego, jego uwarunko-

wań społeczno-kulturowych, własnych i zewnętrznych, dotyczących tradycji  

i prób jej dostosowania do wymogów czasu. Uczynił to bez emocjonalnej mito-

logii, złej czy dobrej.  

Dzieło przypomina o potrzebie poznania odmiennych kultur i zainicjowania 

edukacji na rzecz usuwania współczesnych napięć w dziedzinie wzajemnych re-

lacji, także uwzględnienia tradycji żydowskiej. Z dokonań M. Łapota wynika 

potrzeba dalszych badań po to, aby uchronić generacje i pokolenia od niewiedzy, 

skłonności do powierzchownych ocen budzących odruchy nietolerancji. Recen-

zowana praca wyróżnia się w tym nurcie tematycznym, jest mądra, wyważona, 

obiektywna i potrzebna we współczesnej dobie cywilizacyjnej.  

Podsumowując, jest wiele powodów, aby książkę uznać za szczególnie waż-

ną z powodów poznawczych i edukacyjnych. Książka ze względu na niekwe-

stionowalne atuty zasługuje na jednoznacznie pozytywną opinię. Dojrzałe dzieło 

powstaje zawsze, jako „suma” myśli i badań w kręgu określonej problematyki. 

Jest, lub powinno być, konkluzją naukową, która nie powstaje w próżni, bez do-

robku wcześniejszego, który ostatecznie buduje tożsamość naukową Autora.  

Praca ukazuje świadomą i roztropną postawę Badacza. W swym zamyśle 

badawczym i urzeczywistnionym dziele wykracza poza hermetyczność jedno-

stronnego punktu widzenia. Wkracza w krąg myśli i idei etnokulturowych, zna-

czeń i wartości realizowanych w szkolnictwie żydowskim. 

Dzieło M. Łapota jest pod wieloma względami erudycyjne, napisane języ-

kiem profesjonalnym, stanowi pożądaną egzegezą historyczną, istotną dla obec-

nego czasu. Tekst wymaga wiedzy i odwagi dla przezwyciężenia uprzedzeń  

i niechęci wynikających z zastanych obciążeń badawczych i interpretacyjnych. 

Kieruje uwagę czytelnika w stronę współcześnie ważnych wyzwań edukacyj-

nych wobec narastających w świecie destrukcji kulturowych, odczłowieczenia  

i jednostronnej cywilizacji.  


