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W marcu zachodniopomorskie centrum doskonalenia Nauczycieli współorgani-
zowało konferencję „Miejmy odwagę uczyć i wychowywać”. jednym z porusza-
nych tematów była postępująca infantylizacja edukacji najmłodszych dzieci. 
Obecnie nauczyciele muszą znaleźć w sobie sporo odwagi, żeby realizować am-
bitne, autorskie, często trudne programy, będące nieco obok wymagań zapisa-
nych tłustym drukiem w  podstawie. zabawa jest naturalną potrzebą dziecka – 
choć trzeba by raczej stwierdzić, że to kwestia kultury, a nie natury – ale trzeba ją 
dozować w odpowiednich proporcjach ze zwyczajnymi, nierzadko nudnymi obo-
wiązkami. inaczej będziemy w szkole mieli plac zabaw, a przecież nie na tym po-
lega jej funkcja społeczna.

Poza tym brakuje dzisiaj dobrej literatury dla najmłodszych, która posiadałaby wa-
lory pedagogiczne – jeżeli oczywiście za utwory dla dzieci uznamy, niezwykle 
popularne, sagę o  Harrym Potterze albo serię o  koszmarnym karolku. Trzeba 
mimo wszystko poszukać głębiej niż tylko na płytkich półkach sieciowych księgar-
ni. choćby w regionie zachodniopomorskim znajdziemy takich autorów, jak artur 
daniel Liskowacki czy czesław kuriata, którzy zapisali się w historii literatury pol-
skiej, między innymi, utworami dla dzieci.

Warto jednak sięgnąć na bardziej przykurzony regał, do klasyki. do dzisiaj chętnie 
czytaną przez dzieci szkolną książką jest Serce Edmondo de amicisa, opatrzoną 
wprawdzie podtytułem Powieść dla chłopców, ale pokazującą tak szerokie spek-
trum społeczne, że każdy odnajdzie w niej swoje odbicie. W kluczowym momen-
cie tej opowieści, kiedy główny bohater idzie pierwszego dnia do szkoły, mama 
dodaje mu otuchy: „Odwagi, Henryku! Będziemy się razem uczyli”. Może to zna-
czy, że odwaga jest w życiu potrzeba – nie tylko w edukacji. i trzeba jej uczyć już 
najmłodszych, podobnie jak innych wartości moralnych.
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SPIS TREŚCI

Matematyka jest narzędziem niezbędnym do pozna-
nia i zrozumienia współczesnego świata. Jest to in-
strument pozwalający na uporządkowanie naszych 
doświadczeń i idei oraz na stworzenie nowych mo-
deli myślenia. Stosowanie pojęć i operacji matema-
tycznych do szeroko rozumianej wiedzy o świecie jest 
ważnym typem działalności, który można ukazywać 
już w nauczaniu elementarnym matematyki.
Matematyka zajmuje pozycję pośrednią między na-
ukami przyrodniczymi oraz naukami humanistyczny-
mi, dlatego jest niezbędna w początkowej edukacji 
zintegrowanej. Proces nauczania matematyki ma 
w pewnym stopniu przypominać proces badania. 
Wysiłek nauczycieli winien skupiać się na tym, by nie 
tylko matematyki uczyć, ale przede wszystkim przez 
matematykę kształcić.

(Kształcenie przez matematykę, s. 14)

W dziecięcej niewinności twórczej tkwi tęsknota do 
poetyckiego spełnienia jako stanu najwyższej radości. 
Wyróżnikiem literatury dziecięcej jest tak zwana dzie-
cięcość wyobraźni, postawa świadomie infantylizowa-
na, z którą wiąże się akt mitotwórczego „dojrzewania 
do dzieciństwa”, poetyckiego powrotu do pierwotnej 
wrażliwości i niewinności, do dziecięcego czystego 
widzenia świata. Literatura dziecięca to literatura wie-
lowarstwowa, otwarta, głęboko filozoficzna, w której 
wzruszeń i poruszeń szuka i dziecko, i dorosły. Dziec-
ko, które ma naturalną umiejętność estetycznego czy-
nienia, i dorosły, któremu bliska jest idea dziecięcości.

(O pedagogice wczesnej edukacji i poezji, s. 11)
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Według Danuty Waloszek głównym celem edukacji 
najmłodszych jest przede wszystkim wspieranie 
i „nieprzeszkadzanie” rozwojowi dziecka – nauczyciel 
powinien funkcjonować na tych samych zasadach, co 
uczniowie, tak samo angażować się w choćby naj-
prostsze, codzienne sprawy. Aby wpływać na dzieci 
wychowawczo, musimy przede wszystkim dostrze-
gać w nich to, co jest wartościowe, musimy okazywać 
szacunek dla tych wartości. Powinniśmy mieć zawsze 
czas dla ucznia, aby z uwagą wysłuchać go i służyć 
mu radą. 

(Odnaleźć w sobie dziecko, s. 8)

Dzienniki dziecięce z okresu Zagłady to ważne doku-
menty osobiste i świadectwa historyczne. Niestety, 
w niewielkim stopniu są prezentowane i analizowane 
w edukacji szkolnej. Podstawa programowa dla szkół 
ponadgimnazjalnych daje nauczycielom możliwość 
wyboru tekstu związanego z  tą tematyką. W  tym 
przypadku warto byłoby omówić dzienniki dziecięce, 
które – ze względu na wrażliwość diarystów i ich spo-
sób odbioru rzeczywistości – są wyjątkowe. 

(„Żeśmy w ogóle nie płakali”, s. 46)



m
aj/

cz
er

wi
ec

  2
01

3  
•  

nr
 3 

4

AK
TU

AL
N

O
ŚC

I

Co po ewaluacji? 
Relacja z dwóch krakowskich konferencji oświatowych

sławomir Osiński, dyrektor szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w szczecinie

Bez jubileuszowego zadęcia
Dziesiąta Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzy-

szenia Kadry Kierowniczej Oświaty odbyła się pod 
znakiem organizacyjnego minimalizmu oraz spo-
tkań merytorycznych i wymiany doświadczeń. Nie 
było świętowania ani specjalnych punktów progra-
mu. Dla dyrektorów ważniejsze od jubileuszowej fety 
były bieżące problemy, między innymi: funkcjono-
wanie i kierunki zmian systemu nadzoru pedago-
gicznego w Polsce, wizerunek szkoły w nowych me-
diach, planowanie pracy szkoły, kontrola zarządcza 
czy modele kształcenia i nowoczesne narzędzia edu-
kacyjne.

Konferencja zaczęła się od spotkania z Krystyną 
Szumilas, która przedstawiła zakres bieżących prac 
ministerstwa i  wyniki badań przeprowadzonych 
wśród sześciolatków oraz pozostałych uczniów. 
Omówiła także finansowanie i zadowalający, według 
MEN-u, stan przygotowania szkół do przyjęcia 
uczniów rozpoczynających naukę w wieku lat sze-
ściu. Przekazała też, bardzo ogólnikowo, zamierzenia 

ministerstwa (co do których trwają jeszcze konsulta-
cje ze związkami zawodowymi i samorządem) zwią-
zane ze zmianami w Karcie Nauczyciela. W dyskusji 
przekazała informację, że wpisana w ustawie budże-
towej klauzula o odpisie na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w wysokości od 0,5 do 1% obowiązuje 
tylko w  tym roku kalendarzowym. Jeśli chodzi 
o urlopy dla poratowania zdrowia – przewidywany 
jest tylko jeden w ciągu całej kariery zawodowej na-
uczyciela, udzielany w łącznym wymiarze roku, po 
20 latach pracy, na wniosek lekarza medycyny pracy. 
Urlop ten będzie przysługiwał w związku z leczeniem 
dolegliwości zagrażających wystąpieniu choroby za-
wodowej lub takiej, która jest związana z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia, występującymi w środowi-
sku pracy. Pani minister zapowiedziała też wsparcie 
dla edukacji przedszkolnej 3- i 4-latków. Celem nad-
rzędnym jest przekazywanie środków z budżetu pań-
stwa na obniżenie opłat wnoszonych przez rodziców 
i na poprawienie jakości edukacji przedszkolnej. Roz-
liczanie czasu pracy nauczyciela i kwestie urlopów 
wypoczynkowych nie miały już tak konkretnego wy-
miaru. Głosy z sali ostrzegały jednak przed pochop-
nymi decyzjami, gdyż w wielu przypadkach dyrekto-
rzy mają nie najlepsze doświadczenia z niektórymi 
organami prowadzącymi.

Po dwóch dniach obrad odbyło się Walne Zebra-
nie Członków Stowarzyszenia, na którym sformuło-
wano stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych 
problemów oświaty oraz przedstawiono plan działań 
na rok 2013. Z ważniejszych informacji warto wspo-
mnieć, że w 2011 r. OSKKO zawarło umowę o współ-
pracy z IBE w zakresie badań związanych z zarządza-
niem w oświacie, a także wymiany doświadczeń i do-
brych praktyk. Realizując to porozumienie, wspólnie 
weźmiemy udział w projekcie na rzecz Europejskiej 
Sieci dla Przywództwa w Szkole (EPNoSL). Zgroma-
dzeni dali też rekomendację Zarządowi do wystąpie-
nia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie błę-
dów formalnych i działania prawa wstecz w znoweli-
zowanej ustawie o emeryturach. Chodzi tu o utratę 

W marcu odbyły się w Krakowie 
dwie ważne konferencje, których 
uczestnicy zaprezentowali 
i wymieniali doświadczenia 
z obszaru zarządzania i ewaluacji, 
jednych z najważniejszych 
priorytetów polityki oświatowej 
państwa. Podczas sesji nie zabrakło 
także innych tematów. Mówiono 
między innymi o edukacji dziecka 
młodszego, nowatorskich metodach 
nauczania oraz etycznych aspektach 
pracy nauczyciela. 
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praw nabytych przez nauczycieli z roczników 1949–
1969. Według istniejących przesłanek jest poważna 
szansa uznania tego przepisu za niekonstytucyjny.

Na koniec warto poinformować, że Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zrzesza 
ok. 5000 członków rzeczywistych, ok. 13 000 kore-
spondentów i ok. 33 000 czytelników mediów elek-
tronicznych. 80% wszystkich członków stanowią dy-
rektorzy, pozostałe osoby to nauczyciele, którzy reali-
zują zadania z zakresu zarządzania oświatą, urzędni-

cy oświatowi i  samorządowcy. OSKKO jest w  tej 
chwili najpoważniejszą organizacją skupiającą ludzi 
związanych z oświatą i najbardziej wiarygodnym 
źródłem porad i informacji prawnych.

Najważniejsza jest ewaluacja
Uczestnikami III Międzynarodowej Konferencji 

„Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? – Odpowie-
dzialni Nauczyciele”, która odbyła się w dniach 23–26 
marca, byli w większości entuzjaści ewaluacji. Dlate-
go też w kuluarach więcej było merytorycznej dysku-
sji i dystansu niż fascynacji i zachwytu poszczególny-
mi wystąpieniami. Bardziej rozemocjonowani byli 
debiutanci tego rodzaju obrad.

Czterysta osób – nauczycieli, dyrektorów szkół, 
przedstawicieli organów i naukowców – dyskutowało 

nad postawą nauczyciela i jego roli w ewaluacji. Czte-
rysta osób widzących w ewaluacji nadzieję na dobry 
sposób wspomagania szkoły. Czterysta osób dostrze-
gających wady ewaluacji, ale wystarczająco nią zafa-
scynowanych, żeby nimi intensywnie się przejmo-
wać. Mimo to głos dr. Krzysztofa Polaka (Ewaluacja 
szkoły – niebezpieczeństwo pozoru), wypunktowujący 
krytyczne i wrogie ewaluacji opinie, wybrzmiał naj-
mocniej, ale nie doczekał się należnej dyskusji. Moż-
na mieć zastrzeżenia co do tonu wystąpienia, ale 
wskazane w nim „pozory” w badaniach ewaluacyj-
nych muszą zostać przedyskutowane. Wprawdzie ni-
gdzie nikt z imienia i nazwiska nie wskazał pojawia-
jących się problemów, ale zewsząd dochodzą infor-
macje między innymi o „rozliczaniu” dyrektorów 
szkół z wyników ewaluacji w skali literowej i porów-
nywaniu w ten sposób szkół. Bardzo często też sły-
chać, że ewaluacja traktowana jest jak kontrola, a nie 
badanie, które szkole dostarczy informacji o jej kon-
dycji.

Na to zwracał uwagę dr Polak – co ciekawe, postu-
laty pozwalające uniknąć przedstawionych manka-
mentów głosi także OSKKO, twierdząc, że „(…) po-
ziom spełniania wymagań powinien być przedsta-
wiany wyłącznie w formie opisowej, albowiem skale 
literowe zaciemniają obraz ewaluacji oraz coraz czę-
ściej stają się podstawą tworzenia rankingów szkół, 
a nie jasną i czytelną oceną spełnienia wymagań”. 
Raporty powinny być także „zwięzłe, syntetyczne, 
pisane językiem zrozumiałym” dla wszystkich osób 
związanych ze szkołą, przede wszystkim dla rodzi-
ców. Dyrektorzy widzą też „(…) niecelowość prze-
prowadzania ewaluacji problemowych, gdyż tylko 
ewaluacja całościowa daje lepszy obraz szkoły. Należy 
przenieść nacisk na ewaluację całościową oraz efek-
tywnie wesprzeć szkoły w dokonywaniu ewaluacji 
wewnętrznej, jako najistotniejszej dla ulepszenia pra-
cy szkoły. Priorytetem zaś należy uczynić ewaluację 
wewnętrzną, najistotniejszą dla jakości pracy szkoły. 
Dla jakości ewaluacji istotne są także kompetencje 
ewaluatorów oraz narzędzia badawcze najwyższej ja-
kości”. Żałuję, że wystąpienie krakowskiego uczone-
go zbyto milczeniem, wynikającym chyba ze zbytnie-
go samozadowolenia i pewnej dawki pychy. Wszak na 
sali byli twórcy i entuzjaści ewaluacji.

Mimo że łyżka dziegciu się pojawiła, to utonęła 
w beczce miodu, z której w krótkiej relacji trudno 
wybrać najsmaczniejsze plastry. W sumie, w sposób 
niezamierzony, komentarzem do omówionej wyżej 
prezentacji była sesja autorstwa Agnieszki Borek 
i Marzeny Siejewicz na temat odpowiedzialności dy-
rektora za ewaluację wewnętrzną. Pokazane zostały 
dwa sposoby podchodzenia do procesu ewaluacji. 
Pierwszy, nazwany strategią serwilistyczną, w dużej 

Po wykładzie profesora Henryka 
Mizerka, w którym prelegent nieco 
filozoficznie podsumował problem 
odpowiedzialności nauczyciela, głos 
zabrał dr Grzegorz Mazurkiewicz, 
tradycyjnie i prowokacyjnie mnożąc 
pytania i wątpliwości, albowiem 
ewaluacja jest dynamiczna, jest 
poszukiwaniem i ma być tylko 
i wyłącznie mechanizmem rozwoju 
edukacji. Nie powinna być 
postrzegana jako panaceum na 
wszelkie bolączki oświaty, 
a sensowna bywa wtedy, gdy jest 
skuteczna. Powinno to być ważne dla 
tych, którzy kreują politykę 
oświatową, bo uczeni już zrobili 
swoje, doskonalą metody i ankiety, 
ale projekt niedługo się skończy 
i warto byłoby kontynuować jego 
założenia na wszystkich poziomach 
– od szkoły po samorządy, od 
kuratoriów po ministerstwo.
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I mierze oparty na przetrwaniu, odwołujący się do po-
zorów i działań pokazowych, gdzie wszystko jest ste-
rowane zewnętrznie. Drugi sposób to zastosowanie 
strategii autonomicznej, w której dyrektor, zarządza-
jąc procesem ewaluacji, dba o oddolną współpracę, 
deleguje uprawnienia na osoby, które aktywnie włą-
czają się w działania. Uczestnicy sesji żywo reagowa-
li i dzielili się osobistymi przeżyciami, zarówno nega-
tywnymi, jak i pozytywnymi. Z kilku sesji, między 
innymi niezawodnych Jacka Strzemiecznego i Danu-
ty Sterny z CEO, wynikały podobne spostrzeżenia 
dotyczące pracy nauczyciela, a które można streścić 
w następujących punktach: należy uczyć się przez ca-
łe życie i promować wartość uczenia się; pracować 
w zespołach, wspólnie planować wizję szkoły; słu-
chać się nawzajem i wchodzić ze sobą w dialog; doce-
niać się wzajemnie w zespołach; dawać sobie prawo 
do błędów i uczyć się na nich oraz umiejętnie zarzą-
dzać konfliktami.

Wszystkich uwiodły metody pracy zaprezentowa-
ne przez Michelle Navarre i Roela Vivita z Polaris 
Charter Academy – chicagowskiej szkoły publicznej, 
gdzie prowadzi się nauczanie ekspedycyjne, łączące 
naukę ze światem zewnętrznym. Podczas zajęć 
uczniowie uczą się dzięki obserwacjom, doświadcze-
niom, prowadzeniu badań oraz spotkaniom ze spe-
cjalistami. W ten sposób realizowana jest najlepsza 
praktyka nauczania: uczenia się przez działanie. Pre-
legenci pokazali, w jaki sposób w szkole buduje się 
świadomość tożsamości w każdym uczniu, od jego 
najmłodszych lat. Atmosfera zrozumienia i współ-
pracy nie oznacza jednak rezygnacji z wysoko posta-
wionej poprzeczki. Uczniowie osiągają wysokie wy-
niki dzięki indywidualnemu podejściu i wyraźnie 
określanym standardom. Informacja zwrotna, dawa-
na uczniom krok po kroku, pozwala na wypracowa-
nie imponujących folderów czy gazetek na dany te-
mat. Wydaje mi się, że wiele metod i rozwiązań me-
todycznych z tego obszaru z powodzeniem można 
zastosować w naszych szkołach podstawowych.

 W tym roku akcentem szczecińskim na konferen-
cji była prezentacja dr Justyny Nowotniak na temat: 
Szkoła jak „miejsce” w kontekście odpowiedzialności 
nauczycieli za przestrzeń edukacyjną. Istotne jest bo-

wiem nasze funkcjonowanie w przestrzeni, a badanie 
sposobu zachowania się ucznia w przestrzeni i miej-
scu to ważne wyzwanie dla edukacji. Justyna Nowot-
niak mówiła o  odpowiedzialności za przestrzeń 
w edukacji. Rozważała też rozumienie procesu wy-
chowania w kontekście odpowiedzialności. Ważnym 
spostrzeżeniem było uznanie przestrzeni za symbol 
wolności. Człowiekowi potrzebna jest zarówno prze-
strzeń – wolność, jak również miejsce, które daje bez-
pieczeństwo. Badania prelegentki wykazały, że jeżeli 
nie zabezpieczamy prywatności, to narastają na przy-
kład akty wandalizmu, z kolei „im więcej zabezpie-
czonej prywatności, tym silniejsze poczucie wspólno-
ty”. Podczas sesji nastąpiła prezentacja zdjęć realizo-
wanych w  ramach projektu badawczego przez 
uczniów, którzy robili zdjęcia miejsc istotnych – in-
tymnych dla nich. Jakże rzadko myślimy w ten spo-
sób o miejscach w szkole!

 Oczywiście, pozostałe wystąpienia były również 
niezwykle interesujące – można się z nimi zapoznać 
w  zakładce konferencji na platformie NPSEO, 
a w przyszłym roku zapewne najważniejsze z nich 
ukażą się w wydaniu książkowym, jak miało to miej-
sce z wybranymi referatami ubiegłorocznymi.

 Po wykładzie profesora Henryka Mizerka, w któ-
rym prelegent nieco filozoficznie podsumował pro-
blem odpowiedzialności nauczyciela, głos zabrał dr 
Grzegorz Mazurkiewicz, tradycyjnie i prowokacyjnie 
mnożąc pytania i wątpliwości, albowiem ewaluacja 
jest dynamiczna, jest poszukiwaniem i ma być tylko 
i wyłącznie mechanizmem rozwoju edukacji. Nie po-
winna być postrzegana jako panaceum na wszelkie 
bolączki oświaty, a sensowna bywa wtedy, gdy jest 
skuteczna. Powinno to być ważne dla tych, którzy 
kreują politykę oświatową, bo uczeni już zrobili swo-
je, doskonalą metody i ankiety, ale projekt niedługo 
się skończy i warto byłoby kontynuować jego założe-
nia na wszystkich poziomach – od szkoły po samo-
rządy, od kuratoriów po ministerstwo. Dzisiaj naj-
ważniejsza jest sama ewaluacja, zaakceptowanie jej 
standardów, wykorzystanie jej wyników, natomiast 
jakość narzędzi, raportów, ilość wymagań zawartych 
w załączniku do rozporządzenia to rzecz wtórna, nad 
którą powinno się pracować.
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Beata Wolska, Muzeum Narodowe w szczecinie 

W dniach 12–16 marca 2013 r. odbyły się w Szcze-
cinie drugie Dni Kultury Żydowskiej Adlojada. Te-
mat tegorocznych spotkań to Biografia i świadectwo. 
Organizatorami były następujące instytucje: Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie, Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humani-
styczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Secesja 
Café, współorganizatorami zaś Akademia Sztuki w 
Szczecinie oraz Zachodniopomorskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli.  Festiwal łączył zatem wiele 
środowisk, czego efektem były wydarzenia o różnym 
charakterze – zarówno naukowym i edukacyjnym, 
jak i kulturalnym. 

Pierwszy dzień rozpoczął się w Zachodniopomor-
skim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, gdzie 
miały miejsce warsztaty dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych z  interpretacji dzienników z getta 
warszawskiego. Sławomir Buryła – znawca literatury 
Holocaustu – wprowadził uczniów, studentów i na-
uczycieli do problematyki Zagłady w literaturze pol-
skiej. Piotr Krupiński zaprezentował zagadnienia 
związane z Kroniką getta warszawskiego Emanuela 
Ringelbluma. Z kolei Ewelina Konopczyńska-Tota 
przedstawiła temat diarystyki dziecięcej czasu woj-
ny, w szczególności analizując Dziennik z getta war-
szawskiego Mary Berg.

Jeszcze tego samego dnia w Muzeum Historii 
Szczecina (Oddziale Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie) odbyła się rozmowa wokół książki Pawła Śpie-
waka Pięć ksiąg Tory z udziałem autora oraz Ingi 
Iwasiów i ks. Cezarego Korca, poprowadzona przez 
Jerzego Madejskiego. Wieczór zwieńczył koncert 
piosenek z repertuaru Wiery Gran w wykonaniu 
Ewy Filipowicz-Kosińskiej przy akompaniamencie 
Krzysztofa Baranowskiego.

W kolejne dni (13–14 marca) w Gmachu Głów-
nym Muzeum Narodowego w Szczecinie zostało 
zorganizowane sympozjum literaturoznawczo-filo-
zoficzne z okazji 70. rocznicy powstania w getcie 
warszawskim, a także zostały przedstawione wykła-
dy z zakresu historii sztuki traktujące o biografiach 

żydowskich artystów i ich dziełach. Uczestnicy Dni 
Kultury Żydowskiej Adlojada mieli możliwość wy-
słuchania wystąpień: o żydowskich Kolumbach Sła-
womira Buryły, o problemie autorstwa w literaturze 
Zagłady Piotra Weisera oraz o bokserze i śmierci, 
czyli motywie walki w dyskusji nad przedstawialno-
ścią Zagłady, Pawła Wolskiego. Ponadto miały miej-
sce wykłady: Anny Saciuk-Gąsowskiej o żydowskich 
uczniach Władysława Strzemińskiego i Magdaleny 
Tarnowskiej o sztuce artystów getta warszawskiego. 
Wszystkie wystąpienia łączyły wiedzę o Zagładzie 
z aktualnymi problemami humanistyki,  lecz przede 
wszystkim ze sposobem funkcjonowania wiedzy 
o przeszłości, rolą intymistyki w nadawaniu tożsa-
mości zdarzeniom oraz mikrohistorycznym – sku-
piającym się na perspektywie jednostki – podejściu 
do historii. 

W kolejny dzień, również w Gmachu Głównym 
Muzeum Narodowego w Szczecinie, odbył się kon-
cert muzyki żydowskiej niemiecko-polskiego Chóru 
Ton-Art z Bremen, którym dyrygował Andrzej Po-
tapczuk, oraz występ zespołu Duo Chalil w składzie: 
Peter Müntel i Ralf Winkelmann. Wieczorem go-
ścinnie wystąpił także szczeciński Chór Okręgowej 
Izby Lekarskiej Remedium.

Kolejną okazją do rozmów o biografiach żydow-
skich była sobotnia projekcja filmu dokumentalnego 
zatytułowanego Wybrany – zrealizowanego przez 
Weronikę Fibich i Adama Ptaszyńskiego – i poświę-
cona mu dyskusja panelowa z udziałem reżyserki 
oraz Eryka Krasuckiego, którą poprowadził Piotr 
Krupiński.

Dni Kultury Żydowskiej Adlojada zakończył 
koncert pieśni żydowskich w Secesji Café wykona-
ny przy akompaniamencie Mirosławy Białas przez 
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Szczecinie: Agatę Porczak, Annę 
Kozioł, Bartosza Juszczaka, Wojciecha Pieńkow-
skiego, Joannę Wojtowicz, Małgorzatę Coftę, któ-
rzy zostali przygotowani przez Ewę Filipowicz-Ko-
sińską.

Biografia i świadectwo 
Dni Kultury Żydowskiej Adlojada
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Odnaleźć w sobie dziecko
z Marzeną Kędrą, dyrektorem Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, 
Nauczycielem Roku 2012, rozmawia sławomir Iwasiów

Nasze czasopismo trafia przede wszystkim do 
doświadczonych nauczycieli, ale czytają nas często 
studenci kierunków pedagogicznych, którzy decy-
zję o podjęciu pracy w szkole mają dopiero przed 
sobą. Czy w takiej perspektywie, wzorca dla młod-
szych koleżanek i kolegów, mogłaby Pani opowie-
dzieć, jak zaczynała Pani pracę w szkole?

Zawsze chciałam być nauczycielką, ale uczyć hi-
storii. Tę pasję zaszczepiła mi moja nauczycielka 
w szkole podstawowej. Dzięki jej zaangażowaniu mo-
głam rozwijać własne zainteresowania. Ona również 
przygotowywała mnie do konkursów historycznych, 
w których zajmowałam najwyższe lokaty na szczeblu 
wojewódzkim. Zostałam nauczycielką małych dzieci, 
bo moja mama złożyła w moim imieniu dokumenty 
do Studium Nauczycielskiego, podczas gdy ja, w na-
grodę, pojechałam na historyczny obóz naukowy. 
Tak więc los zdecydował inaczej niż chciałam.

Pracę w zawodzie rozpoczęłam w 1985 r. Zosta-
łam wychowawczynią klasy drugiej, uważanej za 
trudną. Szukałam rozwiązań najlepszych dla moich 
uczniów, takich, które opowiadają się „po stronie 
dziecka”, odnoszą do jego podmiotowego traktowa-

nia i prawa do indywidualnego rozwoju. Miałam 
wiele szczęścia w  tych poszukiwaniach, bowiem 
spotkałam osobę szczególną – Bogumiłę Kollek. Od 
Niej uczyłam się warsztatu pracy, to Ona odkryła 
przede mną tajemnice pedagogiki. Pokazała mi, że 
koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta jest cią-
gle żywa, świeża i ponadczasowa. 

Dlaczego odwołuje się Pani do Freineta?
Pedagogika Freineta jest afirmacją człowieczeń-

stwa, jednostki, jej dążeń do samorealizacji w kon-
taktach z  otaczającym światem, samorealizacji 
w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w społeczeń-
stwie. Zwraca szczególną uwagę na wartości czło-
wieczeństwa, drogę rozwoju od momentu poczęcia 
aż po wiek starczy. Wskazuje na bariery życia bloku-
jące rozwój jednostki w stawaniu się człowiekiem, 
a zaproponowane metody edukacyjne stawia w cen-
trum uwagi jako problemy nakłaniające do przemy-
śleń i wspólnych rozwiązań.

Francuski pedagog, z  racji głębokiej wiary 
w możliwości człowieka i swej ogromnej wrażliwo-
ści na piękno natury i jej źródeł tkwiących w czło-
wieku, broni tych wartości, które przedłużają ludz-
kie korzenie. Wprowadzając do swojej pracy nowo-
czesne techniki kształcenia, Freinet pragnął oddać 
pierwszeństwo takim wartościom, jak odczuwanie, 
przeżywanie, tworzenie, rozumienie, uspołecznie-
nie, miłość i  życie. Starał się podtrzymywać 
w uczniach chęć do pracy, prowokował takie sytu-
acje, w których uczniowie mieli wątpliwości, pytali, 
prosili o rady, wybierali, zaspokajali pragnienie wol-
ności i doświadczali życzliwości. Wielokrotnie pod-
kreślał, że doświadczenia zdobywane w atmosferze 
wolności, nawet wtedy, gdy są związane z niebezpie-
czeństwem, kształtują ludzi zdolnych do pracy 
i godnego życia. Niewola zaś czyni nas bezsilnymi 
i biernymi.

Trudno mi o to nie zapytać: jak przyjęła Pani wia-
domość o przyznaniu tytułu Nauczyciela Roku 2012?

Po raz pierwszy w historii tego konkursu laure-
atką została nauczycielka edukacji wczesnoszkol-

Fot. Anna 
Włodarczyk
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nej. Bardzo trudno konkuruje się z nauczycielami, 
którzy mają olimpijczyków, dlatego nie liczyłam na 
zwycięstwo. Cieszyłam się, że znalazłam się wśród 
trzynastu najlepszych nauczycieli. Byłam bardzo 
wzruszona, gdy pan Artur Barciś przeczytał moje 
nazwisko, oczywiście pojawiły się łzy szczęścia 
i pomyślałam, że jest to wyróżnienie dla wszyst-
kich nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej oraz 
moich koleżanek ze szkoły, z ruchu Freinetowskie-
go, które zawsze mnie wspierają w różnych przed-
sięwzięciach.

Ta nagroda ma duże znaczenie dla kształtowa-
nia zdania o polskich nauczycielach w oczach opi-
nii publicznej. Media często pokazują środowisko 
oświatowe w sytuacjach negatywnych, „sensacyj-
nych”, kiedy stanie się coś, z czego można zrobić 
chwytliwy materiał dziennikarski. Kim jest, w Pa-
ni opinii, współczesny nauczyciel?

Według Danuty Waloszek głównym celem edu-
kacji najmłodszych jest przede wszystkim wspiera-
nie i „nieprzeszkadzanie” rozwojowi dziecka – na-
uczyciel powinien funkcjonować na tych samych 
zasadach, co uczniowie, tak samo angażować się 
w choćby najprostsze, codzienne sprawy. Aby wpły-
wać na dzieci wychowawczo, musimy przede 
wszystkim dostrzegać w nich to, co jest wartościo-
we, musimy okazywać szacunek dla tych wartości. 
Powinniśmy mieć zawsze czas dla ucznia, aby 
z uwagą wysłuchać go i służyć mu radą. 

A kim jest współczesny nauczyciel, dobry peda-
gog? To ktoś, z kim uczeń może i chce porozma-
wiać, a nawet podzielić się swoimi tajemnicami. By 
dotrzeć do dziecka, trzeba zacząć od jego poziomu 
i patrzeć jego oczyma. Przypomnieć sobie swoje 
młode lata i dziecięce kłopoty. Starać się nazwać 
i zrozumieć towarzyszące dzieciom rozterki i na-
dzieje. Aby pomóc uczniowi w pokonywaniu trud-
ności, należy najpierw postawić właściwą diagnozę. 
Ponadto warto prowadzić zajęcia pozalekcyjne, 
przydzielać różne zadania, organizować wycieczki 
i spotkania. Dziecko potrafi trafnie ocenić, czy na-
uczycielowi zależy na nim, czy też jest mu obojętne. 
Celem każdego nauczyciela powinno być skuteczne 
i pozytywne oddziaływanie na dzieci, a nie demon-
strowanie swojej wyższości i mądrości. 

A pojęcie autorytetu? Jakie ma dziś znaczenie 
w odniesieniu do nauczycieli?

Nowoczesna szkoła przywraca nauczycielowi – 
zdaniem Freineta – prawdziwy autorytet i społeczne 
znaczenie; sprawia, że jego praca jest wartościowa 
i skuteczna; wskazuje drogę, która pozwala „kształ-
tować ludzi zamiast przygotowywać roboty”. W no-

wym układzie stosunków w życiu klasy, w klimacie 
życzliwości i  współpracy między nauczycielem 
i uczniami, wychowawca przestaje być tym, kto ze 
swej mądrości rozdziela dzieciom wyznaczone pro-
gramem cząstki wiedzy, nic w zamian od nich nie 
otrzymując. Trafnie ujmuje ten aspekt partnerstwa 
Eliza Freinet w przedmowie do zbioru poezji dzieci: 
nauczyciel zrozumie dzieci dopiero wtedy, gdy na 
chwilę znowu sam stanie się dzieckiem. 

Często podkreśla się, że jako nauczycielka na-
uczania zintegrowanego i dyrektor zespołu szkół 
dla młodszych uczniów stworzyła Pani autorską 
wizję pedagogiki, opartą między innymi na pra-
cach Freineta, ale także koncepcji wychowywania 
Janusza Korczaka. Czy mogłaby Pani scharaktery-
zować swoją metodę nauczania i wychowywania 
uczniów?

Idee pedagogiki Korczaka splatają się z pedago-
giką Freineta. Mimo że ich drogi były różne, mieli 
te same cele. Wywodzą się z jednego pnia – ożyw-
czego nurtu poszukiwań pedagogicznych, nazywa-
nego Nowym Wychowaniem.

W spuściźnie Korczaka i Freineta odnajdujemy 
odpowiedź na kwestie niezmiernie istotne z punktu 
widzenia nowoczesnego systemu wychowania. Obaj 
pedagodzy traktują swoich wychowanków jak ludzi, 
którzy mają już własne doświadczenia, swoje pra-
gnienia i marzenia, swój sposób odczuwania, prze-
żywania, myślenia, swoje oczekiwania i nadzieje. 
Uznają psychofizyczną odrębność dziecka, należne 
mu prawa, a zwłaszcza prawo do szacunku. 

Ponadto wychowanie traktują nie jako „urabia-
nie” według jednego, z góry narzuconego wzorca, 
lecz jako wzajemne oddziaływanie na siebie. Szcze-
gólną wagę przywiązują do uczestnictwa dzieci 
w realizacji wspólnie podjętych zadań. Wykazują, 
że istnieją ogromne, niewykorzystane dotąd możli-
wości udziału dzieci w organizacji podstawowych 
dziedzin życia szkoły, lecz i w ponoszeniu odpowie-
dzialności za jej los i  kierunki rozwoju. Freinet 
i Korczak uważali, że życie w społeczności dziecię-
cej wymaga od każdego stałej pracy nad sobą, sa-
mokontroli, samooceny, dużego wysiłku.

W jakim zakresie wciela Pani w życie Korcza-
kowskie i Freinetowskie idee?

Od wielu lat studiuję dorobek tych wybitnych lu-
dzi – wzory i pomysły ich bogatej myśli pedagogicz-
nej znalazły odzwierciedlenie w moim programie 
nauczania „Nowoczesna Edukacja – szkoła w dzia-
łaniu”. Program otrzymał I nagrodę w konkursie 
MEN-u i ORE na modelowy program nauczania 
w 2010 r. Propozycje zapisane w tym programie ła-
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jąc je unowocześnioną organizacją pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. Wykorzystuję w nim techniki 
nauczania i wychowania Freineta oraz inne aktywi-
zujące metody nauczania, które stanowić mają dro-
gę do poznania i rozumienia świata w całej jego zło-
żoności. Propagując pedagogikę Freineta, nie twier-
dzę, że jest to jedyny sposób ożywienia pracy szkol-
nej. Istnieje wiele metod, które mogą spełnić to za-
danie, ale wśród pedagogów-nowatorów Freinet jest 
mi najbliższy, gdyż wieloletnie stosowanie jego 
technik w różnych klasach pozwoliło mi przekonać 
się o ich wartości i skuteczności.

W czym przejawia się nowatorski charakter tego 
programu?

Przewodnią ideą programu „Nowoczesna Eduka-
cja – szkoła w działaniu” jest współdziałanie nauczy-
ciela i rodziców w tworzeniu dynamicznego środowi-
ska wychowawczego. Takiego, które ulega ciągłym 
zmianom, podlega rozwojowi zależnemu od czynni-
ków zewnętrznych i wewnętrznych. Program wspo-
maga rozwój dziecka, bierze pod uwagę jego potrzeby 
i autentyczny, naturalny sposób bycia. Kładzie nacisk 
na obserwację i poznanie dziecka na tle jego warun-
ków środowiskowych, uwzględnia indywidualizację 
w procesie wychowania i nauczania, przy jednocze-
snym niwelowaniu i korygowaniu postaw niepożąda-
nych typu aspołecznego. Opiera kształcenie na ak-
tywności dziecka w tworzeniu własnej wiedzy oraz 
na jego naturalnej ciekawości twórczej.

Ponadto program zakłada nauczanie bez pod-
ręczników. Tradycyjny pakiet edukacyjny został za-
stąpiony autorskimi kartami pracy, fiszkami poszu-
kującymi, autokorektywnymi. Plan pracy nauczycie-
la zawiera wykaz projektowanych okazji edukacyj-
nych w ramach modułów, na ogół jednotygodnio-
wych. Pozwala to na ukierunkowanie działań na-
uczyciela i uczniów, pogłębienie zrozumienia treści 
przewodnich w danym module. W tygodniowym 
module znajdują się treści ze wszystkich obszarów 
edukacji, a czas poświęcony na ich realizację jest 
płynny, decydują o nim nauczyciel oraz uczniowie.

Szczególnie istotną rolę odgrywają zajęcia roz-
poczynające kolejny tydzień pracy, kiedy nauczyciel 
zapoznaje uczniów z tematem modułu, zadaniami 
indywidualnymi i zespołowymi, planowanymi za-
jęciami w klasie i w terenie. Jest to również mo-

ment, kiedy uczniowie mogą zaplanować swoją pra-
cę na arkuszu do planowania pracy. Uczeń pracuje 
zgodnie ze swoim tempem i możliwościami. Wyko-
nane zadanie odnotowuje, a nauczyciel zatwierdza 
poprzez umieszczenie swojego „znaczka”. Uczniom 
z trudnościami w nauce lub wolnym tempem pracy 
nauczyciel zaznacza, którego dnia dane zadania ma-
ją być wykonane. Pod koniec tygodnia odbywa się 
podsumowanie pracy. Nauczyciel ana l izuje 
z uczniami zrealizowane zadania, a uczniowie do-
konują samooceny.

W tym programie podkreślam również rolę na-
uczyciela. Jego zadaniem jest stwarzanie różnorod-
nych i ciekawych sytuacji dydaktycznych, służących 
rozwojowi indywidualnemu i interpersonalnemu. 
Dla wszechstronnego rozwoju dziecka ważne jest 
wychodzenie od wiedzy i umiejętności już posiada-
nych przez dzieci oraz stwarzanie im sposobności 
do analizowania zadań o wielu możliwych rozwią-
zaniach, angażujących ich pomysłowość.

Wspieranie dziecka młodszego to jeden z priory-
tetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 
szkolny 2012/2013. Jakie zmiany w tym obszarze 
uważa Pani za najważniejsze, w jakim kierunku 
będzie zmierzała edukacja przedszkolna i wcze-
snoszkolna w najbliższym czasie?

Nadrzędnym celem wszelkich działań w eduka-
cji musi być dobro ucznia. Kluczowe dla powodze-
nia zmian, które proponuje MEN, jest odpowied-
nie przygotowanie szkół i ludzi. Zwłaszcza diagno-
za potrzeb szkoły będzie miała znaczenie dla prze-
biegu i efektów doskonalenia pracy szkoły. Drugą 
ważną kwestią są pieniądze oraz sposób ich dys-
trybucji. Niedobór środków finansowych może 
przekreślić skuteczność wszelkich projektów. 

Bardzo potrzebna jest „ustawa przedszkolna”, 
czyli nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która 
wprowadzi dotację dla samorządów przeznaczoną 
na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i ob-
niżenie opłat dla rodziców. Priorytetem powinno 
być zapewnienie dzieciom jak najlepszego startu 
i wyposażenie ich w kompetencje, dzięki którym 
będą mogły w przyszłości konkurować na arenie 
międzynarodowej. Wyzwaniem jest ciągłe podno-
szenie jakości edukacji małych dzieci.

Dziękuję za rozmowę.
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„Czytajcie pilnie poetów naszych. Młodemu tak 
jest potrzebna poezja jak pokarm ciału” – pisał 
Ewaryst Estkowski, poznański pedagog, który na 
łamach „Szkółki dla dzieci” podnosił znaczenie 
świadomego piśmiennictwa dla młodego odbior-
cy2. Zdaniem Estkowskiego nauka literatury po-
winna mieć wyraźny cel moralny, dopełniać wy-
kształcenie „wszystkich władz zmysłowych”, 
uczyć dziecko piękna i dobrego smaku. 

„Pisano wiele o poecie jako o człowieku, który 
tym się różni od innych, że dzieciństwo u niego 

Każdy rodzaj słowa drukowanego 
wywiera na czytelniku pewien 
wpływ emocjonalny i wolicjonalny. 
Lektura przyczynia się do 
wzbogacenia życiowych 
doświadczeń, wprowadza w świat 
wartości, sprzyja rozwijaniu postaw 
twórczych, wyzwalaniu wszelkich 
form ekspresji słownej, plastycznej, 
muzycznej. Kontakt z literaturą 
wszechstronnie rozwija młodego 
czytelnika. To niezwykle ważna myśl 
dla pedagogiki wczesnej edukacji, 
odrębnej subdyscypliny o wyraźnej 
naukowej tożsamości, której, jak 
sugeruje Dorota Klus-Stańska, 
szczególnie dzisiaj potrzebne są 
namysł i naukowa refleksja1.

się nie kończy i przez całe życie zachowuje w sobie 
coś z dziecka” – tak rozpoczyna swój trzeci wy-
kład z cyklu Świadectwo poezji. O dotkliwościach 
naszego wieku Czesław Miłosz3. To psychologia 
rozwojowa udowadnia, że pierwsze skojarzenia, 
jakie przychodzą nam na myśl, kiedy usiłujemy 
opisać rzecz najzupełniej nową, są obrazami naj-
głębiej zakorzenionymi z dzieciństwa. A one są 
wstępem do zrozumienia istoty poezji. 

Myśl poety o  świecie, jak twierdził Miłosz, 
za leży jednak od wiedzy, którą ten posiadł 
w dzieciństwie, otrzymał ją od rodziców i na-
uczycieli. A  ta wiąże się z  rodzinnym kręgiem 
wczesnego gniazda, z  okresem przedczytelni-
czym, w którym czytać – znaczy słuchać i oglą-
dać. We wczesnym okresie życia poznajemy pro-
ste formy genologiczne, takie jak bajeczka, koły-
sanka i  wyliczanka, które Jerzy Cieślikowski 
określił wspólnym mianem „wiersza dla dzieci”. 
W wierszu dziecięcym, nazywanym przez Cieśli-
kowskiego „strukturalizacją uwarunkowaną ty-
pem wyobraźni dziecięcej”4, rośnie rola metafo-
ryki, bo zwiększa się rola formy artystycznej. 
Książki dla dzieci, ze swoistym sposobem obra-
zowania, pozostają w ścisłym związku z historią 
dzieciństwa5.

Stąd pisanie obrazami, które obfitują w meta-
fory poetyckie. Dzieciństwo, nasycone artystycz-
nymi stanami ducha, jest stanem umysłu, wspo-
mnieniem wiecznym. Tajemniczym aspektem 
ludzkiego istnienia, które wiąże się ze sztuką  
słowa. 

Joanna Kulmowa, która używa metafory w spo-
sób doskonały, w upojeniu dziecięcym odkrywa 
poetyckie walory języka. Jako poetka metafory 
objaśnia jej zasady dziecku, bo dziecko doświad-
cza świata prawdziwiej, widzi więcej i prościej, 
więcej rozumie i odkrywa niż dorosły.

O pedagogice  
wczesnej edukacji i poezji 
Prolegomena
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Czy są na świecie kraje,
gdzie wszystko się prostym wydaje:
proste drogi wiodą ku prostym miastom.
Dom jest wprost pod szczęśliwą gwiazdą.
Prosto z pracy mama wraca do niego.
Proste prawa prostych ludzi strzegą.
Prosto z okna widzi się sklep,
a w tym sklepie proste mleko,
prosty chleb.
Ludzie mówią prosto z mostu,
zwyczajnie –
nikt nie pyta,
czy te proste kraje
mogą ot tak być sobie,
czy też świat musi wpierw stanąć
na głowie?6

W twórczości Kulmowej aluzja pedagogiczna 
skierowana jest nie do dziecka, ale do dorosłego. 
Bogaty zasób doświadczeń pedagogicznych i wy-
chowawczych, zdobyty w Strumianach w trakcie 
osobistych kontaktów Kulmowej z dziećmi i mło-
dzieżą, konsekwentnie realizowany jest w  jej 
twórczości literackiej. Stanowi istotną cechę arty-
stycznie wartościowej poezji dla dzieci.

„Dziecko tak łatwo oszukać. Łatwo nakarmić 
je tandetną rymowanką i okolicznościową łezką, 
czarno-białym obrazkiem i  głupkowatym chi-
chotem. Co z tego, że się nasyciło, skoro nakar-
miono je byle jaką strawą. Mało tego: wmówiono 
mu, że kluski to kawior astrachański. Wychowa-
no je na fałszywie szlachetnych historyjkach i na 
rymowanych w krwawym wysiłku niby-wierszy-
kach. Dziecko śmieje się i klaszcze, bo dostało 
kluski i kaszę. Zgrubiałe jego podniebienie nigdy 
już nie rozpozna smaku wykwintnych potraw. 
A poeta autentyczny przychodzi do dzieci z po-
ezją, która jest jedna dla młodych i  starych” – 
wyznaje Kulmowa w tekście pt. Czy warto pisać 
dla dzieci7.

Według poetki l iteratura dziecięca winna 
wprowadzać dziecko w świat pełen przeżyć, nie-
konwencjonalnych postaw i  zachowań, wobec 
których dziecko nigdy nie pozostanie obojętne.

W dziecięcej niewinności twórczej tkwi tęsk-
nota do poetyckiego spełnienia jako stanu naj-
wyższej radości. Wyróżnikiem literatury dziecię-
cej jest tak zwana dziecięcość wyobraźni, postawa 
świadomie infantylizowana, z którą wiąże się akt 
mitotwórczego „dojrzewania do dzieciństwa”, po-
etyckiego powrotu do pierwotnej wrażliwości 
i niewinności, do dziecięcego czystego widzenia 
świata. Literatura dziecięca to literatura wielo-

warstwowa, otwarta, głęboko filozoficzna, w któ-
rej wzruszeń i poruszeń szuka i dziecko, i doro-
sły. Dziecko, które ma naturalną umiejętność es-
tetycznego czynienia, i dorosły, któremu bliska 
jest idea dziecięcości.

O tym, że zabawa jest subiektywną konieczno-
ścią, sytuacją wychowującą i edukującą, związaną 
z doświadczaniem siebie jako jednostki, pisze Da-
nuta Waloszek8. I powołuje się na Johana Huizin-
gę i jego myśl o wszelkich poczynaniach ludzkich, 
które są zawsze, a może tylko i jedynie zabawą.

Rymowanka, zgadywanka, obrazek dla dzieci 
–  zgodnie z tezą Claparede’a, dzieckiem jest się 
po to, aby się bawić. Zabawa i wyobraźnia stają 
się egzemplifikacją prawdziwej wolności, pozwa-
lają zanurzyć się w żywiole radości, przeżyć za-
chwyt, dziecięcą uciechę prowadzącą do pełnej 
wesołości. „Póki są wróble skoczne / to i ja w ra-
dości nie spocznę. / Póki szpaki na czereśni roz-
krzyczane / to i ja w śpiewaniu nie ustanę”9 – na-
pisze Joanna Kulmowa. Poszukiwanie radości dla 
samej radości – chwytania równowagi – czynie-
nia dobra wobec innych ludzi, wobec roślin, zwie-
rząt ,  ptaków, świata . Poszukiwanie radości 
w  swoiście pojmowanym egoizmie altruistycz-
nym, w  przekraczaniu siebie, w  przekornym 
oswajaniu zła, w ucieczce w śmiech, absurd, żart, 
w nauce tolerancji – to wszystko jest wartością sa-
mą w sobie.

Naturalne porządkowanie świata realizuje się 
w dziecięcej zabawie, w dziecięcym wyliczaniu 
i porządkowaniu. Rzeczywistość nie jest nam da-
na raz na zawsze i nie jest zdefiniowana do końca. 
Funkcją naczelną wierszy dziecięcych staje się za-
bawianie odbiorcy, tworzenie scenariuszy zaba-
wowych na użytek odbiorcy-dziecka, które ocze-
kuje igraszek słownych. Za ich sprawą uciec moż-
na od niepoetyckiej rzeczywistości.

Z zabawą łączą się inwencja twórcza, marzenie, 
fantazja i wolność, którym sprzyja nadmiar dzie-
cięcej energii życiowej. Elementarnej potrzebie 
ruchu, żywotności i zabawie, chwytaniu świata 
w nadmiarze wzruszeń i poruszeń, twórczym my-
ślom i przeżyciom towarzyszy poezja jako sztuka 
ekspresyjna, wynikająca z samego dzieciństwa. 
„Fioletowa Brzechwa” i „rubinowy Tuwim”10 jako 
dwie niebezpieczne gwiazdy z dziecięcego firma-
mentu – to dzisiaj już klasyka kojarzona z litera-
turą dla młodego odbiorcy.

 
 Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata
 moreny, mureny i morza i zorze,
 i ogień i ogon i orzeł i orzech 
 jak ja to ustawię, gdzie ja to położę?11



m
aj/czerwiec 2013  •  nr 3 

13

REFLEKSJE

Nad swoją rolą w porządkowaniu świata zasta-
nawia się Wisława Szymborska w wierszu pod ty-
tułem Urodziny. Tym dziecięcym zachowaniom 
towarzyszy typowo dziecięca reakcja obmyślania 
świata od nowa, w sposób naiwny i szczery, który 
stanowić będzie zasadę poetyckości obowiązującą 
w twórczości poetki.

Oglądać świat w dosłownym rozumieniu meta-
fory12, która ma „obrazową naturę, wpisaną w ciąg 
wyobrażeń plastycznych”, to przygotowywać się 
do odbioru literatury pięknej i towarzyszących jej 
innych sztuk. Doświadczać świata w pokorze nie-
wiedzy dziecka, utożsamiać się z prawdą ducho-
wego wymiaru dziecięcości to urzeczywistniać 
pełnię swej dorosłej osobowości. Tak jak ma to 
miejsce w twórczości Wisławy Szymborskiej i bli-
skiej jej Joanny Kulmowej, która dba o „piękne 
wzruszenia dziecka”, o zbudowanie klimatu emo-
cjonalnego, kształtującego jednoznacznie uczucia 
i świadomość moralną czytelnika.

Wiedział o tym doskonale Ewaryst Estkowski. 
Pisał przecież: „Czytajcie pilnie poetów naszych. 
Młodemu tak jest potrzebna poezja jak pokarm 
ciału”13. Lenartowiczowskim Złotym kubkiem, Ka-
liną i Duchem sieroty, które ukazały się w „Szkółce 
dla dzieci” jako pierwodruki, Estkowski inicjował 
kreacyjno-estetyczne wyznaczniki w romantycz-
nej sztuce rymowania. Zdaniem Estkowskiego li-
teratura i sztuka powinny wszechstronnie rozwi-
jać młodego czytelnika. Dlatego tak istotny jest 
pierwszy kontakt z poezją zorientowaną pajdocen-
trycznie, prezentującą świat z  pozycji dziecka. 
Kontakt, którego celem jest kształcenie wrażliwo-
ści estetycznej dziecka, jego wyobraźni, umiejęt-
ności abstrakcyjnego myślenia.

To szczególnie ważna myśl dla pedagogiki 
wczesnej edukacji, interdyscyplinarnej subdyscy-
pliny o wyraźnej naukowej tożsamości, w którą 

wpisują się w ewidentny sposób zagadnienia lite-
raturoznawcze. Bez udziału literaturoznawczej re-
f leksji niemożliwe staje się projektowanie praktyki 
szkolnej i przedszkolnej.

Warto o  tym pamiętać, bo jak pisze Dorota 
Klus-Stańska14, pedagogice wczesnej edukacji jak 
nigdy dotąd potrzebne są namysł i naukowa re-
f leksja.

Przypisy
1 D. Klus-Stańska, (Anty)rozwojowa tożsamość pedagogiki 
wczesnej edukacji i poszukiwanie perspektyw jej rekonstruk-
cji, w: Pedagogika wczesnej edukacji. Dyskursy, problemy, 
otwarcia, red. D. Klus-Stańska, D. Bronk, A. Malenda, War-
szawa 2011, s. 17. 
2 I. Kaniowska-Lewańska, Literatura dla dzieci i młodzieży 
od początków do roku 1864. Materiały, Warszawa 1960, s. 69.  
3 Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwo-
ściach naszego wieku, Kraków 2004, s. 44.  
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wczesnoszkolnej, w: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 
problemy, rozwiązania ,  pod red . D. K lus-Sta ńsk iej ,  
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485.
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12 Zob. J. Przyboś, O metaforze, w: Sens poetycki, Kraków 
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s. 47–60.
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elżbieta jaroni, doktor nauk humanistycznych, Katedra Wczesnej edukacji Instytutu Pedagogiki Us

Właściwe wspieranie wszechstronnego rozwoju 
dzieci w młodszym wieku szkolnym to zagadnienie, 
które od wielu lat stanowi przedmiot szczególnego zain-
teresowania pedagogów i psychologów. Jest to związane 
z przemianami w poglądach na istotę kształcenia, które 
Maria Jakowicka skrótowo określa jako „kształcenie dla 
rozwoju”1.

W oddziaływaniach pedagogicznych, zmierzających 
do tego, aby uczniowie osiągnęli konkretne korzyści 
w  swoim rozwoju (zmiany w  osobowości, zmiany 
w wiedzy), dwa czynniki wydają się niezwykle ważne: 
rodzaj oddziaływania (dziedzina, której oddziaływanie 
dotyczy i jego zakres) oraz właściwy moment (czas, 
w jakim oddziaływanie następuje). O jednym i drugim 
powinny decydować predyspozycje jednostki, ich ogól-
na konfiguracja oraz perspektywy ich rozwoju2. Ogól-
nie można więc stwierdzić, że dobre jest takie kształce-
nie, które uwzględnia możliwości tkwiące w natural-
nym rozwoju oraz optymalizuje ten rozwój (likwiduje 
słabe strony podmiotu oraz wykorzystuje i wzmacnia 
strony mocne)3.

Nauka jako poznawanie świata
Aktywność jest podstawową właściwością każdej ży-

wej istoty. Jest to samorzutna chęć działania „wywołują-
ca zewnętrzne i wewnętrzne przejawy działalności”4. 
Polega ona na większej niż u innych częstości i inten-
sywności jakiegoś rodzaju działań. Szczególną cechą 
aktywności ludzkiej jest udział w kreowaniu otoczenia 
przyrodniczego i społeczno-kulturowego, stosownie do 
potrzeb, celów i ideałów.

W rozwoju dziecka największe znaczenie ma aktyw-
ność poznawcza, rozumiana jako biologicznie zdetermi-
nowane, czynne uczestnictwo w poznawaniu i prze-
obrażaniu świata. Aktywność poznawcza dziecka jest 
w pewnym sensie rzeczą naturalną, wynikającą z wro-

dzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj prze-
jawia się w zadawaniu pytań. Aby jednak aktywność 
dziecka wystąpiła w takim stopniu, który miałby więk-
sze znaczenie dla jego rozwoju, należy ją stymulować 
i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem 
zabawy i nauki, w trakcie których dziecko ma okazję do 
samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące 
je pytania. W trakcie zabawy i nauki dziecko może re-
alizować czynności badawcze, eksploracyjne, pojawiają-
ce się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźca-
mi czy sytuacjami.

Pod koniec wieku przedszkolnego z zabawowych 
form aktywności wykształcają się początki świadomych 
działań. Dziecko zaczyna się uczyć i na tym koncentru-
je swoje wysiłki5. Wtedy też zachodzą bardzo ważne 
zmiany ontogenetyczne, które umożliwiają efektywne 
zdobywanie wiedzy. Aktywność dziecka zaczyna mieć 
cechy systematycznej, zorganizowanej działalności.

Definicje matematyki
Matematyka jest jedną z podstawowych dziedzin, 

z którą dzieci spotykają się w klasach początkowych. 
Postępy w opanowywaniu wiedzy i umiejętności mate-
matycznych mają znaczenie zarówno dla dalszej nauki, 
jak i rozwoju umysłowego.

Warto jednak podkreślić, że główne cechy matematy-
ki jako nauki to: przejrzysta, logiczna konstrukcja oraz 
prostota formalna, polegająca między innymi na słowni-
kowej zwięzłości i jednorodności dedukcyjnej metody 
uzasadniania. Właśnie te cechy są podstawowym źró-
dłem trudności psychologicznych w nauczaniu i uczeniu 
się tego przedmiotu6. Trudności te będą mniejsze, jeśli 
ustalimy, jaki jest charakter matematyki szkolnej.

Matematyka jako przedmiot nauczania w szkole nie 
jest teorią dedukcyjną, teorią zajmującą się wyłącznie 
badaniem logicznych zależności między formułami; nie 

Kształcenie przez  
matematykę 
Aktywność matematyczna jako ważny czynnik  
rozwoju dziecka
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jest też nauką doświadczalną. W oparciu o konkrety, 
wprowadzamy w szkole nowe pojęcia matematyczne, 
interpretujemy twierdzenia. Nie tylko w wieku przed-
szkolnym, ale i w szkole podstawowej dziecko uczy się 
matematyki „konkretnej” przez obcowanie z otaczają-
cymi je przedmiotami. Ten materiał obserwacyjny 
umożliwia zmiany jakościowe w  jego myśleniu. 
W związku z gromadzeniem wiedzy, w umyśle dziecka 
powstają i utrwalają się pewne elementy abstrakcyjne, 
tworzą się pojęcia matematyczne. Jest to przygotowanie 
do innego ujęcia matematyki, do poznania w okresie 
późniejszym metody dedukcyjnej7.

Ze względu na specyficzny charakter matematyki, 
uczenie się jej jest (na każdym poziomie) procesem 
skomplikowanym. To zaś skłania do przemyśleń i próby 
odpowiedzenia na pytanie: jakie są obecnie „głębsze” za-
miary związane z nauczaniem matematyki, jaka jest dziś 
przyjmowana „filozofia” nauczania tego przedmiotu? 

Przede wszystkim, nauczanie tego przedmiotu musi 
opierać się na pojęciach i ideach podstawowych dla ma-
tematyki jako nauki. Proces nauczania winien być 
upodobniony do struktury nauczanej dyscypliny na-
ukowej. Nauczanie to ma być koncypowane w jednym 
ciągu od przedszkola do szkoły wyższej, tak aby na 
wyższych szczeblach nauczania niczego nie trzeba było 
poprawiać lub odwoływać8.

Matematyka jest narzędziem niezbędnym do pozna-
nia i zrozumienia współczesnego świata. Jest to instru-
ment pozwalający na uporządkowanie naszych do-
świadczeń i idei oraz na stworzenie nowych modeli 
myślenia. Stosowanie pojęć i operacji matematycznych 
do szeroko rozumianej wiedzy o świecie jest ważnym 
typem działalności, który można ukazywać już w na-
uczaniu elementarnym matematyki.

Matematyka zajmuje pozycję pośrednią między na-
ukami przyrodniczymi oraz naukami humanistyczny-
mi, dlatego jest niezbędna w początkowej edukacji zin-
tegrowanej. Proces nauczania matematyki ma w pew-
nym stopniu przypominać proces badania. Wysiłek 
nauczycieli winien skupiać się na tym, by nie tylko ma-
tematyki uczyć, ale przede wszystkim przez matematy-
kę kształcić9.

Aktywność matematyczna
Ogólnie można stwierdzić, że w porównaniu z trady-

cyjnym podejściem do tego przedmiotu obecnie nastą-
piło przesunięcie z „nauczania matematyki” na „kształ-
cenie przez matematykę” lub inaczej: z wyuczania wia-
domości i ćwiczenia sprawności na kształcenie umysłu, 
rozwijanie i umacnianie zamiłowania do prawdy, obiek-
tywizmu, sprawiedliwości i dostrzegania piękna mate-
matyki, rozwijanie zdolności do skupienia uwagi, kon-
centracji wysiłku, woli doprowadzenia do końca podję-
tego zadania10.

Z powyższego wynika, że cele nauczania matematy-
ki dla wszystkich uczniów (w tym także uczniów klas 
początkowych) powinny głównie eksponować walory 
tej dziedziny.

Zasadniczym celem nauczania matematyki w kla-
sach niższych było do niedawna tylko przekazanie dzie-
ciom podstawowych wiadomości i umiejętności mate-
matycznych. Obecnie jednak eksponuje się bardziej to, 
że opanowanie matematyki wymaga specjalnych czyn-
ności, związanych z wykonywaniem operacji na wielko-
ściach i liczbach. Jednocześnie zakłada się, że najważ-
niejszym celem kształcenia matematycznego jest nie 
tylko kształtowanie postaw i zachowań specyficznych 
dla matematyki, lecz także postaw i zachowań intelektu-
alnych funkcjonujących poza tą działalnością, a rozwi-
janych za pomocą transferu na lekcjach innych przed-
miotów11. 

Odkryciem współczesnej dydaktyki matematyki jest 
to, że organizowana przez nauczyciela aktywność 
ucznia może być podyktowana przez operacje tkwiące 
w samej matematyce. Przez „aktywność matematyczną” 
ucznia rozumie się: „(…) aktywność skierowaną na 
kształtowanie pojęć i rozumowań typu matematyczne-
go, stymulowaną przez problemy abstrakcyjne lub pro-
blemy teoretyczne dotyczące sytuacji konkretnych”12. 
Anna Zofia Krygowska wyróżnia sześć rodzajów ak-
tywności matematycznej13. Wydaje się jednak, że na eta-
pie edukacji elementarnej na szczególną uwagę zasługu-
ją trzy z nich: schematyzowanie i matematyzowanie, 
dostrzeganie analogii, posługiwanie się algorytmami.

Właściwie zorganizowane nauczanie matematyki na 
różnych poziomach edukacji winno uwzględniać roz-
wiązywanie problemów pozamatematycznych środka-
mi matematycznymi. Zapoznanie uczniów z metodami 
stosowania matematyki jest jednym z ważniejszych ce-
lów nauczania tego przedmiotu.

Matematyka a matematyzowanie
Matematyka jest stosowana w sposób szczególny – to 

przecież nauka o obiektach abstrakcyjnych, a problemy 
rzeczywiste są na ogół odległe od matematyki, często 
nie sugerują rozwiązań na drodze matematycznej. Aby 
stosować matematykę, trzeba problem zmatematyzo-
wać.

Jednym z mechanizmów procesu matematyzacji jest 
schematyzacja. Konstruowanie przejrzystego schematu 
wymaga świadomego oderwania się ucznia od nieistot-
nych cech konkretu. Schematyzowanie polega na izolo-
waniu pewnej struktury wśród wielu innych występują-
cych w danej sytuacji. Jest to stadium pośrednie między 
obserwacją i eksperymentem a pełną abstrakcją. Czyn-
ność schematyzowania polega nie tylko na dostrzeganiu 
analogii, ale przede wszystkim na konstruowaniu 
obiektu podobnego do innego, na tworzeniu „modelu 
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E matematycznego”, a więc obiektu z pewnego punktu 
widzenia prostszego i bardziej abstrakcyjnego.

Aktywność schematyzowania, zwłaszcza na niższych 
szczeblach nauczania, może być związana z konstruowa-
niem materialnego schematu (np. rysunku, modelu fi-
zycznego sytuacji geometrycznej, grafu, diagramu, orga-
nigramu itd.). Może też być ona wyrażona werbalnie, 
symbolicznie, przez definicje, przez twierdzenia, przez 
algorytmy14. Krygowska podkreśla, że dla nauczania ma-
tematyki bardzo ważna jest wstępna, poglądowa faza 
matematyzacji, rozumiana jako: „(…) konstrukcja sche-
matu myślowego jakiegoś układu rzeczywistych stosun-
ków, którego nie można jeszcze uważać za schemat ma-
tematyczny włączony do pewnej teorii matematycznej, 
ale którego konstrukcja jest od początku ukierunkowa-
na na właściwą, późniejszą matematyzację”15.

Aby matematyzować, uczeń musi rozporządzać 
pewnymi środkami matematycznymi. Na niższych 
szczeblach nauczania poznawanie środków matema-
tycznych i ich opanowanie odbywa się równolegle z roz-
wojem tej aktywności, którą nazywamy matematyzacją 
wstępną lub pierwotną. Kształtujące się dopiero u dzieci 
pojęcia: liczby, zbioru, funkcji, działania, figury mate-
matycznej itp., to pierwsze środki matematyczne, za po-
mocą których możliwa będzie dalsza matematyzacja na 
wyższym poziomie. Te środki matematyzacji, wprowa-
dzone jeszcze w ujęciu propedeutycznym, same są rów-
nocześnie przedmiotem matematyzacji.

Dzięki szczególnej zdolności umysłu do upraszcza-
nia rzeczywistości człowiek może tworzyć graficzne lub 
fizyczne schematy, które służą schematyzowaniu lub 
eksponowaniu określonych cech obiektów. Model kon-
kretny, jakim jest rysunek, stabilizuje myśl ucznia, po-
maga mu tworzyć pomysły rozwiązań różnych proble-
mów. Rysunek nie jest identyczny z rzeczywistością, jest 
tylko jej schematem, uproszczonym obrazem. Jako 
przedmiot materialny rysunek nie jest też identyczny 
z myślą ucznia, ale pomysły nasuwane przez ten „mo-
del” uczeń wykorzystuje w swoich rozumowaniach. 
Rozwiązawszy problem na schemacie rysunkowym, 
uczeń powraca do materialnej rzeczywistości, w której 
może sprawdzić lub zrealizować rozwiązanie.

Matematyzowanie, czyli schematyzowanie i ideali-
zowanie rzeczywistości z użyciem pojęć i języka mate-
matycznego, stanowi ważny składnik matematycznego 
myślenia. Istotne jest jednak, aby uczeń rozróżniał do-
kładnie dziedzinę, którą matematyzuje, od jej schematu, 
który jest wynikiem tej matematyzacji.

W nauczaniu matematyki mamy dwa rodzaje sytu-
acji, w których oswajamy ucznia z procesem matematy-
zacji:
1. Problem pozamatematyczny prowadzi do zbudo-

wania nowego narzędzia matematycznego, które-
go uczeń do tej pory nie znał; będzie to źródłem 

nowych pojęć lub motywacją do rozwinięcia frag-
mentu teorii.

2. Po wstępnej analizie danych uczeń wybierze schemat, 
nadający się do opisu pozamatematycznej sytuacji 
problemowej, ale spośród znanych mu już schema-
tów; problem będzie rozwiązany znanymi już 
uczniowi środkami matematycznymi16.

Myślenie przez analogię
Następnym ważnym rodzajem aktywności matema-

tycznej jest dostrzeganie i wykorzystywanie analogii. 
Potocznie analogii używa się w sposób intuicyjny i nie-
zbyt sprecyzowany, natomiast w matematyce analogia 
okazuje się skutecznym narzędziem myślenia i badania. 
Analogie w metodzie rozwiązywania zadań można 
ukazywać uczniom już w klasach I–III szkoły podsta-
wowej17.

Myślenie przez analogię stanowi jedną z najbardziej 
zagadkowych form aktywności poznawczej człowieka, 
gdyż jest ono oparte na innych zasadach niż związki 
wynikania logicznego. W niektórych przypadkach, po-
mimo braku wystarczających podstaw logicznych, 
wnioski otrzymane przez analogię uzyskują taki sam 
stopień subiektywnej pewności, jak wnioski uzyskane 
we wnioskowaniu niezawodnym.

Jest jednak oczywiste, że wniosek oparty na analogii 
nie zawsze musi być prawdziwy, dlatego można mówić 
zarówno o potędze, jak i o słabości analogii. Jak poka-
zuje historia nauki, wnioski oparte na analogii mogą 
stanowić pułapki i ślepe zaułki albo stać się milowymi 
krokami w rozwoju nauki.

Analogia jest narzędziem, za pomocą którego czło-
wiek od najmłodszych lat poznaje i porządkuje w swo-
im umyśle otaczającą go rzeczywistość. Dzięki tej ak-
tywności dzieci uczą się szybciej. Analogię można wy-
korzystać przy omawianiu nowych określeń. Wiele po-
jęć z geometrii przestrzennej można zdefiniować, biorąc 
odpowiednie definicje z geometrii płaskiej i podnosząc 
wymiar, tzn. zastępując „punkt” na płaszczyźnie „pro-
stą” w przestrzeni lub „prostą” na płaszczyźnie „płasz-
czyzną” w przestrzeni.

Wykorzystując analogię, uczeń może spontanicznie 
proponować różne hipotezy dotyczące własności figur 
geometrycznych i badać ich prawdziwość, np.: „Dwa 
różne punkty na płaszczyźnie wyznaczają prostą, ale nie 
każde dwie różne proste w przestrzeni wyznaczają 
płaszczyznę (mogą to być proste skośne)”.

Podejście algorytmiczne
Trzecim ważnym rodzajem aktywności matema-

tycznej dzieci jest algorytmizowanie oraz racjonalne 
posługiwanie się algorytmami.

Uzasadniając znaczenie tej aktywności, należy przy-
pomnieć, że pojęcia matematyczne mają charakter ope-
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ratywny. Można tu podać ciąg czynności, których wy-
konanie prowadzi do konstrukcji desygnatu nazwy 
pojęcia matematycznego. Operatywny charakter mają 
również twierdzenia, rozumowania, a także w dużej 
mierze język matematyki. „Myślenie w dziedzinie ma-
tematyki nie jest kontemplacją, ale dynamicznym sys-
temem – ostrzej niż w innych dziedzinach – sprecyzo-
wanych w świadomości operacji”18. Wynika stąd duże 
znaczenie teorii algorytmów i badań nad zagadnieniem 
rozwiązywalności algorytmicznej problemów matema-
tycznych.

Właściwością młodego umysłu jest otwartość do 
operacjonalizacji matematycznych treści; bardziej inte-
resuje się on tym: „Jak to się konstruuje?”, „Jak się to 
robi?”, niż tym: „Co to jest?”. Sprzyja to tzw. podejściu 
algorytmicznemu w nauczaniu matematyki. Już od 
najmłodszych klas szkoły podstawowej można tak or-
ganizować proces nauczania, aby uczeń sam konstru-
ował algorytmy rozwiązań pewnych zadań.

Podejście algorytmiczne w nauczaniu matematyki 
nie może ograniczać się do podania uczniom gotowych 
algorytmów, gdyż nie byłoby to kształcące. „Jeżeli 
dziecku nie zostawi się czasu i uczy się je bezpośrednio 
algorytmu, to nie pozostaje to bez skutku. Algorytmy 
mają być stosowane w sposób zrutynizowany – taki jest 
ich sens i po to są one tworzone. Jednak tylko wtedy ma 
sens zrutynizowane ich stosowanie, gdy rzeczywiście 
funkcjonują. Jeżeli dziecku, które jeszcze nie jest na 
tym poziomie, podaje się algorytm w postaci reguły, to 
nie będzie on funkcjonował. Dziecko robi najgłupsze 
błędy i miesza różne algorytmy (…). Algorytmy właści-
wie nie są automatyzmami, ale umożliwiają automa-
tyzm, taki jest ich sens, w tym tkwi ich niebezpieczeń-
stwo, które mogą nieść dla nauczania. Zawodzą one 
uczniów i nauczycieli. Nauczycieli, uczących zamiast 
matematyki – algorytmów, których uczniowie nie mo-
gli odkryć, a musieli się ich nauczyć; uczniów, dla któ-
rych dobrze funkcjonujący algorytm jest ładną grą”19.

Podsumowanie
Uogólniając powyższe rozważania, można stwier-

dzić, że aktywność matematyczna dziecka jest nie-
zbędnym składnikiem jego rozwoju.

Matematyka, podobnie jak umiejętność czytania, 
jest narzędziem poznawania rzeczywistości. Wiado-
mości i umiejętności matematyczne są niezbędne 
w nauce innych przedmiotów na wyższych etapach 
edukacyjnych. Dlatego już od klas początkowych ist-
nieje potrzeba integrowania treści matematycznych 
z treściami i działalnością z innych dziedzin kształce-
nia.

Walory poznawcze i kształcące matematyki jako 
przedmiotu nauczania nadają jej wysoką rangę dy-
daktyczno-wychowawczą. Z tego też powodu od sa-

mego początku nauczania matematyce należy po-
święcić dużo uwagi, śledząc wielostronny proces opa-
nowywania pojęć i umiejętności matematycznych 
oraz rozwijania myślenia matematycznego20.

Proces uczenia się matematyki powinien być tak 
organizowany, aby zdobywanie wiadomości i ćwicze-
nie umiejętności oraz sprawności matematycznych 
było równocześnie rozwijaniem specyficznych dla 
matematycznej aktywności postaw i technik intelek-
tualnych oraz aby te postawy i techniki stanowiły, 
dzięki właściwemu transferowi, istotny czynnik roz-
woju nie tylko ogólniejszych postaw, ale i poglądów 
na rolę nauki i teoretycznego myślenia w świecie szyb-
kich przemian technologicznych.

Wyzwaniem dla współczesnej szkoły i nauczyciela 
jest więc przygotowanie ucznia do rozwiązywania za-
dań życiowych – coraz to nowych, innych, trudniej-
szych. Praktyczna i teoretyczna użyteczność matema-
tyki szkolnej daje szansę sprostania temu wyzwaniu. 
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(red.), Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedago-
gice wczesnoszkolnej, Katowice 1994, s. 31. 
2 Z. Włodarski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii. Pod-
ręcznik dla nauczycieli, Warszawa 1992, s. 431–438; Z. Włodarski, 
Człowiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992, s. 31.  
3 L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, przeł. Edda Flesz-
nerowa, Józef Fleszner, Warszawa 1971, s. 540.
4 W. Okoń, Nauczanie problemowe we współczesnej szkole, War-
szawa 1975, s. 14.
5 M. Tyszkowa, Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, War-
szawa 1977, s. 110.
6 J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000, s. 19.
7 Ibidem, s. 19.
8 Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, t. 1, War-
szawa 1981, s. 52–53.
9 D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matema-
tycznego młodszych uczniów, Warszawa 2002, s. 17–35.
10 H. Moroz, Matematyka, w: M. Lelonek, T. Wróbel (red.), Praca 
nauczyciela i ucznia w klasach 1–3, Warszawa 1990, s. 287.
11 Z. Krygowska, Elementy aktywności matematycznej, które po-
winny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, „Dy-
daktyka matematyki” 1986, nr 6 oraz H. Moroz, Matematyka, op. 
cit., s. 286.
12 S. Turnau, Rola podręcznika szkolnego w kształceniu pojęć i ro-
zumowań matematycznych na poziomie klasy pierwszej ponadpo-
czątkowej, Kraków 1978.
13 Z. Krygowska, Elementy aktywności matematycznej, które po-
winny odgrywać znaczącą rolę w matematyce dla wszystkich, „Dy-
daktyka Matematyki” 1986, nr 6. 
14 J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, op. cit.
15 Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, cz. I, Warszawa 
1977. 
16 J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, op. cit., s. 42–49.
17 Ibidem, s. 34–42.
18 Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, op. cit.
19 Cyt. za: J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, op. cit., 
s. 55.
20 D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matema-
tycznego młodszych uczniów, op. cit., s. 17–35.
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Od nas zależy, co w dziełach widzimy. 
Czesław Miłosz

Myśl poety-humanisty uczyniłyśmy mottem opowie-
ści o potrzebie zwrócenia uwagi na wykorzystanie w pro-
cesie edukacji dziecka jego wrodzonych umiejętności in-
telektualnych i wrażliwości na: słowo, obraz, dźwięk, 
ruch. Takie podejście jest także wyrazem naszego swo-
istego buntu przeciwko marginalizowaniu odczuć dzie-
cięcych, ich inteligencji i zdolności odczuwania empatii.

„To dla dziecka za trudne”, „to za poważne dla 
ośmiolatka” – takie opinie pedagogów pojawiają się cza-
sem w odniesieniu do tzw. spraw poważnych (problem 
śmierci, choroby, rozwodu, zdrady), kwestii niejedno-
znacznych czy filozoficznych (np. dobro, kłamstwo) lub 
też poezji nie kierowanej wprost do dziecka. Poetycki 
tekst literacki nie zawsze musi pełnić tylko funkcje po-
znawcze i wychowawcze. Może być jedynie (lub aż!) 
bodźcem do przeżywania, rozważania czy do nieupo-
rządkowanej ekspresji.

Mamy nadzieję, że nasza historia pokaże, iż każdy 
tekst poetycki może stać się przedmiotem rozważań 
i działań dziecka, jeżeli: nauczyciel nie będzie wyręczać 
dziecka w myśleniu, jeżeli pozwoli poezję „(…) czuć. Jak 
muzykę. Poddać się jej…”1, jeżeli uzna, że wejście do 
świata poezji jest wprowadzeniem w świat fikcji, wizji, 
nierzeczywistości, w którym to świecie dziecko bardzo 
łatwo się porusza. 

Opowieść nasza dotyczy projektu „Lekcje z Miłoszem”.
Pewnego dnia sięgnęłyśmy po utwory Czesława Mi-

łosza i  rozważałyśmy możliwość włączenia dzieci 
w swoisty świat Miłoszowych obrazów i wizji. Uznały-
śmy to za wspaniałą sytuację, w której można pokazać 
dziecięce możliwości odczuwania, przeżywania i rozu-
mienia poezji nazywanej „poważną poezją tylko dla 
dorosłych”. Można w ten sposób zburzyć mit o wier-
szach za trudnych dla dzieci. Wszak „każdy utwór po-
etycki, niezależnie od przypisanej mu grupy odbiorców, 
jest swoistą dużą metaforą – nie mówi wprost, prowo-
kuje odbiorcę do poszukiwania rozproszonego znacze-

nia”2, do zauważenia wartości artystycznych, estetycz-
nych, aksjologicznych.

Wiara, Nadzieja, Miłość to teksty Czesława Miłosza, 
które stanowiły partyturę naszych działań, a zdolnymi 
i wrażliwymi kreatorami wizji byli dziewięciolatkowie 
z jednej ze szczecińskich szkół. „Działania pomagają 
zobaczyć w doświadczeniu to, co wymyka się wyrażone 
w języku” – pisała Wiesława Żuchowska3. Natomiast 
prof. Alicja Baluch zwróciła uwagę, że utwór poetycki 
jest tekstem do przeżywania, a dziecko może wyrażać 
go w ruchu i tańcu, śpiewie, muzyce i rysunku4. My tak-
że uważamy, że przy spotkaniu z poezją ważne jest pier-
wotne doświadczanie utworu, oparte na odczuciu wizji 
poetyckiej i ujęcie jej w problemowe pytania i działania. 
Dlatego też „Lekcje z Miłoszem” osadzone były na „zo-
baczeniu” przez dzieci własnych interpretacji wysłucha-
nych lub odczytanych wierszy. Ważne dla nas i dla dzie-
ci stało się ukazanie kreacyjności wierszy, stąd wybór 
formy przekładu intersemiotycznego. Przekład interse-
miotyczny wykorzystuje naturalną cechę dziecka do 
manifestowania uczuć w postaci zachowań ekspresyj-
nych z zakresu sztuk: tańca, śpiewu, malarstwa. Dziec-
ko, odbierając utwór literacki, dokonuje jego translacji 
(przekładu) na język malarski, teatralny, taneczny, mu-
zyczny „swoiście grając nim i z nim”5.

Z dużą swobodą dziewięciolatki i dziewięciolatkowie 
„przekładali” wiersz na obraz, ruch lub kolor. Poddawa-
li się słowu Miłosza chętnie, ale cenili własną wolność 
ekspresji. Czasem mocno sugerowali się metaforami 
poety, zwłaszcza gdy słowa współgrały z barwami, 
a dzieci mogły zanurzyć się w nastroju. Tak działo się 
podczas tworzenia obrazów do utworu Nadzieja:

Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, 
Że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem,
I że wzrok, dotyk, słuch nie kłamie.
A wszystkie rzeczy, które tu ujrzałem
są niczym ogród, kiedy stoisz w bramie.

Wejść tam nie można. Ale jest na pewno (…)

Wiara, nadzieja, miłość 
Wiersze Czesława Miłosza w edukacji wczesnoszkolnej
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Dziecięce prezentacje obrazów budowane były 
wokół „odczuwanej” przez uczniów metafory ogro-
du: „Miłosz nadzieję przedstawił jako ogród, bo jak 
ktoś coś zasadzi, to ma nadzieję, że mu wyrośnie” 
(Natalia, Julia – uczennice klasy III); „Ludzie często 
kojarzą nadzieję z kolorem zielonym, którego w ogro-
dach jest bardzo dużo” (Laura, Małgosia –  uczennice 
klasy III).

Przy obrazowaniu tego wiersza dzieci miały po-
przez przekład (barwą, rysunkiem) – podbudowany 
przeżyciami literackimi – uświadomić sobie istnienie 
analogii i symboli w kulturze. To wizualizowanie 
pełne było zaskakujących nas, dorosłych, ale jakże 
zasadnych stwierdzeń. Każde dziecko wkładało wła-
sne doświadczenia, uczucia, wyobraźnię w budowa-
nie wizji wiersza. W ten sposób „pisało wiersz razem 
z poetą”6.

„Słońce przybiera różne barwy. Jest drzewo, na 
którym rosną maliny. Sok z tych malin leczy raka. 
Jest garnek, w którym miesza się różne wywary zdro-
wia. Przez furtkę do ogrodu mogą wejść tylko osoby, 
które mają nadzieję” (Kajtek, Mateusz, Kuba – 
uczniowie klasy III).

Czasem jednak dzieci przeciwstawiały się ilumi-
nacji poety i tworzyły obrazy autonomiczne, wyraża-
jąc własne interpretacje i swoiste doświadczenia, np. 
do tekstu wiersza Wiara:

 (…) Choćby się oczy zamknęło, marzyło,
Na świecie będzie tylko to, co było.

Dzieci tak zinterpretowały te słowa: „Wiara jest 
wtedy, gdy wierzymy w coś, czego nie widzimy” (Po-
la, uczennica klasy III), „Wiara to jest coś takiego, że 
wiesz, że zrobisz to, co chcesz” (Radek – uczeń klasy 
III). W tym przypadku odczytywanie tekstu poetyc-
kiego stało się aktem arbitralnym, „otwierającym 
nieskończoną perspektywę odczytań alternatyw-
nych, przy których tekst staje się dziełem otwartym”7. 
Wszak przeżycie literackie ma wymiar osobisty. Od-
biorca przyswaja dzieło literackie część po części, 
przy czym percepcja części poprzedniej wpływa na 
następną8. Podczas zajęć dzieci również ruchowo in-
terpretowały wiersz Wiara. Wyrażając treści emocjo-
nalne wywołane lekturą, jako odbiorcy i jednocze-
śnie twórcy wizji, nie posługiwały się słowem, ale ję-
zykiem własnego ciała.

Dwa pierwsze wiersze Czesława Miłosza, z który-
mi spotykaliśmy się (dzieci i nauczycielki) pozwalały 
nie tylko wzbudzać refleksje u dzieci, ale także wza-
jemnie komunikować swoje przeżycia i myśli. Stało 
się to także podczas trzeciego dnia, w czasie którego 
pojawiły się strofy o kochaniu. Kolejny, interpretowa-

ny z dziećmi wiersz Miłość rozpoczyna się bowiem 
tak: 

Miłość to znaczy patrzeć na siebie 
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy (…)

Podmiot liryczny dokładnie przypatruje się temu 
uczuciu. Zazwyczaj miłości towarzyszy ogromne za-
uroczenie, któremu nie jesteśmy w stanie się oprzeć, 
ale mimo to należy starać się popatrzeć na wszystko 
z boku. Bo to „spojrzenie z boku” może nas uchronić 
od cierpienia i pomoże zauważyć wartości, jakie ma 
w sobie silne uczucie.

Poetycką wizję „patrzeć na siebie jak na obce nam 
rzeczy” uczniowie zinterpretowali jako patrzenie na 
innych i otaczający świat inaczej niż zwykle, inaczej 
niż w rzeczywistości. Miłość kojarzy się dzieciom 
z kolorem czerwonym, ponieważ utożsamiają ją z ser-
cem. Konsekwencją takich rozważań i  dyskusji 
uczestników zajęć stało się poszukiwanie możliwości 
obserwowania świata w nietypowy, nieszablonowy 
sposób. W rozwiązaniu tego dylematu pomogły stwo-
rzone przez dzieci różowe okulary. Dzięki spojrzeniu 
przez nie świat od razu stał się inny, ciekawszy i fascy-
nujący. „Taka właśnie jest miłość: ogromna, wielka, 
wspaniała” – to wypowiedzi dzieci pojawiające się na 
mapie mentalnej, tworzonej do pojęcia „miłość”.

Rozpoczęłyśmy naszą opowieść cytatem z twór-
czości Czesława Miłosza, choć na zajęciach w klasach 
I-III strofy Miłosza raczej się nie pojawiają. Zapewne 
jest to wynikiem wspominanych stereotypów doty-
czących „poezji dla dzieci” i „poezji nie dla dzieci”.

Nasze lekcje poetyckie, także te z Miłoszem, służą 
stworzeniu sytuacji umożliwiających zabawę z wier-
szem, w czasie której dzieci nie stracą szansy na indy-
widualną aktywność, na wyrażenie własnej wizji 
świata, na ekspresję oraz umożliwiają mu „mocniej-
sze przeżywanie”9.

Przypisy
1 D. Wawiłow, Cześć poeci i poetki czyli jak pisać wiersze, Warsza-
wa 1995, s. 20. 
2 B. Chrząstowska, Literatura i poetyka, Warszawa 1987, s. 128.
3 W. Żuchowska, Oswajanie ze sztuka słowa, Warszawa 1992, s. 82.
4 A. Baluch, Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa 
1984, s. 6.
5 K. Krasoń, Dziecko czyta i przetwarza tekst, „Edukacja i Dia-
log” 2002, nr 7, s. 23.
6 D. Wawiłow, op. cit., s. 45.
7 U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach 
współczesnych, przeł. Jadwiga Gałuszka, Lesław Eustachiewicz, 
Alina Kreisberg, Krzysztof Żaboklicki, Warszawa 1994, s. 25–
26.
8 B. Marzęda-Przybysz, Percepcja tekstów literackich przez dzieci, 
„Życie Szkoły” 1995, nr 6, s. 131. 
9 K. Krasoń, op. cit., s. 24.
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Paula Wiażewicz-Wójtowicz, doktor nauk humanistycznych, Katedra Wczesnej edukacji Instytutu 
Pedagogiki  Us

Wiek wczesnej edukacji jest etapem przyswaja-
nia podstawowych umiejętności, takich jak czyta-
nie, pisanie i  liczenie. W tym okresie ważnymi 
celami kształcenia są również: poznawanie pod-
stawowych zasad życia społecznego, nauka logicz-
nego myślenia i wyciągania wniosków oraz pozna-
wanie sposobów twórczego rozwiązywania pro-
blemów. Jest to czas, w którym dziecko w życiu 
codziennym intensywnie wykorzystuje wiadomo-
ści i  doświadczenia nabyte szkole, ale przede 
wszystkim eksperymentuje.

Przy badaniu rzeczywistości, jak również zdoby-
waniu nowych umiejętności, dzieci nie potrafią  
dostrzec istoty zagadnienia czy też ogólnego zało-
żenia problemu. W związku z tym edukacja powin-
na polegać na udzielaniu pomocy w odnajdywaniu 
prawidłowych rozwiązań i wyciąganiu wniosków 

Plastyka jest naturalnym sposobem 
wspomagania rozwoju dziecka na 
wczesnym etapie edukacji. 
Odtwarzanie rzeczywistości 
i sięganie do sfery wyobraźni – 
rysowanie, malowanie, zabawa 
kształtem i kolorem – to nie tylko 
interesujący sposób spędzania 
wolnego czasu, ale także aktywność 
intelektualna, która ma pozytywny 
wpływ na proces dojrzewania 
psychofizycznego. W jaki sposób 
rozbudzić w dziecku pasję do 
plastyki i po co w ogóle powinniśmy 
to robić?

końcowych, które zostaną przyjęte jako nowe war-
tości życiowe. Nieodzownym elementem aktywno-
ści twórczej, tak jak edukacji w ogóle, jest zatem 
wstępna informacja. Nie może ona jednak polegać 
na dostarczaniu dziecku dokładnych reguł, wzorów 
i recept do zastosowania oraz wiernego powielania, 
ale powinna zaznajamiać z istniejącymi zasadami 
i technikami, jak również uczyć obserwacji, nakła-
niać do przemyśleń i poszukiwań własnych sposo-
bów wyrażania uczuć, emocji, przeżyć. Ten etap 
rozwoju artystycznego dziecka nazywany jest eta-
pem „błądzenia eksperymentalnego”.

Arystoteles w swojej koncepcji wychowania pro-
ponował system edukacyjny, w  którym dziecko 
rozpoczynałoby naukę w  szkole w  wieku 7 lat, 
w zakresie co najmniej czterech przedmiotów: gra-
matyki, wychowania fizycznego, muzyki i rysun-
ków. Uważał, że podstawowe narzędzie wychowa-
nia stanowi język. Sposobem nauki języka jest słu-
chanie – dlatego propagował wychowanie muzycz-
ne jako niezbędny element edukacji dzieci1. Pod-
kreślał również, że kształcenie muzyczne przygoto-
wuje uczniów do aktywnego i kreatywnego spędza-
nia wolnego czasu: „Albowiem wszystkie przyjem-
ności nieszkodliwe nie tylko są odpowiednie dla 
celu, lecz służą też i do wytchnienia. Że zaś rzadko 
zdarza się ludziom dosięgnąć wyżyn, a natomiast 
często wypoczywają i oddają się zabawom nie dla 
jakiegoś wyższego celu, ale właśnie dla samej przy-
jemności, to może być rzeczą pożyteczną szukać 
wytchnienia w przyjemności z muzyki płynącej”2.

Kolejnym przedmiotem nauczania we wczesnej 
edukacji dziecka, postulowanym przez Arystotele-
sa, jest rysunek, którego zadanie polega na wy-
kształceniu u dziecka umiejętności percepcji, albo-
wiem: „(…) kształcenie polega na uczeniu się zna-
czenia wyrazów, w istocie – na uczeniu się języka, 
a także na gromadzeniu wiedzy poprzez analizo-
wanie przykładów3”. Ekspresja plastyczna – rozwój 
spostrzegania, procesów intelektualnych związa-

Błądzenie eksperymentalne 
Pracownia plastyczna w edukacji dziecka młodszego
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nych z manualnymi możliwościami dziecka – prze-
biega wolniej niż rozwój słowny i muzyczny. Bar-
dzo silnie wpływa na powstawanie przeżyć este-
tycznych, ich jakość, siłę i  sposoby wyrażania. 
Przestrzeń, kierunki, rozmiary, odległości, kształty, 
walor i kolor – to czynniki percepcji, które wraz 
z wiekiem osiągają jasność i dokładność. U dzieci 
poniżej jedenastego roku życia występuje zjawisko 
synkretyzmu, wynikające z niewystarczającej ana-
lizy i  syntezy. Braki analizy wynikają z  tego, że 
dziecko w swych spostrzeżeniach ma skłonność do 
ujmowania całości przedmiotu, nie zauważając 
w pełni jego złożoności: na przykład koń z głową 
psa będzie koniem. Brak syntezy polega na skon-
centrowaniu się na jednym lub kilku szczegółach, 
bez uwzględniania całości, a  potem dokonaniu 
ułamkowej lub mylnej syntezy poprzez przypadko-
we łączenie szczegółów4.

Można zatem stwierdzić, że szczegół umyka 
uwadze dziecka albo wyłącznie ściąga jego uwagę  
lub też, w drodze przypadku, wchodzi w związki 
z  innymi szczegółami. W spostrzeganiu dziecka 
ważny jest wygląd całości przedmiotu decydujący 
o temacie oraz szczegóły wyraźniejsze od innych. 
Dla dzieci w wieku 7–10 lat sztuki plastyczne są 
bezpośrednio związane ze spostrzeganiem lub wy-
obrażaniem sobie znanych wartości. Nauczanie ry-
sunku na wczesnym etapie edukacji nie polega za-
tem na wprowadzaniu pojęć związanych z perspek-
tywą, proporcjami czy światłocieniem i doskonale-
niu umiejętności posługiwania się nimi, lecz na 
rozbudzaniu aktywności twórczej, wiary we własne 
siły i chęci kreatywnego rozwiązywania problemów 
plastycznych. Od 11 roku życia zaczynają one być 
powiązane z myśleniem abstrakcyjno-pojęciowym. 
Wtedy dzieci posługują się poznanymi wcześniej 
technikami, chętnie naśladują, odwzorowują za-
równo tematy, jak i ich realizację (tak zwane „odga-
pianie”). Wówczas rolą nauczyciela staje się przygo-
towanie dziecka do indywidualnego analizowania 
rzeczywistości, zachęcanie do prób odnajdywania 
własnych sposobów na pokazywanie różnorodności 
świata przy pomocy dostępnych środków i technik 
plastycznych, a przede wszystkim umożliwienie 
swobodnego i nieskrępowanego wyrażania uczuć. 
Ważne jest również rozwijanie wartości estetycz-
nych przez oglądanie i rozumienie istniejących już 
form plastycznych oraz szanowanie uczuć i poglą-
dów wyrażanych przez innych. 

W ramach współpracy Uniwersytetu Szczeciń-
skiego ze szkołami w zakresie edukacji artystycz-
nej, w okresie od marca do maja 2012 r., w Pracow-
ni Plastycznej Katedry Wczesnej Edukacji zostały 
przeprowadzone warsztaty plastyczne. W zajęciach 
brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 
w Szczecinie, należący do Szkolnego Koła Plastycz-
nego, prowadzonego przez Aleksandrę Korbas.

W  trakcie czterech dwugodzinnych spotkań 
w uniwersyteckiej pracowni dzieci w wieku 5–11 
lat, po zapoznaniu się z twórczością szczecińskiego 
osiemnastowiecznego malarza Ludwiga Mosta, 
przygotowały prace inspirowane krajobrazem 
Szczecina. Dzięki warunkom stworzonym w Pra-
cowni, uczniowie mieli możliwość wykonania prac 
w technice rysunku lawowanego, rzadko stosowa-
nego w  szkołach5. Warsztaty zakończyły się  
1 czerwca 2012 r. uroczystym rozdaniem dyplo-
mów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach  
i otwarciem wystawy prac dzieci przygotowanej na 
terenie szkoły, zatytułowanej Pejzaż miejski – we-
duta – śladami Ludwiga Mosta. Kolejne warsztaty 
już trwają, a następna wystawa znajduje się w trak-
cie przygotowań. Na tym etapie wdrażania  pomy-
słu popularyzowania sztuk plastycznych we wcze-
snej edukacji, trudno wskazać konkretne wnioski 
czy też efekty prowadzonych zajęć. Lecz nie to jest 
najważniejsze, bowiem celem naszych spotkań ar-
tystycznych jest znalezienie przez uczestników 
warsztatów radości w aktywnym działaniu arty-
stycznym oraz rozbudzenie wśród najmłodszych 
potrzeby kreatywnego uczestniczenia w kulturze.

Przypisy
1 Ch. Hummel, Arystoteles, w: Cz. Kupisiewicz, I. Wojnar 
(red.), Myśliciele o wychowaniu, Warszawa 1996, s. 57. 
2 Arystoteles, Polityka, przeł. Ludwik Piotrowicz, http://wpia.
uni.lodz.pl/cms/pliki_upload/Arystoteles---Polityka.pdf, data 
dostępu: 3.04.2013, s. 195–196. 
3 Ch. Hummel, Arystoteles, op. cit., s. 58. 
4 Zob. S. Popek, Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci 
i młodzieży, Warszawa 1985.
5 Lawowanie jest techniką plastyczną wywodzącą się z tradycji 
kultury japońskiej. Ma na celu pogłębienie przestrzeni, służy 
do podkolorowania rysunku konturowego oraz tworzenia 
efektów światłocieniowych. Jest często stosowane przy malo-
waniu akwarelami, tuszem i pastelami. Lawowanie jest tech-
niką, w której odcienie kolorów łagodnie przechodzą z jasne-
go koloru w ciemny lub na odwrót. Stosuje się ją między inny-
mi przy malowaniu perspektywy powietrznej. Polega na na-
kładaniu kolejnych warstw koloru, często jednolitej barwy, za 
pomocą pędzla i tuszu rozcieńczonego w wodzie, z jednocze-
snym stopniowym rozcieńczaniem jego intensywności.
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Czerpanie sztuki
Znaczenie zajęć plastycznych w rozwoju  
młodszych uczniów

Karina Kopczyńska-janiszewska, wicedyrektor szkoły Podstawowej nr 37 w szczecinie
jowita fiedorowicz, nauczycielka plastyki i muzyki w szkole Podstawowej nr 37 w szczecinie

Nareszcie docenia się fakt, że edukacja pla-
styczna pełni rolę integrującą wobec większości 
dziedzin edukacji – co wynika z faktu, iż działa-
nia plastyczne są ulubioną formą wypowiedzi 
dzieci i istotnym czynnikiem rozwoju ich twór-
czego myślenia. Nie sposób przecenić również 
walorów terapeutycznych aktywności artystycz-
nej. Zajęcia plastyczne rozwijają między innymi 
zdolności manualne (potrzebne do prawidłowego 
pisania), umiejętność myślenia abstrakcyjnego 
(potrzebną do rozwiązywania zadań matematycz-
nych) oraz kształtują osobowość. Wykorzystując 
fakt, że obcowanie ze sztuką oddziałuje na wiele 
zmysłów, możemy świadomie wpływać na ewolu-
cję myślenia dziecka, daleką od schematów i ty-
powości. Poprzez kontakt ze sztuką w naturalny 
sposób następuje u dzieci rozbudzenie i rozwija-
nie wrażliwości na piękno, kształtowanie umie-

jętności odbioru dzieła sztuki oraz wspieranie 
osiągnięć edukacyjnych w różnych dziedzinach. 
Najsilniej stymulujące są działania w  zakresie 
warsztatu młodego twórcy, umożliwiającego 
sprawdzenie w praktyce idei i założeń przekazy-
wanych treści, poprawianie i udoskonalanie ich, 
podejmowanie twórczej inicjatywy. W ten sposób 
uczniowie rozwijają wyobraźnię, kreatywność, 
myślenie – zarówno abstrakcyjne, jak i konkretne 
– i  nabierają przekonania o  wysokiej wartości 
własnej pracy. Rolą nauczyciela jest umiejętne 
przygotowanie młodego artysty do świadomego 
tworzenia i odbioru sztuki.

Obecnie w naszej szkole funkcjonują trzy klasy 
artystyczne: 3c, 2d i 1d. Dzieci uczęszczające do 
nich są pełne pasji, pomysłów, przejawiają zaan-
gażowanie w to, co robią. Praca z nimi to przy-
jemność. Chętnie uczestniczą w  rywalizacjach 
konkursowych różnych szczebli, zdobywając wy-
różnienia i tytuły laureatów, między innymi: 1 i 2 
miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycz-
nym „Euro w oczach dziecka” (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Szczecinie); dwa wyróżnienia w VII 
miejskim konkursie twórczości plastycznej „Moje 
miasto – Szczecin” (DK Klub Skolwin); dwa wy-
różnienia w X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Twórczości Plastycznej Dzieci „Moja mała ojczy-
zna” (Szkoła Podstawowa w  Otłowcu); dwa 2 
i jedno 3 miejsce w konkursie „Biblioteka moich 
marzeń” (Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 48 
w  Szczecinie i  Uniwersytet Szczeciński); prace 
prezentowane na wystawach pokonkursowych 
„Ahoj, morska przygodo” (Szkoła Podstawowa nr 
56 w Szczecinie) oraz „Praca inspirowana twór-
czością Zbigniewa Herberta” (Gimnazjum nr 18 
w Szczecinie). Mieliśmy również  możliwość pre-
zentowania prac i osiągnięć na wystawie w Gale-
r i i  Prezydenck iej  w  Urzędzie Miasta w raz 

W Szkole Podstawowej nr 37 
w Szczecinie od trzech lat  
funkcjonują klasy artystyczne 
o profilu plastycznym. Zajęcia dla 
klas I–III prowadzą nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej oraz 
nauczycielka plastyki i muzyki, 
autorka programów z zakresu 
przedmiotów artystycznych. Pomysł 
utworzenia tych klas zrodził się 
w związku z potrzebami uczniów, 
pragnących rozwijać  zdolności 
artystyczne.
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z uczniami klas artystycznych z innych placówek 
szczecińskich. 

Nasi uczniowie pracują przeróżnymi technika-
mi plastycznymi. Obok rysunku czy malarstwa 
stosują też papieroplastykę, rzeźbę i formy prze-
strzenne, wydzieranki, techniki serwetkowe, 
podstawy tkactwa i inne. Dzieci uczestniczą rów-
nież w zajęciach grafiki warsztatowej, posługując 
się technikami: gipsorytu, linorytu, linorytu tra-
conego, suchej igły, plastykorytu, akwaforty.

Graf ika warsztatowa to kierunek w  sztuce 
rzadko wykorzystywany w  szkołach (nie tylko 
podstawowych). Jest to dziedzina bardzo wyma-
gająca, zarówno w materialnej sferze warsztatu 
twórcy (specjalne narzędzia – dłuta, rylce, papier 
do odbitek graficznych, farby drukarskie, prasa 
drukarska, materiały na matryce, np. linoleum, 
płytki miedziane, pleksi itd.), jak również emo-
cjonalnej – wykonanie matrycy, a potem odbitek, 
to wiele godzin wytrwałej, czasem żmudnej pra-
cy. Grafika uczy wytrwałości, efekty pracy są jed-
nak warte pewnego poświęcenia. Dowodem na to 
jest ogromne zainteresowanie uczniów oraz ich 
rodziców zajęciami plastycznymi.

Nasza szkoła, jako jedna z nielicznych w regio-
nie, dysponuje półprofesjonalną pracownią gra-
ficzną, z  której korzystają uczniowie klas pla-
stycznych oraz wszyscy uczestnicy kół plastycz-
nego i graficznego. Uczniowie starszych klas rów-
nież mają możliwość rozwijania swoich pasji ar-
tystycznych. Pracownia jest wyposażona w prasę 
graficzną, przeznaczoną do wykonywania wklę-
słodruków.

Pracownia powstała trzy lata temu dzięki przy-
chylności byłej dyrektor Róży Uścinowicz-Lisow-
skiej, Radzie Rodziców, staraniom nauczycieli-
-pasjonatów, a przede wszystkim dzięki osiągnię-
ciom naszych zdolnych uczniów. Ich prace były 
eksponowane na wielu konkursach, wystawach 
szkolnych i prezentacjach organizowanych przez 
środowisko artystyczne. Duża część z  nich to 
projekty z dziedziny grafiki warsztatowej. Na wy-
stawę „Pszczoła w ekslibrisie” zakwalifikowało 
się sześć prac, a  linoryt Patryka Sobolewskiego 
został umieszczony w katalogu wystawy. Kolejny 
linoryt Patryka był eksponowany na dwóch wy-
stawach: „Ex Libris” – pokonkursowej wystawie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy oraz 
XIV Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu 

Dzieci i Młodzieży Żary 2012. Jego praca została 
wybrana spośród 370 grafik z 15 krajów. Z kolei 
na II Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
dla Dzieci i Młodzieży „Grafika i okolice” (Klucz-
bork 2012), linoryt Wiktorii Pełki został wybrany 
spośród 231 prac, które napłynęły z 17 placówek 
z różnych krajów. Prace Julii Grifki i Darii Sobo-
lewskiej (siostry Patryka) znajdą się na wystawie 
pokonkursowej XVIII Międzynarodowego Bien-
nale Grafiki Dzieci i Młodzieży (Toruń 2012). Na 
ten ostatni konkurs wpłynęło 13 367 prac z 44 
krajów. W sumie ze Szczecina uhonorowano tyl-
ko trzy osoby.

W naszej pracowni graficznej organizowaliśmy 
także warsztaty dla nauczycieli, również ze szkół 
spoza Szczecina. Dojrzali twórcy mogli wymienić 
swoje doświadczenia, nauczyć się czegoś nowego 
oraz znaleźć inspirację do dalszej pracy arty-
stycznej i zawodowej.

Bardzo owocnie układa się nasza współpraca 
z Gimnazjum nr 7 w Szczecinie. Jej główne założe-
nia to prowadzenie cyklu wspólnych zajęć „Sztuka 
nie jedno ma imię”, zajęć z grafiki warsztatowej 
oraz realizowanie i prowadzenie projektów.

W szkole urządziliśmy galerię, w której wysta-
wiane są prace naszych uczniów, jak również  
dzieci z innych szkół, ognisk plastycznych i gra-
ficznych, a także osób związanych profesjonalnie 
ze sztuką. Prezentujemy głównie grafiki dzieci 
i młodzieży w wieku 9–18 lat, wykonane różno-
rodnymi technikami graficznymi, które wymaga-
ją zarówno dużej wrażliwości artystycznej, jak 
i  umiejętności warsztatowych: linoryt, linoryt 
tracony, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, pla-
stykoryt i monotypia. Na wystawie można oglą-
dać między innymi grafiki Piotra Zielińskiego, 
który jest laureatem wielu konkursów młodzieżo-
wych oraz prestiżowych konkursów dla doro-
słych, gdzie z  dużymi sukcesami konkuruje 
z profesjonalistami.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji wystawy 
prac wybitnie uzdolnionych młodych artystów 
z MDK w Stargardzie Szczecińskim, którzy pod 
okiem pana Ryszarda Balonia tworzą prawdziwe 
arcydzieła, nagradzane na konkursach międzyna-
rodowych w kraju i na świecie. Nasi uczniowie bę-
dą  mogli czerpać natchnienie oraz wzorować się 
na najlepszych. Zabiegamy również o wsparcie ar-
tystyczne ze strony Akademii Sztuki w Szczecinie.
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Zaraźliwe pasje
Monika Zdybicka, nauczycielka przedmiotów artystycznych w Gimnazjum nr 7 im. sybiraków w szczecinie    

Sobotnie warsztaty graficzne dla nauczycieli, zorganizo-
wane dzięki współpracy Szkoły Podstawowej nr 37 w Szcze-
cinie z Ryszardem Baloniem – grafikiem, malarzem, wielo-
letnim edukatorem, zaczęły się niepozornie. Miało to być 
spotkanie ludzi zainteresowanych wykorzystywaniem roz-
maitych technik graficznych oraz wymianą doświadczeń 
plastycznych. Mniej i bardziej doświadczeni nauczyciele 
plastyki, ale również innych przedmiotów, w twórczej at-
mosferze z radością brudzili się tuszem drukarskim i „zara-
żali” artystyczną pasją. 

Entuzjazm uczestników warsztatów udzielił się także 
mnie, a w konsekwencji moim uczniom. Gdy pokazałam  
młodzieży swoje grafiki powstałe podczas warsztatów – oni 
też się „zarazili”.

Dzięki bliskiemu sąsiedztwu i uprzejmości Szkoły Pod-
stawowej nr 37, która jest wyposażona w pracownię graficz-
ną,  uczniowie naszej szkoły swoje zainteresowanie mogli 
przełożyć na działanie. Ewa Zagubień – dyrektor Gimna-
zjum nr 7 oraz Janusz Cymerman – dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 37 podpisali list intencyjny, w którym szkoły zobo-
wiązały się dzielić doświadczeniami i przeprowadzać warsz-
taty w ramach cyklu „Sztuka niejedno ma imię”. Idea cyklu  
jest oparta na kilku głównych założeniach. Przede wszyst-
kim, uczniowie Gimnazjum nr 7 uczestniczą w warsztatach 
graficznych organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 
37. W trakcie zajęć młodzież poznaje różne techniki, mate-
riały i narzędzia stosowane w grafice artystycznej. Z kolei 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 biorą udział w interdy-

scyplinarnych zajęciach organizowanych przez Gimnazjum 
nr 7. Podczas warsztatów łączone są treści następujących 
przedmiotów i dziedzin: plastyka, muzyka, literatura i kultu-
ra, język, teatr, taniec. Spotkania odbywają się co najmniej 
raz w semestrze.

Dotychczas zrealizowano dwa moduły. Zajęcia – które 
przygotowywałam wspólnie z Anną Szuflińską, Jowitą Fie-
dorowicz i Elżbietą Piłat – obejmują zróżnicowane formy 
działań uczniowskich. Program zakłada rozmaite obszary 
aktywności: poznawanie kultury różnych narodów, działa-
nia artystyczne, odbiór tekstów kultury. Przedsięwzięcie ma 
charakter otwarty. Zajęcia odpowiadają potrzebom i zainte-
resowaniom uczniów oraz nauczycieli. Każdy moduł kończy 
się ewaluacją zajęć oraz podsumowaniem zadania wykony-
wanego przez uczniów.

Moduł pierwszy nawiązywał do kultury  Grecji i Hiszpa-
nii. Zajęcia objęły plastykę, taniec, teatr, literaturę.  Młodsi 
koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 37 poznali nowe wyrazy, 
między innymi: „meander”, „mantyla”, „matador”, „mit”, 
nauczyli się elementów tańca hiszpańskiego i greckiego, roz-
poznawali barwy ciepłe i zimne. Wiedzę tę wykorzystali, 
malując plakaty z torreadorami i Hiszpankami oraz rysując 
na zakładkach do książek wzory meandrów greckich. Od-
były się także ćwiczenia dramowe i pokaz ognistego pasodo-
ble w wykonaniu gimnazjalnego zespołu tanecznego. Dzieci 
poznały porządki architektoniczne w starożytnej Grecji, 
układały puzzle z wazami greckimi. Na koniec wysłuchały 
bajki hiszpańskiej czytanej przez gimnazjalistów.

Tematem drugiego modułu  była Rosja.  Nasi goście spo-
rządzili plan wydarzeń bajki, poznali pojęcia szerokiej i wą-
skiej gamy barwnej, malowali cerkiew i elementy ludowego 
stroju rosyjskiego, wykonali laurki z matrioszką. Ćwiczyli 
artykulację i dykcję – niezbędne w zadaniach teatralnych. 
Poznali kroki tańca rosyjskiego oraz nauczyli się kilku zwro-
tów w języku rosyjskim.

Uczniowie szkoły podstawowej zaskakiwali i zachwycali 
entuzjazmem oraz precyzją wykonywanych zadań. Dzieci 
z klas artystycznych  okazały się  naprawdę wszechstronnie 
utalentowane. Uczniowie gimnazjum sprawdzili się nato-
miast jako wspaniali organizatorzy, troskliwi opiekunowie 
i nauczyciele dla młodszych kolegów. Obserwując moich 
uczniów, byłam dumna z ich postawy, podejścia do dzieci 
i zaangażowania.

Młodsi uczniowie 
chętnie uczestniczą 

w zajęciach 
tanecznych.
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Anna Mike, ekspertka przedmiotowa ds. wychowania przedszkolnego w Zachodniopomorskim Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, nauczycielka w Przedszkolu Publicznym nr 32 w szczecinie

Pakiet ośmiu rozporządzeń Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, dotyczących pracy z  dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z których 
sześć zostało podpisanych 17 listopada 2010 r., 
wniósł nowe założenia prawne w zakresie zapew-
nienia przez publiczne przedszkola, szkoły i pla-
cówki oświatowe wsparcia i zindywidualizowanej 
pomocy uczniom i wychowankom. 

Rozporządzenia MEN-u wprowadziły zmiany 
w systemie wspierania dziecka w wieku przed-
szkolnym, stąd często pojawiają się pytania na-
uczycieli o sam proces i obowiązującą dokumen-
tację. Poniżej przybliżę tę problematykę, skupia-
jąc się głównie na zakresie działań, które placów-
ka musi podjąć.

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przed-
szkolu udzielana jest z inicjatywy rodziców dziec-
ka, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zaję-
cia. Organizowana jest przez dyrektora placówki, 

W rozporządzeniach MEN-u znajdują 
się podstawy prawne szeroko 
rozumianej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
której celem jest zapewnienie 
dzieciom gotowości do nauki 
szkolnej, a na dalszym etapie 
edukacji – zapobieganie 
ewentualnym niepowodzeniom 
szkolnym dzieci i młodzieży oraz 
wsparcie uczniów zdolnych.

realizowana przez nauczycieli i specjalistów, we 
współpracy z rodzicami, poradniami psycholo-
giczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, pla-
cówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi 
instytucjami działającymi na rzecz rodziny i or-
ganizacjami pozarządowymi. Korzystanie z po-
mocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

W  przedszkolu zatwierdzonymi formami 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
są zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensa-
cyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne (lub inne 
o charakterze terapeutycznym), zajęcia rozwijają-
ce uzdolnienia.

Jeśli dziecko nie wymaga zajęć o charakterze 
specjalistycznym, zastępujemy je ćwiczeniami 
i  zabawami stymulującymi zaburzone funkcje. 
Zajęcia te nauczyciel przedszkola realizuje w trak-
cie codziennych działań wychowawczo-dydak-
tycznych, co wynika ze wskazań metodyki i ide-
ologii pedagogiki przedszkolnej.

Zadania 
Rozporządzenia MEN-u nakładają na dyrekto-

rów, nauczycieli i specjalistów szereg obowiązków.  
Do zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego 
należy:
1. Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych 

dzieci w swojej grupie.
2. Zbilansowanie potrzeb zdiagnozowanych dzieci 

na dany rok szkolny i zgłoszenie ich dyrektoro-
wi placówki.

3. Zaplanowanie i wdrożenie działań stymulujących 
dalszy rozwój dzieci z zaburzonymi funkcjami 
lub dzieci zdolnych, którym pomoc psychologicz-
no-pedagogiczna jest udzielana przez zorganizo-
wanie zajęć rozwijających uzdolnienia.

Indywidualne wsparcie 
Zmiany w systemie pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej udzielanej dzieciom w wieku  
przedszkolnym
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stami włączonymi obligatoryjnie w proces po-
mocy oraz placówkami doskonalenia nauczy-
cieli, instytucjami działającymi na rzecz rodzi-
ny, oświaty itp.
Nauczyciele prowadzą obserwację rozwoju 

dzieci i dokonują diagnozy ich gotowości szkolnej, 
czyli rozpoznają, a następnie zaspokajają indywi-
dualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wycho-
wanków. Należy zaznaczyć, że nauczyciele przed-
szkoli nie robią specjalistycznej diagnozy – to ba-
danie nadal odbywać się będzie w poradni.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jednoznacz-
nie określa, jakie zaburzenia funkcji u dzieci wy-
magają stymulacji. Wsparcia, w  szczególności, 
wymagają dzieci z rozpoznaniem: niepełnospraw-
ności, niedostosowania społecznego, zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, specyficznych 
trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji 
językowej, choroby przewlekłej; znajdujące się 
w  sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, do-
świadczające niepowodzeń edukacyjnych, zanie-
dbań środowiskowych, z trudnościami adaptacyj-
nymi. Katalog ten jest otwarty – MEN zakłada, że 
wrażliwy i kompetentny nauczyciel potrafi rozpo-
znać dzieci wymagające wsparcia.

Dokumentacja
Planowaniem działań wspierających – których 

elementem wyjściowym jest Karta Indywidual-
nych Potrzeb dziecka (KIP), a  następnym Plan 
Działań Wspierających (PDW) – zajmuje się ze-
spół nauczycieli i specjalistów powoływany przez 
dyrektora placówki. Dyrektor wskazuje również 
osobę, która pełni funkcję koordynatora wszel-
kich działań dotyczących zakwalifikowanego do 
pomocy dziecka.

W ramach założeń MEN-u w sprawie szczegó-
łowych zasad działania publicznych poradni spe-
cjalistycznych (Dz.U. nr 228, poz. 1488) instytucje 
te mają współpracować z przedszkolami w nastę-
pujących działaniach merytorycznych: diagnozo-
waniu poziomu rozwoju, potrzeb i  możliwości 
oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunk-
cyjnych; opiniowaniu; prowadzeniu grup wspar-
cia, mediacji, działalności terapeutycznej i profi-
laktycznej, interwencji kryzysowej; poradnictwie 
i konsultacjach oraz działalności informacyjno-
-szkoleniowej.

KIP oraz PDW opracowuje się dla dzieci, które:
•  posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualne-

go obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego lub o potrzebie indywidualne-
go nauczania;

•  mają opinię poradni psychologiczno-pedago-
gicznej (w tym specjalistycznej), np. o specy-
ficznych trudnościach w uczeniu się;

•  w ocenie nauczyciela lub specjalisty potrzebują 
pomocy – wystarczy wiedza o dziecku wynika-
jąca z obserwacji jego zachowań;

•  są szczególnie uzdolnione (nie muszą posiadać 
specjalistycznych opinii, orzeczeń itp.).
KIP jest dokumentem „wyjściowym”. Zawiera 

szczegółowe informacje o dziecku, w tym orzecze-
nia specjalistów z poradni, uzasadnienie nauczy-
ciela potrzeby objęcia pomocą, zakres pomocy, 
zalecane przez zespół i ustalone przez dyrektora 
formy, sposoby i okresy udzielanej pomocy oraz 
ocenę jej efektywności.

Na podstawie Karty Indywidualnych Potrzeb 
zespół nauczycieli i specjalistów w Planie Działań 
Wspierających uszczegóławia działania realizowa-
ne z dzieckiem w ramach poszczególnych form 
i sposobów udzielania wsparcia. 

PDW nawiązuje do programów (planów), które 
przed opisywanymi zmianami stanowiły obligato-
ryjny element warsztatu pracy nauczyciela przed-
szkola. Każdy taki plan powinien zawierać: cele 
do osiągnięcia, konkretne działania z dzieckiem, 
działania we współpracy z rodzicami oraz insty-
tucjami wspierającymi rodzinę i nauczyciela.

Dla dzieci mających jednorodne indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne zespół może opracować wspólny 
PDW. Wówczas na przykład dla 4-osobowej grupy 
zespół dysponuje czterema KIP-ami i  jednym 
PDW.

Nie ma obligatoryjnie obowiązujących wzorów 
KIP-ów i PDW, nauczyciele opracowują je w ra-
dach pedagogicznych, zgodnie ze wskazaniami 
MEN-u.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenia 
o  potrzebie kształcenia specjalnego – sposoby, 
okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, 
w  których poszczególne formy pomocy będą 
z dzieckiem realizowane przez zespół, opisane są 
w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Tera-
peutycznym (IPET). Szczegółowe wskazówki do-
tyczące IPET-u  znajdują się w  Rozporządzeniu 
MEN-u z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wa-
runków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach… (Dz.U. z 2010 r. nr 228).

Rozporządzenia MEN-u nakładają na nauczy-
cieli obowiązek realizowania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami 
dziecka, a nie tylko na ich wniosek. W przedszko-
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lu przybiera to różnorodne formy: systematycz-
nych porad, cyklicznych konsultacji, stałej infor-
macji (np. o literaturze, programach multimedial-
nych, stronach internetowych czy instytucjach 
wspierających) i zajęć edukacyjnych (jak warsztaty 
szkoleniowe, zajęcia otwarte, pogadanki, prelek-
cje, wykłady). 

Omawiane rozporządzenia MEN-u z 17 listopa-
da 2010 r. będą obowiązywać do końca roku szkol-
nego 2012/2013. Po tym okresie opracowane KIP-y 
należy przekazać rodzicom, a kopię dokumentacji 
pozostawić w placówce.

Zmiany 
Wdrażanie przepisów dotyczących udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 
i uczniom było poddane konsultacjom pod kątem 
usprawnienia rozwiązań. MEN zebrało rekomen-
dacje, prośby i uwagi nauczycieli, dyrektorów, ro-
dziców oraz partnerów społecznych, w wyniku któ-
rych od 1 września 2013 r. planowane są zmiany. 

Celem nowego rozporządzenia MEN-u  jest 
unormowanie zasad udzielania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w sposób umożliwiający za-
pewnienie kompleksowej oferty pomocy „jak naj-
bliżej” dziecka (ucznia). 

W nowym rozporządzeniu rozszerza się kata-
log form pomocy o:
• „bieżącą pracę z uczniem”, co oznacza, że każdy 

nauczyciel będzie realizował zaplanowane za-

dania stymulujące zaburzone funkcje rozwoju 
dziecka w ciągu codziennej pracy;

• możliwość organizowania zajęć rozwijających 
wybitne uzdolnienia dzieci już w przedszkolu.
MEN zwalnia dyrektorów z konieczności two-

rzenia zespołów oraz znosi obowiązek opracowy-
wania KIP-ów i PDW. Od nowego roku szkolnego 
nauczyciele będą opracowywali wyłącznie indywi-
dualne lub grupowe programy pracy, których re-
alizację będą dokumentować zgodnie z Rozporzą-
dzeniem MEN-u z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu naucza-
nia, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23, poz. 225).

Rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną oraz ustaleniach me-
rytoryczno-organizacyjnych można poinformować 
ustnie, bez obowiązku przekazywania tego na pi-
śmie. Dla skuteczności podjętych działań, warto za-
dbać o serdeczną i partnerską współpracę.

Opracowywanie Indywidualnych Programów 
Edukacyjno-Terapeutycznych dla dzieci posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego pozostaje nadal w kompetencjach nauczycie-
la wychowania przedszkolnego.

Przywołane zmiany (wraz z  uzasadnieniem) 
w organizowaniu i wdrażaniu pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w rozporządzeniach MEN-
-u znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
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Karolina Wajszczuk, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Niepublicznej szkole Podstawowej 
PRIMUs w szczecinie

Czym jest taniec? Na to pytanie trudno znaleźć jed-
noznaczną odpowiedź. Każdy z nas indywidualnie po-
strzega, odczuwa i przeżywa taniec. Pojęcie to, według 
mnie, najtrafniej oddaje definicja Jerzego Habeli: „Ta-
niec – układ rytmicznych ruchów ciała, wyrażający 
pewne stany psychiczne, któremu towarzyszy odpo-
wiednio zrytmizowana muzyka lub wyłącznie tylko 
element rytmiczny; taniec towarzyszy człowiekowi sta-
le (...), początkowo miał znaczenie tylko obrzędowe 
i kultowe, później towarzyskie; jego charakterystyczne 

Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, 
najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko 

prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest 
samym życiem. 

Havelock Ellis 

Taniec to mowa ciała i duszy – 
niezwykłe zjawisko, które przemawia 
do człowieka językiem muzyki 
i rytmu, zrozumiałym pod każdą 
szerokością geograficzną i w każdej 
kulturze. Na przestrzeni wieków 
ulegał metamorfozom, rozwijał się 
w rozmaitych kierunkach oraz 
objawiał w różnych formach 
i stylach. Do dziś na każdego 
człowieka, a szczególnie na dziecko 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
taniec oddziałuje wszechstronnie, 
pobudzając sferę fizyczną, 
psychiczną i emocjonalną.

formy związane są z charakterem danej grupy ludzi, 
z ich temperamentem, zwyczajami, obyczajowością 
i warunkami społecznymi (...)”1.

Największa grupa osób, która łatwo poddaje się ryt-
mom muzyki i pod ich wpływem wyzwala swoje emo-
cje – to dzieci. Te najmłodsze najczęściej nie boją się 
oceny i  tańczą swobodnie, każde w  swoim stylu, 
z mniejszym lub większym wyczuciem własnego ciała. 
Dzieje się tak dlatego, że dzieci postrzegają taniec jako 
sposób na zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, 
a przy tym traktują go jako świetną zabawę. Ruch wy-
wołuje u dziecka uczucia zadowolenia i entuzjazmu, co 
jest spowodowane pobudzaniem układu dopaminer-
gicznego. Synapsy komórek tworzących ten układ wy-
dzielają dopaminę – neurotransmiter wywołujący 
przyjemne odczucia (radość, podniecenie, przyjem-
ność) i ułatwiający koordynację ruchów całego ciała, 
która jest istotna zarówno w wychowaniu przedszkol-
nym, jak i w edukacji wczesnoszkolnej2. 

Tę radość i narastanie dobrego samopoczucia za-
uważam w czasie zajęć tanecznych już po krótkiej roz-
grzewce, zarówno u uczniów, jak i u siebie. Podczas 
tańca dzieci usprawniają motorykę, a w szczególności 
koordynację ruchów całego ciała. Dotleniają także 
dwie półkule mózgowe, umożliwiając ich aktywną pra-
cę. Jest to widoczne zwłaszcza u uczniów, którzy syste-
matycznie uczęszczają na zajęcia przez cały rok, dzięki 

Mowa ciała i duszy  
Rola tańca w edukacji wczesnoszkolnej

„Zapisałam się na zajęcia 
taneczne, ponieważ lubię 
tańczyć i to moja pasja. Tańczę 
także dlatego, że mogę pokazać 
swoje umiejętności na różnych 
pokazach i występach. Lubię 
także sport i mam dużo energii, 
więc lubię się ruszać i tę energię 
rozładować”. 

Amelia W., lat 11
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czemu stopniowo i zgodnie z własnymi predyspozycja-
mi zdobywają nowe umiejętności. 

 Do prawidłowego funkcjonowania we wszystkich 
dziedzinach życia niezbędne jest angażowanie obu pół-
kul mózgowych. W tańcu bardzo często są wykorzysty-
wane ćwiczenia doktora filozofii, pedagoga Paula Denni-
sona, twórcy kinezjologii edukacyjnej, które pobudzają 

określone części mózgu, stymulują jego pracę oraz inte-
grują połączenia nerwowe w obu półkulach, poprawiając 
konkretne sprawności umysłowe, takie jak pisanie i czy-
tanie, a proces uczenia się czynią bardziej efektywnym3.

Nieodzowne w tańcu są umiejętność koncentracji 
i słuchanie muzyki. Emil Jaques-Dalcroze stwierdził, że 
„ważne jest, aby (…) odczuwać muzykę, przyjmować ją 
wewnętrznie, łączyć się z nią duszą i ciałem, słuchać jej 
nie tylko uszami, lecz całą swoją istotą”4. Już w łonie 
matki dzieci potrafią różnicować charakterystyczne ce-
chy dźwięków: melodię, rytm, akcent i natężenie. „Wy-
bierają” ulubione melodie, o czym świadczy ich wzmo-
żony ruch, odczuwany tylko przez ich mamy.

Bardzo dobrym sposobem oswajania dzieci z muzy-
ką jest słuchanie różnych utworów przy każdej nada-
rzającej się okazji, zachęcanie do odbierania jej całym 
ciałem, np. w trakcie zabawy dowolnej, przerwy śród-
lekcyjnej czy podczas wykonywania pracy plastycznej. 
Muzyka może być również wykorzystywana jako czyn-
nik relaksacyjny, np. w trakcie wykonywania domo-
wych obowiązków czy podczas posiłków.

Ogromne znaczenie podczas zajęć tanecznych lub 
rytmicznych mają: przyjazna atmosfera, poczucie bez-
pieczeństwa oraz najważniejsze – akceptacja, czyli wza-
jemny szacunek członków grupy. Wiem to z własnego 
doświadczenia, ponieważ sama przez osiem lat uczęsz-
czałam na zajęcia zespołu wokalno-tanecznego „Ga-
ma”, które odbywały się w nieistniejącym już Domu 
Kultury „Korab”. Muzyka i taniec towarzyszyły mi 
przez całe życie. Z czasem nabierałam pewności siebie, 
a także zaufania do trenera, kolegów i koleżanek, co 
pozwalało mi na wykonywanie poleceń bez wstydu 
i skrępowania. Byłam dumna z tego, że zostałam zaak-
ceptowana przez grupę i należę do zespołu. Brałam 
udział w wielu przeglądach tanecznych, także za grani-
cą. Występy przed publicznością sprawiały mi niezwy-
kłą satysfakcję.

Ponieważ zajęcia taneczne prowadzę od kilku lat, 
nasuwa mi się wiele wniosków. Z moich obserwacji wy-
nika, że taniec do rytmu dynamicznej piosenki przy-
nosi dzieciom dużo radości i zadowolenia, pobudza je 
do większego ruchu i daje dużo energii. Zauważyłam 
również, że z roku na rok zwiększa się liczba chłopców 
uczęszczających na zajęcia taneczne, którzy z dużym 
zaangażowaniem starają się dokładnie odtwarzać wy-
uczone układy choreograficzne. Uczniowie lubią rów-
nież, w małych grupach, pod kierunkiem nauczyciela, 
tworzyć własne krótkie układy taneczne. Podczas ta-
kich zadań rozwijają dodatkowo umiejętność pracy 
zespołowej, co bardzo mnie cieszy – chociaż dojście do 
kompromisów bywa czasami trudne.

Perfekcyjne wykonanie układu tanecznego przez 
dzieci nie jest moim jedynym celem – to jedynie 
efekt końcowy, który uzyskują na miarę swoich 
możliwości. Równie ważne, a może nawet ważniej-
sze, jest przełamywanie bariery nieśmiałości. Prio-
rytetem w mojej pracy są zawsze radość i uśmiech 
dzieci. Bardzo lubię obserwować ich emocje, a ta-
niec jest sytuacją wyzwalającą pozytywne uczucia, 
zwłaszcza w  czasie występów, kiedy uczniowie 
z maksymalnym zaangażowaniem prezentują wi-
downi swoje umiejętności taneczne. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że dla dzieci jest to niezwykła nobili-
tacja, szczególnie kiedy widzami są rodzice lub naj-
bliżsi znajomi. Moi mali tancerze bardzo często 
uświetniają swoimi występami uroczystości i im-
prezy szkolne, takie jak: Dzień Rodzica, Jasełka, Ar-
tystyczne Dni Primusa, Dni Otwarte Primusa i aka-

demie z okazji zakończenia roku szkolnego, a nawet 
specjalnie przygotowują konkretny projekt, jak np. 
musical Mamma Mia. Oczywiście niektóre dzieci 
uwielbiają występy i stanowi to dla nich element sa-
morealizacji, dla innych zaś jest to ogromny stres 
i konieczność przekroczenia „progu” nieśmiałości 
oraz niskiej samooceny. 

Widok zadowolonych i dumnych z siebie uczniów 
mnie samej daje dużo energii do dalszej pracy i mam 
nadzieję, że starczy mi jej na długie lata.

Przypisy
1 J. Habela, Słowniczek muzyczny, Kraków 1988, str. 195.
2 D. Dziamska, Edukacja przez ruch. Fale, spirale, jodełki, zygzaki, 
Warszawa 2005, str. 5.
3 E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer, Kine-
zjologia edukacyjna, Kraków 2007, str. 8. 
4 B. Prasowska-Zeidler, Bajkowa podróż w krainie muzyki, Gdańsk 
2012, str. 5.

„Bardzo chciałam tańczyć 
i występować, chciałabym być 
gwiazdą!”

Asia P., lat 8

„Zapisałam się na zajęcia taneczne, 
ponieważ lubię tańczyć. Uczęszczam 
na te zajęcia, ponieważ niedługo 
mamy występ i nie chcę zawieść 
grupy. Tak naprawdę chodzę na nie 
dla przyjemności”. 

                                                                          Karolina Ś., lat 11
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Katarzyna Kupińska, nauczycielka języka angielskiego w szkole Podstawowej nr 7 w szczecinie,  
współpracuje z Centrum edukacji Dziecka eXPeRT Kids

What’s the time Mr. Wolf? (Która godzina, pa-
nie Wilku?)

Zabawa wymagająca przestrzeni, najlepiej prze-
prowadzać ją na dworze. Dzieci ustawiają się w rzę-
dzie. Jeden z uczniów jest wilkiem i stoi po przeciw-
nej stronie, odwrócony tyłem do pozostałych dzieci. 
Uczniowie pytają: What’s the time, Mr. Wolf? Wilk 
odpowiada np.: It’s three o’clock. Uczniowie idą do 
przodu, wykonując trzy kroki, zgodnie z odpowie-
dzią wilka. Zabawa toczy się do momentu, w którym 
wilk odpowie: It’s lunch time! Wówczas wilk odwra-
ca się i łapie jednego z uciekających uczniów. Złapa-
ny uczeń zostaje wilkiem w następnej rundzie.

Human Computer (Ludzki komputer)
Nauczyciel poleca uczniom uruchomienie niewi-

dzialnych komputerów „ustawionych” na ławkach. 
Sam staje się w zabawie „żywym komputerem”. Za-
daniem komputera jest powtarzanie wyrazu, zwrotu 
lub zdania wypowiadanego przez uczniów. Dzie-
ciom bardzo podoba się, gdy „komputerowi”, po 
wielokrotnym powtarzaniu słowa, wyczerpują się 
baterie. 

Find the flashcard (Znajdź kartę)
Dwoje uczniów wychodzi na środek sali, odwraca 

się tyłem do pozostałych dzieci i zamyka oczy. Na-
uczyciel wyjaśnia, że ich zadaniem jest odnalezienie 
wymienionej przez niego karty obrazkowej, którą 
nauczyciel wręcza jednemu z pozostałych uczniów. 
Dzieci, które nie dostały karty, powinny udawać, że 
też ją mają. Uczniowie mogą np. trzymać swoje 
książki przy klatce piersiowej, tak aby nie można by-
ło się zorientować, czy ukrywają kartę, czy też nie. 
Kiedy nauczyciel mówi Go!, wybrani uczniowie za-
czynają chodzić po klasie, zatrzymując się przy każ-
dej ławce i powtarzając na głos wypowiedziane przez 
nauczyciela słowo. Jeśli zapytany uczeń nie ma karty, 
mówi No, jeśli natomiast ma tę właśnie kartę, mówi 

Zabawa pomaga dzieciom rozwijać umiejętności 
społeczne, poznawcze, emocjonalne i fizyczne. Psychia-
tra Stuart Brown twierdzi nawet, że „zamiast wydzielać 
osobny czas na rozrywkę, powinniśmy raczej integro-
wać zabawę z pracą” (N. Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez 
ograniczeń!, Wrocław 2012, s. 263). Wykorzystanie tech-
nologii cyfrowych, Internetu (gier edukacyjnych do-
stępnych online) czy oprogramowania tablicy interak-
tywnej (np. Oxford iTools wydawnictwa Oxford Uni-
versity Press), dodatkowo sprawia, że nauka staje się 
przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Oto kilka 
propozycji gier i zabaw, które można wykorzystać na 
lekcjach języka angielskiego z sześciolatkami.

London Bridge is falling Down 
Ulubione zabawy sześciolatków na lekcjach języka 
angielskiego

Gry i zabawy to świetny sposób na 
naukę, zapewniają dużo radości 
i przyjemności, idealnie nadają się 
do powtarzania i utrwalania 
słownictwa, a nawet całych zwrotów 
i struktur gramatycznych. Nauczyciel 
sześciolatków ma ułatwione zadanie. 
Nie musi specjalnie zachęcać dzieci 
do udziału w grach i zabawach, 
gdyż są to ich naturalne potrzeby. 
Sześciolatki nie interesują się jeszcze 
tak bardzo pisaniem i czytaniem, nie 
są w stanie dłużej skupić się na 
jednym zadaniu, potrzebują 
natomiast  więcej ruchu oraz 
urozmaiconych ćwiczeń 
angażujących uwagę i wyobraźnię.
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Yes. Wygrywa ten uczeń, który jako pierwszy znaj-
dzie ukrytą kartę.

Freeze! (Zamarznij!)
Nauczyciel wydaje polecenie, np. Jump! Uczniowie 

wykonują daną czynność do chwili, gdy nauczyciel 
powie Freeze! Wtedy muszą natychmiast przestać wy-
konywać polecenie i zastygnąć w pozie, w jakiej zna-
leźli się w momencie, gdy usłyszeli polecenie Freeze!

Change seats (Zamiana miejscami)
Uczniowie siedzą na dywanie, tworząc krąg. Na-

uczyciel pokazuje kilka kart z obrazkami, np. zwie-
rząt. Każde dziecko w myślach wybiera sobie jedno ze 
zwierząt prezentowanych na kartach. Nauczyciel za-
prasza jednego ucznia do środka kręgu. Jego zada-
niem jest wybranie dowolnej karty, którą pokazuje 
i nazywa. Uczniowie, którzy wybrali to samo zwierzę, 
wstają i szukają innego wolnego miejsca. Uczeń, który 
znajdował się w środku koła, również stara się zająć 
miejsce w kręgu. Dziecko, dla którego zabraknie miej-
sca, wchodzi do środka kręgu i kontynuuje zabawę.

Hit the flashcard (Traf w kartę z obrazkiem)
Nauczyciel umieszcza na tablicy karty obrazkowe 

i zaprasza na środek dwoje uczniów. Każdemu wręcza 
kulki z gazety i ustawia ich twarzą do tablicy. Nauczy-
ciel wypowiada nazwę jednej z kart. Gracze muszą 
trafić swoją kulką we właściwą kartę.

Musical flashcard (Muzyczna karta z obrazkiem)
Nauczyciel rozmieszcza na ścianach sali karty ob-

razkowe i śpiewa piosenkę. Uczniowie swobodnie 
przemieszczają się po sali aż do chwili, gdy nauczyciel 
przestaje śpiewać i wypowiada nazwę jednej z kart. 
Wówczas zadaniem uczniów jest udanie się do miej-
sca, w którym znajduje się wymieniona przez nauczy-
ciela karta.

Who is afraid of a spider? (Kto się boi pająka?)
Zabawa wymagająca przestrzeni. Uczniowie usta-

wiają się w jednym rzędzie. Wybrane dziecko staje 
naprzeciwko pozostałych w pewnej odległości i pyta 
Who is afraid of a spider? Uczniowie odpowiadają No-
body! i przebiegają na drugą stronę sali. Zadaniem 
pytającego jest złapanie jednego z przebiegających 
uczniów. Następnie dwoje uczniów ustala nowe pyta-
nie, np. Who is afraid of a crocodile? Ich zadaniem jest  
złapanie kolejnych kolegów lub koleżanek.

London Bridge is Falling Down (Most Londyński 
wali się)

Uczniowie ustawiają się w rzędzie, jeden za dru-
gim. Dwoje uczniów łapie się za ręce i podnosi je do 

góry, „tworząc most”. Pozostali uczniowie przecho-
dzą pod mostem, śpiewając piosenkę London Bridge 
is Falling Down. Gdy rozbrzmiewają słowa My Fair 
Lady, most się zamyka (uczniowie opuszczają ręce), 
a dwoje uczniów znajdujących się w środku zmienia 
tych, którzy odgrywali rolę mostu. Zabawa trwa 
dalej.

Chinese Whispers (Głuchy telefon)
Nauczyciel dzieli klasę na dwie drużyny. Ucznio-

wie ustawiają się w dwóch rzędach, jeden za dru-
gim, i odwracają się tyłem do nauczyciela. Nauczy-
ciel pokazuje pierwszym zawodnikom z  każdej 
z drużyn (stojących chwilowo przodem) kartę z ob-
razkiem. Zadaniem tych zawodników jest wyszep-
tanie nazwy karty po angielsku do ucha następnego 
zawodnika, który z kolei przekazuje tę nazwę dalej. 
Punkt zdobywa ta drużyna, której ostatni zawodnik 
w rzędzie poprawnie nazwie kartę jako pierwszy.

What card is missing? (Której karty brakuje?)
Nauczyciel umieszcza na tablicy karty z obraz-

kami. Uczniowie przez chwilę przyglądają się ob-
razkom, a następnie zamykają oczy. Nauczyciel za-
biera jedną kartę i  pyta What card is missing? 
Uczniowie udzielają odpowiedzi. Nauczyciel poka-
zuje im kartę.

Bibliografia
Howell S., Kester-Dodgson L.: Treetops. Książka nauczyciela, 

Oxford University Press 2011.
Szpotowicz M., Szulc-Kurpaska M.: Język angielski w naucza-

niu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego 
do edukacji wczesnoszkolnej, Oxford University Press 2009.

Philips S.: Young Learners, Oxford University Press 1993.
Wujicic N.: Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Wrocław 2012.

Sześciolatki 
potrzebują ruchu  
i zabaw angażują-
cych wyobraźnię.
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Monika Nowakowska, neurologopeda, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w szczecinie

i rozebrać? Czy je i pije samodzielnie? Odpowiedzi na te 
pytania pozwalają stwierdzić, czy przebieg i poziom roz-
woju dziecka są prawidłowe.

Nauczyciele w przedszkolach są pierwszymi obiektyw-
nymi obserwatorami dziecka. Patrzą na nie z zupełnie no-
wej perspektywy, czujnym okiem wychowawców-dydak-
tyków. Musimy zdawać sobie sprawę, że rodzic jest przy-
zwyczajony do pewnych zachowań dziecka, które w nas 
budzą niepokój. Rodzice są „osłuchani” z wymową dziec-
ka, nawet jeśli znacznie odbiega ona od normy. Niejedno-
krotnie w gabinecie terapeutycznym spotykam się z zasko-
czeniem rodziców, kiedy ich dziecko zostaje zakwalifiko-
wane na terapię logopedyczną. Większość zupełnie nie za-
uważa tego, że ich maluch nie wymawia jakiejś głoski albo 
że wkłada język między zęby podczas artykulacji.

Jedną z codziennych sytuacji, w których można zaob-
serwować nieprawidłowości jest jedzenie. Już 18-miesięcz-
ne dziecko z reguły powinno samodzielnie jeść łyżką i pić 
z kubeczka. Ma prawo jeszcze pobrudzić się podczas tej 
czynności, ale powinno być coraz bardziej samodzielne. 
Trzylatek powinien prawidłowo opanować funkcję poły-
kania – wargi i zęby zwarte, język spionizowany. Rozwój 
umiejętności jedzenia przebiega od ssania i połykania in-
fantylnego, poprzez umiejętność ściągania pokarmu z ły-
żeczki, do opanowania umiejętności odgryzania, gryzie-
nia, żucia pokarmu i prawidłowego przełykania. Czynno-
ści prymarne, podczas których impulsy biegną z pnia 
mózgu, z czasem ustępują miejsca bardziej złożonym ak-
tom intencjonalnym (impulsy biegną z kory mózgowej). 
Nieprawidłowości podczas jedzenia wróżą niestety pro-
blemy z mówieniem. Prawidłowe przyjmowanie pokarmu 
wymaga skoordynowania ruchów języka z odpowiednią 
pracą mięśni żuchwy, warg oraz oddechem i są matryca-
mi ruchowymi i oddechowymi dla artykulacji głosek. 
Używane przez dzieci tzw. kubki niekapki utrwalają na-
wyk ssania i bardzo niekorzystnie wpływają na funkcjo-
nowanie aparatu artykulacyjnego. Jeśli nauczyciel zauwa-
ży kłopoty z jedzeniem u dziecka, powinien zasygnalizo-
wać je rodzicom i skierować do logopedy, który omówi 

Trudno przecenić wartość 
współdziałania pomiędzy 
nauczycielami pracującymi 
w przedszkolach i szkołach 
a terapeutami czy specjalistami 
z innych ośrodków, ponieważ 
wszyscy mamy na celu dobro 
naszych podopiecznych. Z mojego 
punktu widzenia – terapeuty mowy 
– zupełnie inaczej wygląda praca 
z dzieckiem, które uczęszcza do 
przedszkola, niż z tym, które jest 
w domu z rodzicami czy opiekunami.

język nie mówi
Wybrane zaburzenia rozwoju mowy dzieci  
w wieku przedszkolnym

Zajęcia dydaktyczne i dodatkowe (na przykład rucho-
we), dzięki wiedzy i doświadczeniu nauczycieli, rozwijają 
koncentrację uwagi, pamięć ruchową, wzrokową i słucho-
wą, sprawność motoryczną (dużą i małą), percepcję wzro-
kową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, myśle-
nie przyczynowo-skutkowe i myślenie symboliczne. Inny-
mi słowy: tego rodzaju aktywność doskonali procesy po-
znawcze, rozwija funkcje różnych analizatorów oraz 
podnosi motywację do komunikacji werbalnej. Podczas 
zajęć nauczyciele mają ponadto okazję obserwować dziec-
ko i zbierać informacje dotyczące jego mocnych i słabych 
stron.

Czy dziecko próbuje się komunikować? Czy nawiązuje 
kontakt z innymi dziećmi, z dorosłymi? Czy i jak wypeł-
nia polecenia? Czy podejmuje proponowaną mu zabawę? 
Czy podejmuje zabawę w role? Jaki rodzaj aktywności 
preferuje? Czy lubi słuchać bajek? Czy umie się skupić na 
zadaniu? Jak radzi sobie z zadaniami wymagającymi 
sprawności manualnej? Czy umie się samodzielnie ubrać 
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zasady dotyczące prawidłowego przyjmowania pokar-
mów i napojów.

Jeśli w grupie znajduje się dziecko, które często siedzi 
z rozchylonymi wargami, zębami, a jego język spoczywa 
między siekaczami, może to sygnalizować kilka nieprawi-
dłowości. Po pierwsze, dziecko może mieć niedrożny nos 
– zakładamy jednak, że po wyleczeniu infekcji dziecko 
wróci do oddychania przez nos (w spoczynku, gdy nie 
mówi). Po drugie, może mieć przerośnięte migdałki (pod-
niebienne lub/i językowy), które nie tylko utrudniają pra-
widłowe oddychanie, ale również upośledzają funkcje ję-
zyka i mięśni warg. W takim przypadku dziecko należy 
skierować do lekarza laryngologa, w celu podjęcia lecze-
nia, i do logopedy, który zaleci ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie warg i języka. Sprawne mięśnie pomogą wypra-
cować prawidłowy tor oddechowy.

Nierzadko zdarza się, że obserwujemy brak reakcji 
dziecka na polecenia; wyraźnie widać, że nie rozumie, co 
ma robić i mimo wielokrotnego powtórzenia, jakie czyn-
ności ma wykonać, nie jest w stanie zrealizować zadania. 
W takim przypadku może to oznaczać, że dziecko po pro-
stu nie słyszy. Częste infekcje górnych dróg oddechowych 
lub uszkodzenia mechaniczne (włożenie sobie czegoś do 
ucha), zwiększona produkcja woskowiny czy wspomnia-
ny wcześniej przerost migdałków mogą spowodować ob-
niżenie poziomu słyszenia. Pominięcie tak, zdawałoby się, 
oczywistego badania przez innych specjalistów (lekarza 
pediatrę, psychologa) może poskutkować błędną diagno-
zą, np. autyzmu. U jednej z moich podopiecznych badanie 
słuchu wykazało, że ubytek w jednym uchu wynosił 50dB 
a w drugim 70dB. Podjęcie leczenia spowodowało przy-
spieszenie rozwoju dziewczynki we wszystkich niemal 
sferach. Może się też okazać, że mimo prawidłowego słu-
chu biologicznego, dziecko nie rozumie, co się do niego 
mówi – dotyczy to zwłaszcza poleceń złożonych, pojęć 
abstrakcyjnych, uogólniających, metafor, stosunków prze-
strzennych – bo ma problem z percepcją mowy. Dzieci te 
często cierpią również na zaburzenia uwagi i pamięci, cha-
rakteryzuje je męczliwość, czasem bywają agresywne – 
sfrustrowane problemami ze zrozumieniem komunika-
tów. Ale – w odróżnieniu od dzieci ze zdiagnozowanym 
autyzmem – szukają okazji do komunikacji, wspierają się 
gestem. Głębsza diagnoza może wykazać, że mamy do 
czynienia z niedokształceniem mowy o typie afazji – 
zwłaszcza, gdy deficyty utrzymują się po przekroczeniu 
piątego roku życia. Wtedy konieczna jest terapia logope-
dyczna i pedagogiczna. Najpierw zaczyna się pracę od na-
uczenia dziecka rozumienia – dopiero później można za-
cząć doskonalić artykulację.

Innym problemem jest jąkanie się. W wieku przed-
szkolnym mamy do czynienia z rozwojową niepłynnością 
mówienia. Jeśli nie ma konkretnego czynnika powodują-
cego niepłynność (uraz psychiczny lub fizyczny, choroba 
– np. padaczka) możemy przypuszczać, że ma ona cha-

rakter przejściowy. W tym czasie przyczyną mogą być 
błędy dorosłych: szybkie mówienie do dziecka, niedawa-
nie mu możliwości wypowiedzenia się, stosowanie presji 
czasowej, atakowanie słowami – komunikatami, stosowa-
nie stylu telegraficznego. Na tym etapie logopeda przed-
stawia rodzicom, dziadkom, opiekunom – wszystkim, 
którzy przebywają z dzieckiem – techniki terapeutyczne 
do codziennego stosowania. Zazwyczaj zmiana postawy 
rodziców wpływa na zmianę sposobu komunikowania się 
dziecka. W tym przypadku mamy do czynienia z terapią 
pośrednią – przez rodzica. To on będzie dla dziecka wzo-
rem zachowań artykulacyjnych, fonacyjnych i oddecho-
wych. Małemu dziecku nie uświadamiamy problemu – 
zmieniamy jedynie nawyki poprzez odpowiednie postę-
powanie. Jeśli w wieku 7–8 lat niepłynność utrzymuje się 
(statystycznie u ok. 40% dzieci), możemy mówić o jąkaniu 
wtórnym, chronicznym. I dopiero od tego momentu za-
czynamy pracę z dzieckiem w oparciu o konkretne tech-
niki terapeutyczne.

Oczywiście pozostaje duża grupa dzieci, które nie opa-
nowują prawidłowej artykulacji głosek na danym etapie 
rozwoju mowy (dyslalie, proste opóźnienia mowy). O ile 
od cztero-, pięciolatka nie wymagamy prawidłowej arty-
kulacji np. głosek szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż), tak 
sześciolatek powinien wymawiać je prawidłowo. Na spo-
tkaniu z logopedą rodzic otrzymuje pełną informację do-
tyczącą nieprawidłowości artykulacji występujących u je-
go dziecka, instruktaż do pracy w domu i – jeśli jest to 
konieczne – skierowanie na badania do innych specjali-
stów (np. laryngologa, ortodonty, foniatry, neurologa) 
w celu pogłębienia diagnozy.

Zasygnalizowałam tu tylko niektóre czynniki – według 
mnie najczęściej spotykane – które hamują lub zakłócają 
rozwój dziecka i przyczyniają się tym samym do niepowo-
dzeń w uczeniu się na dalszych etapach edukacji. Dzieci, 
które z trudem opanowują podstawowy kod językowy, 
mają też poważne trudności w opanowaniu kodu wtórne-
go, czyli pisma. Czasem jeden czynnik powoduje pewne 
objawy (np.: niedosłuch, nieprawidłowa budowa narządów 
artykulacyjnych), czasem jest to cały zespół czynników 
z różnych sfer rozwoju dziecka (nieprawidłowy zgryz, wa-
da wymowy, deficyty w procesach poznawczych).

Nie bójmy się reagować, kiedy coś wzbudza nasz niepo-
kój. Apelujmy o podjęcie koniecznych kroków, starajmy się 
w jak największym stopniu włączać rodziców w proces 
edukacji. Uczmy, jak bawić się z dzieckiem (zajęcia otwarte, 
instruktaże do pracy w domu), jak rodzice mogą ćwiczyć 
z nimi różne umiejętności i pomagać w zdobywaniu wie-
dzy, włączając je w wykonywanie niektórych czynności 
domowych. Przekazujmy wiedzę o tym, jakie są etapy roz-
woju dzieci, co i kiedy powinny umieć robić i mówić. Na-
szym wspólnym celem jest ujawnienie i maksymalne wy-
korzystanie potencjału rozwojowego dziecka, by jak najle-
piej funkcjonowało w społeczeństwie.
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Wydziału etnologii i Nauk o edukacji UŚ w Cieszynie, doktorantka na Wydziale Teologii UŚ, katechetka

rodzinnego2. To, w jakim obszarze kulturalnym bę-
dzie uczestniczył dorosły człowiek, zależy od jego 
doświadczeń kulturalnych z okresu dzieciństwa. Na 
budowanie wartościowego życia kulturalnego już od 
najmłodszych lat mają wpływ takie czynniki, jak: ja-
kość uczestnictwa w kulturze, czas poświęcany kon-
taktom kulturalnym, a także charakter i sposób re-
cepcji przekazywanych dziecku treści3.

 Kultura i wychowanie są od siebie ściśle uzależ-
nione, na co wskazywał, między innymi, Jan Paweł 
II. Tylko w kulturze człowiek może żyć życiem praw-
dziwie ludzkim. Papież dobitnie wyraził tę myśl na 
spotkaniu w UNESCO, kiedy mówił, że celem wy-
chowania jest to, aby człowiek bardziej „był”, a nie 
tylko więcej „miał”. Inaczej mówiąc, chodzi również 
o to, żeby człowiek umiał bardziej „być” – nie tylko 
„z drugimi”, ale także „dla drugich”4. Jan Paweł II 
podkreślał: „Wszyscy – rodzice, nauczyciele, wycho-
wawcy, grupy duszpasterskie powinni zaangażować 
się we wspólną pracę na rzecz wychowania i edukacji. 
Powinni też pamiętać, że to, czego nauczają, musi być 
poparte świadectwem ich życia”5.

Naczelnym celem edukacji jest w związku z tym 
wspieranie integralnego rozwoju dziecka. Wychowa-
nie winno czynić człowieka zdolnym do swobodnego 
wyboru i do kształtowania własnej drogi życiowej 
przenikniętej wartościami6. Wychowując, musimy 
być świadomi pewnych ideałów, systemów wartości, 
aby móc kształtować u innych określone  uczucia, po-
stawy, dążenia. Do wypełnienia tego zadania inspira-
cji dostarcza nam tajemnica zawarta w wierze chrze-
ścijańskiej7. Edukacja ma przygotować do refleksji 
nad własnym systemem wartości, do świadomego 
kształtowania zasad etycznych. „Bo jakie początki, 
takie będzie wszystko” – ten cytat z dzieł Jana Amosa 
Komeńskiego przypomina, że wszystko, co w czło-
wieku najlepsze, budowane jest od fundamentów8. 

Obecnie zaczyna się dostrzegać potrzebę modelu 
wychowania, które posiadałoby cechy integralne, 

Świat opiera się na określonych wartościach. Wy-
bór wartości i zakres ich stosowania  decyduje o tym, 
czy nasze życie będzie autentycznie ludzkie, czy też 
ulegnie degradacji1. Kultura, od strony obiektywnej, 
stanowi swoisty układ wartości – tworzenie tego 
układu, negocjowanie jego kształtu, nadaje sens ludz-
kiej egzystencji. Każdy człowiek „buduje” swoje życie, 
na przykład przechowując w pamięci obrazy z dzie-
ciństwa i młodości, szczególnie te wyniesione z domu 

W warunkach szybkich zmian 
społecznych często stajemy przed 
koniecznością hierarchizacji wartości 
i norm dotyczących wszystkich 
dziedzin życia zbiorowego 
i indywidualnego. Świadome 
i celowe wychowanie zastąpiono 
neutralnością światopoglądową, 
która sprowadza się do sceptycyzmu 
i relatywizmu. W liberalizmie 
wychowawczym – na przykład 
w wychowaniu bezstresowym – 
pomieszano szacunek 
i podmiotowość dziecka ze 
stawianiem wymagań i wyciąganiem 
konsekwencji za złe czyny. Dochodzi 
do paradoksalnej sytuacji – młody 
człowiek ma coraz większy wybór, 
ale też coraz częściej nie wie, jak i po 
co wybierać.

Ku pełni człowieczeństwa
Wychowanie integralne we współczesnej  
pedagogice wczesnoszkolnej
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uwzględniającego materialno-duchowy wymiar czło-
wieka, w  którym osoba jest traktowana jako cel 
wszelkiego działania, a nauka i technika są środkami 
rozwoju, drogą do pogłębiania człowieczeństwa 
i więzi międzyludzkich9. Połączenie wspólnych sił: 
rodziny, szkoły i Kościoła, może wyprowadzić młode 
pokolenie na właściwą drogę ku pełni człowieczeń-
stwa. Wyżej wymienione  podmioty wychowujące 
muszą być świadome swoich zadań i możliwości, 
a kierunek ich działań powinien wskazywać na ak-
sjologiczny wymiar człowieka10. Nauczanie szkolne 
jest jednym z aspektów edukacji, ale nie może stać się 
aspektem jedynym. Dzieciństwo to przygotowanie 
do dorosłości; dziecko powinno być zaangażowane 
w proces rozwojowy, wkraczać na drogę racjonalnej 
subiektywności11.

Według Marii Kwiatkowskiej: ,,(…) głównym ce-
lem (…) placówek wychowania przedszkolnego jest 
wszechstronny rozwój prospołecznej osobowości 
dziecka, która rozwija się niepodzielnie w sferze inte-
lektualnej, emocjonalnej, wolicjonalnej”. Dziecko jest 
traktowane jako podmiot oddziaływań wychowaw-
czych, prowadzonych przez kadrę pedagogiczną, któ-
rej główną umiejętnością jest ,,(…) rozumienie roz-
wojowych i  indywidualnych potrzeb dziecka oraz 
znajdowanie trafnych dróg ich zaspokajania w specy-
ficznych warunkach placówek wychowania przed-
szkolnego”12.

Jak ważny jest dobór lub opracowanie dobrego 
programu, podkreśla Ryszard Więckowski: ,,(…) 
w edukacji przedszkolnej program może i powinien 
stanowić źródło twórczej inspiracji, wielokierunko-
wej aktywności poznawczej, społecznej, działaniowej 
nauczyciela i dzieci. Program jest więc ramową pro-
pozycją rozwijania czy stymulacji wielokierunkowej 
aktywności nauczyciela i dzieci”13. Z tego względu, 
poszukując nowych rozwiązań, należy pamiętać, że: 
,,(…) wiek przedszkolny jest najbardziej sensytyw-
nym okresem rozwojowym w życiu człowieka i wy-
równywanie szans edukacyjnych musi się zaczynać 
już w nim”14. 

Od chwili przekroczenia przez dziecko progu 
przedszkola, cel pracy pedagogicznej przedszkola 
i cel rodziny powinien być wspólny. Z wychowaw-
czego punktu widzenia pożądane jest, aby te dwa 
najważniejsze ogniwa wzajemnie się uzupełniały. 
Tylko wtedy istnieje szansa uformowania dobrego, 
mądrego i wrażliwego młodego człowieka. Dobrze 
zorganizowana współpraca nauczycieli z rodzica-
mi jest jednym z istotnych czynników osiągania 
przez przedszkole dobrych wyników w pracy opie-
kuńczej i wychowawczo-dydaktycznej oraz przy-
czynia się do niwelowania wielu problemów  
w domu.

 Współcześnie budowanie systemu wartości po-
winno być oparte o edukację zakładającą przekazy-
wanie treści religijnych, patriotycznych, regional-
nych, proekologicznych, estetycznych, a także bez-
pośrednie obcowanie z naturą, poznawanie środo-
wiska poprzez działanie, odkrywanie i badanie15. 
Tak szeroko rozbudowany system wartości będzie 
sprzyjał rozwojowi dziecka we wszystkich sferach 
jego osobowości.
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ków mówi, że to właśnie Irlandczycy tacy głupi są 
i prezentują bardzo niski poziom, ale teraz, jak 
chodzimy do szkoły, to dużo jest tej nauki, ale ta-
kiej fajnej, ciekawej”. Chłopiec z  innego gimna-
zjum w Irlandii opowiada: „Tu jest w ogóle na lu-
zie i taka bardziej zabawa przez naukę, a w Polsce 
to trzeba siedzieć w  książkach i  się po prostu 
uczyć. Tu nauka opiera się bardziej na doświad-
czeniach. Mamy często eksperymenty na science 
i tak się po prostu uczymy”.

Jak zatem wygląda nauka w gimnazjum w Ir-
landii? Na poziomie podstawowym, podobnie jak 
w polskich szkołach na poziomie kształcenia zin-
tegrowanego, lekcje prowadzi jeden nauczyciel 
przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Do-
piero w gimnazjum zajęcia prowadzą nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów i to na tym etapie 
zaczyna się „prawdziwa nauka”. Nauczyciele wię-
cej wymagają, jednak w porównaniu z nauczycie-
lami w Polsce jest to i tak niewspółmiernie mniej. 
Uczniowie są zobowiązani do nauki sześciu 
przedmiotów obowiązkowych i co najmniej trzech 
dodatkowych, które sami wybierają. Do przed-
miotów obowiązkowych w gimnazjum należą: ję-
zyk angielski, geografia, historia, język irlandzki 
(tylko dla tych, którzy rozpoczęli edukację w Ir-
landii przed ukończeniem 11. roku życia), mate-
matyka, edukacja obywatelska. Ponadto uczeń 
wybiera co najmniej trzy przedmioty z zapropo-
nowanej listy: m.in. science, języki obce, studia 
biznesowe, muzyka, sztuka, rękodzieło i kultura 
fizyczna, home economy.

Obowiązkowym przedmiotem jest między in-
nymi język obcy, np.: niemiecki, francuski i hisz-
pański. Polscy uczniowie w niektórych szkołach 
mają możliwość uczenia się języka polskiego jako 
języka obcego. Języki obce, wbrew pozorom, cie-
szą się wśród polskiej młodzieży dużą popularno-
ścią. Uczennica z Cork: „Podoba mi się to, że jest 
łatwiejsza metoda uczenia się obcych języków. Na 

Potocznie funkcjonuje przekonanie, że w Irlan-
dii jest niższy poziom nauczania – w  związku 
z  tym, polskie dzieci zamiast wzbogacać swoją 
wiedzę, uwsteczniają się. Jednakże, jak mówi jed-
na z dziewcząt z gimnazjum w Galway w Irlandii: 
„Ja myślę, że tutaj jest dużo niższy poziom, ale 
uczą mnie. Nie jest tak jak w Polsce, np. na lek-
cjach matematyki czy geografii, że wszystko po 
kolei, co masz w podręczniku, musisz umieć, tyl-
ko uczą tego, co naprawdę powinno cię intereso-
wać, takie bardzo przydatne rzeczy. Wielu Pola-

Młodzi Polacy licznie przybywający 
z rodzicami do Irlandii po roku 2004 
uczą się dziś w szkołach irlandzkich 
na wszystkich poziomach 
edukacyjnych. Jest ich łącznie około 
30 tysięcy. Przyjechali bez 
znajomości języka, zasad i norm 
funkcjonujących w nowym dla nich 
kraju. Jaka jest szkoła na emigracji? 
Czy warto było opuszczać kraj 
ojczysty, czy warto do niego 
wracać? Młodzież przebywająca dziś 
w szkołach w Irlandii chętnie 
opowiada o różnicach 
w funkcjonowaniu systemu edukacji 
w Polsce i w Irlandii. Większość 
z nich uważa swoją nową szkołę za 
mniej wymagającą, mniej stresującą, 
ale skuteczną w procesie kształcenia.

Polski uczeń na emigracji
jaka jest szkoła w Irlandii?
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przykład po półtora roku nauki francuskiego to 
się już można nawet dogadać, a w Polsce to ja się 
uczyłam pięć lat angielskiego i jeszcze korepetycje 
brałam, to jak tu przyjechałam, to po prostu nic 
nie umiałam. Nie wiem, na czym polega różnica, 
ale po prostu tutaj nie wałkują tego wszystkiego 
w kółko i w kółko jak w Polsce, tylko po prostu 
dużo się mówi”.

Przedmioty do wyboru stanowią bardzo cieka-
wą propozycję edukacyjną, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród młodzieży, w związku 
z czym wielu z nich wybiera więcej niż trzy przed-
mioty dodatkowe. Jednym z takich zajęć jest home 
economy. Obejmuje takie tematy, jak: edukacja 
konsumencka, projektowanie wnętrz, wyposaże-
nie domu, sprzątanie, prace ręczne, szycie odzieży 
i  tekstyliów, gotowanie, żywienie, konserwacja 
żywności, higiena, rozwój dziecka, bezpieczeń-

stwo w Internecie, zarządzanie pieniędzmi, czyn-
ności związane z obyczajami, wyrabianie świec 
i suszenie kwiatów, prawidłowe relacje rodzinne. 
Przedmiot ten przygotowuje do prowadzenia do-
mu, współtworzenia gospodarstwa domowego, ale 
także pracy zawodowej. Uczniowie uczą się tutaj, 
na czym polega zdrowe odżywianie, ale przede 
wszystkim – gotują. Uczennica z gimnazjum mó-

wi: „Na przykład jest cooking, uczymy się gotować, 
szyć, prać, prasować, wszystkie takie (...). Jak na 
przykład pralka wygląda. Tutaj jest wszystko udo-
stępniane przez szkołę. U nas na technikę trzeba 
było sobie wszystko przynieść samemu, a  tutaj 
wszystko szkoła daje. Kartki, kredki itd. Tak jak 
na przykład na home teraz mamy gotowanie, to 
tylko na egzaminy trzeba mieć własne produkty, 
a tak to wszystko jest w szkole”. 

Inną propozycją zajęć dodatkowych są business 
studies. Nauczanie tego przedmiotu obejmuje 
wszystkie aspekty świata biznesu, z którymi dzieci 
mogą spotkać się w późniejszym życiu – ekonomię 
i rachunkowość, zarządzanie, marketing, podsta-
wy przedsiębiorczości, komunikację biznesową, 
stosunki przemysłowe i e-learning. Młodzież uczy 
się, jak wykorzystać zdobytą w  szkole wiedzę 
w praktyce. Zajęcia prowadzone są w sposób akty-
wizujący i często doświadczalny. Chłopiec z gim-
nazjum w Dublinie: „Ja na przykład chodzę na 
przedmioty z  biznesu, tam są omawiane konta 
bankowe, accounting bussines i economy. No też 
na przykład zakładanie firmy, zarządzanie, zaso-
by ludzkie, zadania  managera sklepu, banku i tak 
dalej. Przydatne dość rzeczy”. Inną ciekawą pro-
pozycją edukacyjną jest przedmiot science. Obej-
muje on zagadnienia z nauk biologicznych, che-
mii, fizyki, wiedzę dotyczącą Ziemi i kosmosu, 
a także edukacji technologicznej. Tutaj uczniowie 
przede wszystkim wykonują eksperymenty wyja-
śniające zjawiska natury. Uczennica z Cork: „Ma-
my często eksperymenty na science i  tak się po 
prostu uczymy”. Uczeń ze szkoły w Waterford: 
„Przez to, że szkoła ma taki nowoczesny sprzęt, 
takie fajne eksperymenty się robi”. Uczeń z Cork: 
„No albo fizyka czy chemia – w Polsce się tylko 
uczyło, a  tutaj się różne eksperymenty robi 
i wszystko jest lepiej wytłumaczone”. Poza wymie-
nionymi przedmiotami alternatywą są jeszcze 
prace w drewnie (woodwork) i prace w metalu (me-
talwork) czy zajęcia ze sztuki, tzw. art studies. 
Dziewczynka z Cavan mówi: „Sztuka jest też inte-
resująca, historia artu i takie różne. Uczymy się 
o historii, o malarzach... No, tutaj zupełnie inaczej 
wyglądają lekcje sztuki. Mamy taką dużą pracow-
nię i wygląda to tak, jakby naprawdę już na stu-
diach, na przykład z gliny robimy różne przed-
mioty, z gipsu”.  Uczniowie szkół irlandzkich mo-
gą także uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach 
sportowych. Chłopiec z Oranmore: „Tu jest tak 
dużo możliwości, a w Polsce to się na WF-ie koń-
czy. A tu różne: piłka, koszykówka, hokej, rugby 
i nawet na przerwach wymyślają jakieś gry. Na 
przykład mieliśmy taniec”. W szkołach organizo-

Jak zatem wygląda nauka 
w gimnazjum w Irlandii? Na 
poziomie podstawowym, podobnie 
jak w polskich szkołach na poziomie 
kształcenia zintegrowanego, lekcje 
prowadzi jeden nauczyciel przy 
wykorzystaniu metod 
aktywizujących. Dopiero 
w gimnazjum zajęcia prowadzą 
nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów i to na tym etapie 
zaczyna się „prawdziwa nauka”. 
Nauczyciele więcej wymagają, 
jednak w porównaniu 
z nauczycielami w Polsce jest to i tak 
niewspółmiernie mniej. Uczniowie 
są zobowiązani do nauki sześciu 
przedmiotów obowiązkowych i co 
najmniej trzech dodatkowych, które 
sami wybierają.
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E wane są drużyny sportowe piłki nożnej, koszy-
kówki, rugby, hokeja, hurlingu, piłki ręcznej i in-
nych. Odbywają się mecze międzyszkolne, a wy-
grana jednej ze szkół procentuje np. wolnym 
dniem od zajęć. Wiele szkół oferuje również boga-
tą ofertę zajęć pozalekcyjnych z teatru, orchestra 
i  inne. Ważne jest, że szkoły zawsze zapewniają 
uczniom niezbędny sprzęt do pracy, tj. farby, 
pędzle czy instrumenty muzyczne. Podstawową 
formą kontroli są tam testy, zawsze zapowiedzia-
ne. Uczniowie w Irlandii nie spotkają się z kart-
kówkami czy odpytywaniem na ocenę.

Polscy uczniowie szybko dostosowują się do 
wymagań szkoły irlandzkiej. Wiele form organi-
zacyjnych bardzo im się podoba i z chęcią prze-
nieśliby je na polski grunt. Wymagania, które sta-
wiają im nauczyciele, nie są wysokie, czasem na-
wet dużo niższe niż w szkole w Polsce. Forma za-
jęć jest bardzo ciekawa, a stosunek nauczyciela do 
ucznia przyjazny. Jak wskazują sami uczniowie, 
nauczyciele są wyrozumiali i zawsze czekają, aż 
realizowany zakres materiału zostanie opanowany 
przez każdego ucznia. Chłopiec z Cork: „Tutaj, jak 
czegoś nie rozumiem, to Pani mi mówi. Poza tym 
nie wiem czemu, ale tu mi jakoś lepiej wchodzi 
w irlandzkiej szkole. Nie wiem, może wolniej albo 
coś takiego, no nie wiem, tak jakoś inaczej”. Chło-
piec z  Dublina: „Na przykład tutaj, w  polskiej 
szkole weekendowej, to cały czas jadę na trójkach 
albo dwójkach, a w irlandzkiej szkole mam lepsze 
oceny. Bo trzeba mniej materiału w dłuższym cza-
sie zrobić niż w polskiej szkole. To znaczy w Pol-
sce, jeżeli czegoś nie rozumiesz, to powiedzą ci: 
»Zostań po lekcjach albo przyjdź na zespół wy-
równawczy«, a tutaj, jak ktoś czegoś nie rozumie, 
to będą tłumaczyli tak długo, aż wszyscy zrozu-
mieją”.

Szkoła irlandzka, zarówno pod względem dy-
daktycznym, jak i wychowawczym, różni się od 
szkoły w Polsce. Uczniowie na każdym poziomie 
edukacyjnym przebywają w szkole zawsze w sta-
łych godzinach – nawet jeśli nauczyciel jest nie-
obecny, uczniowie pozostają w szkole do wyzna-
czonej odgórnie godziny. Na poziomie gimnazjal-
nym są to zazwyczaj godziny od 9.00 do około 
16.00 (każda szkoła ustala godziny indywidual-
nie). W ciągu całego dnia zaplanowane są dwie, 
rzadziej trzy, przerwy, z czego przynajmniej jedna 
jest 30- lub 45-minutowa. Jako takie, przerwy 
między lekcjami nie istnieją. Lekcje dość często są 
grupowane w bloki zajęciowe, np. po trzy godziny 
jednego przedmiotu. Organizacja roku szkolnego 
także różni się od tej w Polsce. Rok szkolny koń-
czy się już w maju, uczniowie mają trzy miesiące 

wakacji, a nie dwa jak ich rówieśnicy w Polsce. 
Wszelkie przerwy świąteczne to także co najmniej 
dwa tygodnie wolnego. 

W szkołach w Irlandii istotną rolę odgrywa re-
gulamin szkolny, który ściśle określa zachowanie, 
prawa i obowiązki ucznia. Po pierwsze, uczniowie 
w godzinach szkolnych nie mogą wychodzić poza 
budynek szkolny. W niektórych szkołach ostatnie 
klasy mają taki przywilej, ale młodsze nigdy. Po 
drugie, jeżeli uczeń spóźni się do szkoły, wie, że 
powinien zgłosić się do sekretariatu i wyjaśnić 
swoje spóźnienie. We wszystkich szkołach w Ir-
landii obowiązuje zakaz handlu, co oznacza brak 
sklepików szkolnych czy automatów ze słodycza-
mi i słodkimi napojami. Poza tym, w ramach pro-
filaktyki i  promowania zdrowego odżywiania, 
w godzinach szkolnych obowiązuje zakaz spoży-
wania i przynoszenia do szkoły słodyczy, chipsów, 
słodkich napojów – wszelkich artykułów określa-
nych jako junk food (niezdrowe jedzenie).  

Noszenie uniformu to jedno z najważniejszych 
postanowień regulaminu szkolnego i  jest bez-
względnie w każdej irlandzkiej szkole egzekwowa-
ne. Brak przestrzegania tego postanowienia za-
zwyczaj skutkuje poniesieniem kary przez ucznia. 
Jeżeli ma to miejsce jednorazowo, uczeń w zależ-
ności od założeń szkoły otrzymuje minusa lub 
„kartkę”. Jeżeli sytuacja się powtarza, dziecko mo-
że nawet zostać zawieszone w  czynnościach 
ucznia. Wzory mundurków szkolnych są specy-
ficzne dla każdej placówki i w jednoznaczny spo-
sób określają dozwolony w danej placówce ubiór. 
Zazwyczaj uniform stanowi zestawienie dwóch 
kolorów charakterystycznych dla danej szkoły, np. 
zielona góra (sweter, koszulka polo, bluza, kurtka) 
i   c iemnogranatowa dolna część garderoby 
(spodnie, spódnica, dres) oraz czarne buty. Orygi-
nalne mundurki z nadrukiem szkoły są dość dro-
gie, dlatego w większości szkół nie ma obowiązku 
noszenia oryginalnego stroju. Może to być dowol-
na koszulka polo, spodnie czy sweter. Jedynym 
warunkiem jest zachowanie określonego koloru 
i brak nadruków na ubraniu. Ponadto uczniowie 
nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Za 
łamanie tego zakazu grożą kary – nauczyciel za-
biera telefon albo należy zapłacić karę pieniężną, 
uczeń może też otrzymać upomnienie (minusa al-
bo „kartkę”). Regulamin zabrania także makijażu, 
zdobienia paznokci, farbowania włosów. W wielu 
szkołach nie wolno nosić dużych kolczyków. 

Opinie polskich uczniów na temat obowiązku 
noszenia mundurków w irlandzkich szkołach są 
bardzo podzielone. Jedni uważają go za zbyteczny, 
inni są zadowoleni z ujednolicenia stroju uczniów 



m
aj/czerwiec 2013  •  nr 3 

39

REFLEKSJE

w szkole, bo daje im to poczucie przynależności 
do zbiorowości, a  także nie czują się gorsi ze 
względu na rodzaj czy jakość swojego stroju.

Co się dzieje w przypadku złamania zasad obo-
wiązujących w szkole? Jeżeli przypadki łamania 
ich przez ucznia powtarzają się, nauczyciel bądź 
dyrektor zwraca się do rodzica z tym problemem 
i  oczekuje wpłynięcia na zmianę zachowania 
dziecka. Jeżeli dziecko łamie zasady szkolne per-
manentnie, może to skutkować zawieszeniem 
w  czynnościach ucznia. Decyzja o  zawieszeniu 
ucznia zostaje wpisana do jego akt i może rzuto-

wać w przyszłości na wybór i dostanie się do szko-
ły wyższego szczebla. W wielu szkołach egzekwo-
wanie zasad regulaminu szkolnego odbywa się 
poprzez karanie jego naruszenia minusem albo 
tzw. ticketem („mandatem”). Jest to rodzaj ostrze-
żenia. Jeśli uczeń „uzbiera” określoną liczbę 
ostrzeżeń, ponosi konsekwencje w formie pozo-
stania w szkole poza godzinami lub zawieszenia 
w czynnościach ucznia. 

Szkoła i  nauczyciele w  Irlandii stanęli przed 
bardzo trudnym zadaniem. W niedługim czasie, 
po otwarciu rynku pracy do ich kraju przybyło 

W szkołach w Irlandii istotną rolę 
odgrywa regulamin szkolny, który 
ściśle określa zachowanie, prawa 
i obowiązki ucznia. Po pierwsze, 
uczniowie w godzinach szkolnych 
nie mogą wychodzić poza budynek 
szkolny. W niektórych szkołach 
ostatnie klasy mają taki przywilej, 
ale młodsze nigdy. Po drugie, jeżeli 
uczeń spóźni się do szkoły, wie, że 
powinien zgłosić się do sekretariatu 
i wyjaśnić swoje spóźnienie.

wielu imigrantów różnych narodowości. Nauczy-
ciele musieli zmienić sposób, formę i same treści 
zajęć, aby dostosować je do wielonarodowej klasy. 
Wielu uczniów przyjechało do Irlandii bez znajo-
mości języka angielskiego. Aby w jak najszybszym 
czasie nauczyli się sprawnie posługiwać językiem 
i nadrobili zaległości, muszą jak najwięcej mówić 
po angielsku. Rozmowa w rodzimym języku de-
koncentruje dzieci podczas lekcji, dlatego w wielu 
szkołach nauczyciele karzą za posługiwanie się in-
nym językiem niż angielski.

Polscy uczniowie dość szybko przystosowują się 
do nowej szkoły, akceptują jej wymagania, często 
uważają je za bardziej korzystne niż te, które sta-
wiano im w Polsce.  Zatem: czy uczniowie uważa-
ją, że warto było wyjechać do Irlandii? Tutaj zda-
nia są również podzielone. Ci, którzy chcieliby 
wrócić do Polski, wiedzą, że po kilku latach na 
emigracji nie poradzą sobie – różnice programowe 
są zbyt duże. Są świadomi, że muszą pozostać 
w Irlandii aż do osiągnięcia wieku akademickiego, 
kiedy to – być może – będą mieli możliwość po-
wrotu do Polski np. na studia językowe. Życie na 
emigracji nie jest łatwe, często dopada ich uczucie 
tęsknoty, chęć powrotu, jednak niewielu gimna-
zjalistów żałuje, że wyjechało za granicę – jak 
twierdzą, poznali inny, pod pewnymi względami, 
lepszy świat.  
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Przemysław Landowski, wychowawca klasy z wolontariatem, nauczyciel religii i edukacji  
dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 34 w szczecinie

programu klasy z  wolontariatem, nawiązaliśmy 
między innymi współpracę ze Świetlicą Środowi-
skową przy ulicy Barnima, gdzie będziemy pomaga-
li dzieciom w odrabianiu lekcji. Wspomagamy akcje 
charytatywne: „Podaruj Dzieciom Iskierkę Rado-
ści” czy „Góra Grosza”. Działań w zamyśle jest wię-
cej. Chętnie przyłączają się do nas również ucznio-
wie spoza klasy – mają otwarte serca. Działania 
uczniów klasy z wolontariatem mają charakter cha-
rytatywny i przyczyniają się do wyrabiania takich 
postaw i umiejętności, jak: współpraca, odpowie-
dzialność, lojalność, optymizm, akceptacja, inteli-
gencja i tolerancja. Ufam, że zapał nie opuści mło-
dzieży w następnych latach.

Program działania szkolnego wolontariatu za-
kłada intensywną pracę, przede wszystkim nad so-
bą. Naszym wyznacznikiem jest nauka Jana Pawła 
II, która mówi o szacunku, życzliwości, miłości do 
każdego człowieka. Uczymy młodzież przebaczania 
wszystkim, działania na korzyść bliźniego, rzetelnej 
pracy – w  ten sposób chcemy podkreślić wielo-
aspektowość wolontariatu, którego fundamentem 
i zasadniczym celem jest miłowanie drugiego czło-
wieka. Jak podkreślał Jan Paweł II w liście apostol-
skim Novo millenio ineunte: „Nikt nie może zostać 
pozbawiony naszej miłości”. Nasza aktywność obej-
muje regularne spotkania pogłębiające nauczanie 
Papieża Polaka, szkolenia z  zakresu psychologii, 
włączanie wolontariatu w  tematykę lekcji godzin 
wychowawczych, prowadzenie gablotki ze zdjęciami 
z działalności wolontariatu. Wszystko po to, żeby 
doskonalić siebie.

Wśród młodzieży często spotykamy się z agre-
sją, nieumiejętnością radzenia sobie w trudnych sy-
tuacjach. Zdarza się, że młodzi ludzie nie szanują 
siebie samych i innych. Są również tacy, którzy za-
mykają się w swoim egoizmie i nie chcą otworzyć 
się na świat i na potrzeby drugiego człowieka. Bywa 
i tak, że nie potrafią nawiązywać ze sobą głębszych 
relacji, bardzo często pozostają samotni. Czasami 
obserwuję u młodzieży brak zainteresowań, leni-
stwo, niechęć do pracy, do ludzi, a często nawet do 
samych siebie. Nierzadko uczniowie czują się niedo-

Wolontariat to nieodpłatna pomoc potrzebują-
cym. Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszych cza-
sach młodzi ludzie nie są zdolni do bezinteresowno-
ści i niesienia pomocy. Tymczasem rzeczywistość 
okazuje się zupełnie inna. Gimnazjaliści chętnie 
podejmują działania na rzecz szkoły, na przykład 
sprzątają teren wokół budynku, ale także opiekują 
się zaniedbanymi grobami.  W ramach realizacji 

Warto pomagać innym

Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia 
swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny 
odruch serca, który przynagla każdego człowieka do 
pomocy drugiemu-bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy 

bezinteresownie może dać innym coś z siebie, 
doświadcza radości, która przewyższa to, czego 

dokonał. 

Jan Paweł II 

Klasa z wolontariatem to nowość 
w naszej szkole.  Na poziomie 
gimnazjum młodzież jeszcze nie 
może pomagać osobom starszym 
czy angażować się w pracę 
w hospicjum, ale pomysłów na 
realizację autentycznej działalności 
wolontariackiej mamy mnóstwo. 
Inspiracją do utworzenia takiej klasy 
były cykliczne akcje charytatywne, 
w które młodzież bardzo chętnie się 
włączała. Były to między innymi: 
„Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości”, 
„Szlachetna Paczka” czy „Góra 
Grosza”. Patronat honorowy nad 
klasą objęła poseł Renata Zaremba 
oraz Stowarzyszenie POLITES.
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wartościowani, są zakompleksieni, udają kogoś in-
nego, szukając w ten sposób akceptacji i przyjaźni. 
Wolontariat może im pomóc w  przezwyciężeniu 
największych problemów.

Z perspektywy wychowawcy powinienem wspo-
mnieć, jak ważne jest dla mnie wsparcie ze strony 
Stowarzyszenia POLITES. Na początku roku klasa 
uczestniczyła w warsztacie „Dlaczego warto być wo-
lontariuszem?”; kolejne szkolenie miało na celu 
usystematyzowanie informacji na temat praw i obo-
wiązków wolontariusza. Jesteśmy również w trakcie 
uzgadniania następnych spot kań, na któr ych 

uczniowie będą mieli zajęcia z asertywności i ko-
munikacji. Ponadto nasze działania wspiera Renata 
Zaremba, sprawując honorowy patronat nad klasą  
z wolontariatem. Pani poseł zaprosiła nas do War-
szawy, między innymi po to, aby pokazać uczniom 
Sejm i Pałac Prezydencki.

Obserwacja tego, w  jaki sposób uczniowie na-
szego gimnazjum pracują w wolontariacie, pomaga-
ją innym, dają świadectwo swojej wiary i nauki Jana 
Pawła II, napawa optymizmem i radością. Wspólna 
praca na rzecz innych daje zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom dużo satysfakcji, radości i zabawy.

Wolontariat to wspaniała sprawa. Niesamowite, 
że jesteśmy w stanie coś zmienić. Na przykład  
w życiu dziecka lub zwierzęcia w schronisku. Skła-
małabym, gdybym powiedziała, że za wolontariat 
nie dostaje się wynagrodzenia, choć nie są to pie-
niądze. Po pierwsze, wolontariat daje doświadcze-
nie, które przydaje się w poszukiwaniu pracy, a po 
drugie – satysfakcję z  tego, co się robi. Sam 
uśmiech od potrzebującego, któremu się pomogło 
jest wielką nagrodą. 

Wolontariat to nie tylko pomoc, zbieranie pie-
niędzy czy rozdawanie ulotek na ulicach lub 
w centrach handlowych. To także spędzanie czasu 
ze znajomymi i wspólna radość z niesienia pomocy 

Dlaczego warto być wolontariuszem?

innym. Nie mogę powiedzieć również, że wolonta-
riat to coś łatwego. To trudne widzieć cierpiących, 
chorych albo głodnych. W wielu sytuacjach trzeba 
się przełamywać, aby zdecydować się na udzielenie 
pomocy. Po takim „przełamaniu” radość oraz sa-
tysfakcja są jeszcze większe. 

Ja sama bardzo się cieszę, że zdecydowałam się 
na wolontariat, ponieważ jest to dla mnie zupełnie 
nowe doświadczenie i  dzięki niemu wyrabiam 
w sobie samodyscyplinę, uczę się cieszyć z tego, co 
mam i doceniać każdego człowieka. Wolontariat to 
coś, co może robić każdy – zachęcam do przyłącze-
nia się do wolontariuszy. Warto pomagać.

Maja Bindulska z klasy 1d z wolontariatem
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Literatura europejska
sławomir Iwasiów, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Literatura europejska – definicja
Kanonicznym tekstem rozważającym rolę kultu-

ry w kształtowaniu pojęcia tożsamości Europejczy-
ków jest esej Milana Kundery (ur. 1929) pod tytu-
łem Zachód porwany albo tragedia Europy Środko-
wej, który został opublikowany w „Zeszytach Lite-
rackich” na początku lat 80. Kundera zadawał 
w nim z pozoru proste pytania o kształt Starego 
Kontynentu: „Czym bowiem jest Europa dla Węgra, 
Czecha albo Polaka? Narody te od początku należa-
ły do części Europy zakorzenionej w  rzymskim 
świecie chrześcijańskim. Uczestniczyły we wszyst-
kich falach jego historii. Dla nich słowo »Europa« 
nie oznacza zjawiska ze sfery geografii, lecz jest po-
jęciem duchowym, synonimem słowa »Zachód«” 
(M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy 
Środkowej, przeł. M. L., „Zeszyty Literackie” 1984, 
nr 5, s. 14–15). Trudność tego rodzaju rozważań po-
lega na tym, że zawsze ścierają się w nich dwie siły: 
narodowej tożsamości oraz europejskiej wspólnoty. 
Kundera dowodził, że Europa Środkowa to wypad-
kowa dwóch innych wcieleń Europy: zachodniej 
kultury oraz wschodniej polityki. Taki punkt wi-
dzenia miał swoje konsekwencje, ponieważ, na 
przykład, prowadził do wniosku, że są rozmaite 
wersje Europy i trzeba dbać zarówno o ich odręb-
ność, jak i ponadnarodowy charakter. Jedna z tych 
„wersji”, czyli Europa Środka – tak jak ją widział 
Milan Kundera – stała się czymś w rodzaju alterna-
tywy dla Europy Zachodniej, zjednoczonej, wyraża-
nej w postaci nowoczesnych instytucji (na przykład 
Unii Europejskiej). 

Kundera był jednym z inicjatorów dyskusji wokół 
literatury europejskiej. Pisarz należy do grona sta-
łych współpracowników „Zeszytów Literackich”, 
które od początku działalności koncentrowały się 
na stworzeniu międzynarodowego, interdyscypli-
narnego zespołu redakcyjnego i publikowały teksty 
dotyczące spraw społecznych, politycznych i kultu-
ralnych w Europie. Ponadto „Zeszyty Literackie” – 
za sprawą artykułów takich autorów, jak: Josif Brod-
ski, Václav Havel, Petr Král, Isaiah Berlin, Aleksan-
der Sołżenicyn, Tomas Venclova, Emile Cioran 

i Mircea Eliade – przyczyniły się bezpośrednio do 
spopularyzowania pojęcia Europy Środkowej w dys-
kusjach o literaturze. Esej Kundery Zachód porwany 
albo tragedia Europy Środkowej znalazł wielu konty-
nuatorów i komentatorów, zarówno wśród teorety-
ków – literaturoznawców, kulturoznawców, history-
ków – jak i pisarzy podejmujących w utworach lite-
rackich zagadnienia przemian Europy.

Obserwatorem kultury europejskiej, który inspi-
ruje się dokonaniami Milana Kundery oraz pracami 
innych wpływowych eseistów XX wieku, jest An-
drzej Mencwel (ur. 1940). W książce Rodzinna Eu-
ropa po raz pierwszy, podążając tropem książki Cze-
sława Miłosza Rodzinna Europa, Mencwel przedsta-
wia obraz kultury polskiej w kontekście kultury 
europejskiej (badacz jest jednym z inicjatorów pro-
jektu Uniwersytetu Warszawskiego pod nazwą 
„Kulturologia Polska XX wieku”). Autor pyta: 
„O czym jednak właściwie mówimy, kiedy mówimy 
o Rodzinnej Europie? O Europie naszej, nam bli-
skiej, sąsiedzkiej – można łatwo odpowiedzieć, 
trudniej jednak odpowiedź tę dookreślić. Mianowi-
cie, jaka to jest, w kategoriach geopolitycznych, Eu-
ropa? Dziś odpowiedź na to pytanie wydaje się 
względnie jasna: jest to Europa Centralna, Europa 
Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia” (A. Men-
cwel, Rodzinna Europa po raz pierwszy, Kraków 
2009, s. 11). Antropolog kultury omawia w tej książ-
ce między innymi kwestie wspólnoty europejskiej, 
antysemityzmu, dialogu polsko-niemieckiego. Lite-
ratura jest ważną częścią tej książki – bywa wyko-
rzystywana jako egzemplifikacja dla rozważań au-
tora, ale także stanowi ich podmiot. To literatura 
i środowisko literackie mają wpływ na kształto-
wanie kultury europejskiej, jej kondycji i kierun-
ków rozwoju; Polska ma ważną rolę do odegrania 
w tychże procesach, w pewnym sensie jednoczy Eu-
ropę Środkową, sprawia, że staje się ona „rodzinną” 
wspólnotą: „Miejsce Polski w  tej możliwej kon-
strukcji jest oczywiście ważne, może nawet główne. 
Nie tylko z racji położenia, potencjału ludnościowe-
go, gospodarczego i społecznego, ale także z racji 
politycznych, które tłumaczyć trzeba przez ideę 
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i wolę takiej kreacji. Stworzenie dobrej historii re-
gionalnej jest, jak wolno sądzić, mocnym zadatkiem 
na dobrą historię globalną” (A. Mencwel, Rodzinna 
Europa po raz pierwszy, op. cit., s. 31). Można z tych 
rozważań wyciągnąć i  taki wniosek: na kulturę, 
a więc także na literaturę, mają wpływ dyskusje, 
spory, idee dotyczące mniejszych, regionalnych, na-
rodowych spraw, które przekładają się na wspólno-
tę, w tym wypadku europejską. Literatura europej-
ska jest sumą pomniejszych, regionalnych czy też 
narodowościowych dążeń, spotkaniem wielu trady-
cji i kultur, zderzeniem Europy Zachodniej z Euro-
pą Środkową i Wschodnią.

Tendencje zjednoczeniowe w Europie sprawiają, 
że coraz częściej mamy do czynienia z projektami, 
które na różnych poziomach unifikują zjawiska 
kulturowe. Jednym z takich dużych przedsięwzięć 
ostatnich kilku lat jest książka zatytułowana Litera-
tura Europy, przygotowana przez międzynarodowy 
zespół literaturoznawców, ekspertów i tłumaczy (Li-
teratura Europy. Historia literatury europejskiej, 
pod. red. A. Benoit-Dusausoy’a, G. Fontaine’a, różni 
tłumacze, Gdańsk 2009). Czym jest według autorów 
Literatury Europy literatura europejska? To przede 
wszystkim coś w rodzaju zestawu czy też kanonu 
sylwetek pisarzy, tekstów i prądów literackich, które 
można uznać za europejskie, tworzące europejską 
kulturę, ważne dla jej rozwoju. Piotr Michałowski, 
recenzując ten tom na łamach „Pograniczy”, wska-
zywał, że tego rodzaju zestawienia muszą się wiązać 
z pewnymi uproszczeniami, zawężeniami, a czasa-
mi nawet – niesprawiedliwym potraktowaniem nie-
których reprezentantów literatur narodowych (Zob. 
P. Michałowski, Literatura Europy czy Europa litera-
tur?, „Pogranicza” 2010, nr 1, s. 8–22). Próby synte-
tycznego pokazania literatury europejskiej są, z jed-
nej strony, poręczne dla czytelników, którzy chcą 
zapoznać się, na przykład w jednym tomie, z prze-
krojem autorów europejskich, ale też, z drugiej stro-
ny, prowadzą do przynajmniej kilku spornych kwe-
stii.

Po pierwsze, przy układaniu takich zestawów au-
torów europejskich trzeba przystać na kompromisy 
– każdy kanon podlega negocjacjom, zmienia się 
pod wpływem dyskusji, również kanon literatury 
europejskiej trzeba traktować jako twór niedo-
mknięty. Po drugie, literatura europejska to wybór 
podyktowany wymogami uniwersalnego czytelni-
ka, który niekoniecznie chce dostać do rąk całość 
literatury europejskiej, ale jej przekrojowy wybór. 
Po trzecie wreszcie, literacka mapa Europy jest 
konstrukcją, powstaje za każdym razem, gdy pró-
bujemy wyznaczyć jej granice, pokazać jej reprezen-
tacje. Taką reprezentacją jest ten tom, ponieważ nie 

pokazuje wszystkich autorów, wszystkich książek, 
godzi się na kompromisy. Na przykład wśród pol-
skich pisarzy zostali szerzej opisani Adam Mickie-
wicz, Witold Gombrowicz i  Tadeusz Konwicki. 
Można zapytać: skąd taki zestaw? Dlaczego redak-
torzy książki wyróżnili właśnie te trzy nazwiska? 
Dlaczego nie scharakteryzowali równie szeroko syl-
wetek Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza albo 
Wisławy Szymborskiej? Jedna z odpowiedzi, jakiej 
udziela wspomniany wcześniej Piotr Michałowski, 
jest taka: ponieważ ta książka powstała w określo-
nym kręgu językowym, w środowisku literaturo-
znawców francuskich, dla których literatura polska 
kojarzy się bardziej z Mickiewiczem i Gombrowi-
czem niż Lemem czy Szymborską. Taki kanon lite-
ratury polskiej, albo wywodzącej się z jakiegokol-
wiek innego obszaru narodowego, postrzegany 
w perspektywie europejskiej, stworzony na potrzeby 
podręcznikowe, zawsze będzie uproszczony, niepeł-
ny, nie dla wszystkich sprawiedliwy.

Trudno podać jednoznaczną i spójnie brzmiącą 
definicję literatury europejskiej – im bardziej mia-
łaby być ona ścisła, tym więcej prawdopodobnie za-
wierałaby niedopowiedzeń, pominięć i wykluczeń. 
Takie projekty jak książka Literatura Europy są mi-
mo swoich ewidentnych słabości ważne, ponieważ 
dają pojęcie o tym, jaka jest jedna z „wersji” literatu-
ry europejskiej. Na tym chyba polega sens tego po-
jęcia – literatura europejska i  jej kanony nie są 
dane raz na zawsze, ale podlegają nieustannym 
dyskusjom, są podatne na modyfikacje i zmiany. 
Holger Fock (ur. 1958), niemiecki tłumacz i prze-
wodniczący Rady Europejskiej Związku Stowarzy-
szeń Tłumaczy Literatury, inspirując się pracami 
Umberto Eco, stwierdził, że: „Literatura Europejska 
to… przekład” (H. Fock, Dlaczego mimo wszystko 
zajmuję się przekładami, różni tłumacze, „Raport 
o kulturze. Postęp Europa” 2010, nr 3, s. 43). Jest 
w tym stwierdzeniu sporo prawdy o niejednoznacz-
ności terminu „literatura europejska” (w każdym 
języku i w każdej kulturze może on znaczyć co in-
nego). Istotne wydaje się natomiast coś, co skrywa 
się pod powierzchnią pracy każdego tłumacza – 
współpraca z autorami, edytorami, wydawcami. Li-
teratura europejska często jest wyrażana przez 
wspólne działania: nagrody dla europejskich pisa-
rzy, tłumaczenia tych samych tekstów na wiele języ-
ków, projekty, które pozwalają bliżej poznać jej kul-
turową różnorodność.

Literatura europejska – interpretacja
Europejskim przedsięwzięciem literackim, które 

spełnia kilka wspomnianych wcześniej warunków 
(chodzi na przykład o przekraczanie barier między 
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teratury europejskiej), jest duet prozatorski Jurija 
Andruchowycza (ur. 1960), ukraińskiego poety, 
prozaika, eseisty i tłumacza, oraz polskiego pisarza 
Andrzeja Stasiuka (ur. 1960). Obaj autorzy wspól-
nie napisali książkę Moja Europa, składającą się 
z odrębnych esejów opowiadających o autobiogra-
ficznym doświadczaniu zjawiska Europy Środkowej 
(J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa. Dwa 
eseje o Europie zwanej Środkową, Wołowiec 2007). 
Andruchowycz (esej Środkowowschodnie rewizje) 
i Stasiuk (Dziennik okrętowy) opisują tę samą Euro-
pę w sensie geopolitycznym; każdy z nich opisuje 
także „własną” Europę, ponieważ patrzy na nią 
z perspektywy autobiograficznej, osobistej, jednost-
kowej. Reprezentacje Starego Kontynentu mogą po-
wstawać podczas odwiedzania charakterystycznych 
miejsc – zarówno Stasiuka, jak i Andruchowycza, 
Polaka i Ukraińca, łączy doświadczenie podróżowa-
nia przez Europę, poznawania wspólnej historii, ob-
serwowania przemian społecznych i politycznych.

Stasiuk zastanawia się między innymi nad tym, 
co to znaczy być Środkowym Europejczykiem, w ja-
ki sposób życie w tej części kontynentu ukształto-
wało jego tożsamość: „Po kilkunastu latach miesz-
kania w tej okolicy zaczynam rozumieć, co mnie tu 
przyniosło. To był po prostu instynkt mieszkańca 
środkowoeuropejskiej równiny. Oczywiście, był to 
na początku instynkt ledwo uświadomiony, stop-
niowo przekształcający się w przeczucie, a potem – 
kto wie – może nawet refleksję. Nie wszyscy miesz-
kańcy wyżej wymienionej środkowoeuropejskiej 
równiny go posiadają, nie wszyscy w każdym razie 
ulegają jego podszeptom, większość jak zwykle uda-
je, że czegoś takiego w ogóle nie ma, ponieważ, co-
kolwiek by mówić, to jednak trochę wstyd przyzna-
wać się do instynktu w społeczeństwie oświeconym 
i liberalnym” (A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, w: J. 
Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa, op. cit., s. 
88). „Instynkt mieszkańca środkowoeuropejskiej 
równiny” to cecha wyróżniająca bohatera tej opo-
wieści spośród Europejczyków z innych części kon-
tynentu. Europejczycy z nizin są zapewne inni niż 
Europejczycy znad morza czy z gór. Zwrócił na to 
uwagę przywołany wyżej Czesław Miłosz w Rodzin-
nej Europie: „Kręcące się jabłko ziemi jest malutkie 
i nie ma już na nim, geograficznie, białych plam. 
Wystarczy jednak tutaj, w  Europie, pochodzić 
z mniej uczęszczanych przez podróżnych okolic na 
wschodzie i na północy, żeby być przybyszem z Sep-
tentrionu, o którym wie się to tylko, że jest tam 
zimno” (Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Warszawa 
1990, s. 6). Jeden z przekładów Rodzinnej Europy 
Miłosza na język włoski został zatytułowany La mia 

Europa, podobnie jak książka Stasiuka i Andrucho-
wycza. Związków między tymi dość odległymi 
w czasie projektami opisu Europy Środkowej można 
znaleźć zapewne więcej. Co różni Miłosza i Stasiu-
ka? Dzisiaj Europa jest bardziej otwarta, a Europej-
czycy mają więcej wolności niż w latach 50. Stasiuk 
to jednak pisarz z inną świadomością, z inną wiedzą 
o Europie, inaczej doświadczający jej kultury. Mi-
łosz pisał o Europie z pozycji emigranta; Stasiuka 
nazwalibyśmy raczej „migrantem”, człowiekiem ży-
jącym w świecie nieograniczonej mobilności. Mi-
łosz obserwował Europę Wschodnią i Środkową 
przez pryzmat doświadczeń zdobytych na Zacho-
dzie; dla Stasiuka europeizacja literatury to przede 
wszystkim otwarcie na Wschód, kontakty z innymi 
kulturami, z pisarzami i czytelnikami z krajów No-
wej Europy; Miłosz projektował określoną wizję Eu-
ropy Środkowej (raczej pozbawioną Rosji jako stałe-
go partnera); Stasiuk żyje w Europie zjednoczonej, 
jest jej częścią, można chyba powiedzieć, że ma na 
nią realny wpływ.

W dalszej części tekstu czytelnik dowiaduje się, 
skąd pochodzi bohater: „Ja w każdym razie – dziec-
ko mazowieckich nizin – odczuwałem nieustanny 
przeciąg, nieustanny cug ciągnący ze wschodu na 
zachód i z powrotem. Czasem miał on dosłowną po-
stać zwykłego wiatru, czasem przybierał metafo-
ryczną formę otwartej, niczym nieograniczonej ot-
chłani, by w końcu nieco się skonkretyzować jako 
wiatr historii o zadziwiająco przewidywalnym kur-
sie: albo w tę, albo we w tę, ale zawsze tędy” (A. Sta-
siuk, Dziennik okrętowy, op. cit., s. 88–89). Rozpo-
znajemy w tej postaci samego Stasiuka, warszawia-
ka, który na pewnym etapie swojego życia postano-
wił opuścić stolicę – tę niepokojąco nudną równinę 
– i przeniósł się w góry. Mieszkanie w Warszawie, 
ale też po prostu w centrum Europy, to wystawianie 
się na nieustanny „przeciąg historii”. To los człowie-
ka mieszkającego w tej części Europy – Środkowy 
Europejczyk zawsze będzie smagany przez podmu-
chy wiatru, raz będzie pod wpływem Zachodu, raz 
pod wpływem Wschodu.

Bohaterowi tego tekstu, jak się zdaje, nie do koń-
ca odpowiada sytuacja „stania w przeciągu”. Przed 
laty postanowił opuścić nizinne okolice, ponieważ 
irytował go ciągły wiatr wiejący ze wszystkich 
stron. Ten stojący w centrum wydarzeń człowiek to 
oczywiście Środkowy Europejczyk, narażony na 
ataki z Zachodu (Niemców?), jak i ze Wschodu (Ro-
sjan?). Trudno stać na widoku, gdy z każdej strony 
„czają się” potencjalni najeźdźcy. Bohater sam 
zresztą tłumaczy: „Nie lubię równin. Głównym na 
nich zajęciem jest obserwacja horyzontu. Wzrok nie 
odpoczywa nawet przez chwilę, tylko ślizga się po 
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okręgu i przy odpowiednio odsuniętej perspektywie 
nie znajduje właściwie żadnych stałych współrzęd-
nych, żadnych punktów odniesienia. Bo co na przy-
kład znaczy jedno drzewo? Nic. Można je wyciąć, 
podobnie zresztą jak można wyciąć cały las”  
(A. Stasiuk, Dziennik okrętowy, op. cit., s. 89). Na 
równinie nie ma żadnej osłony, człowiek cały czas 
musi koncentrować się na swoim położeniu wzglę-
dem horyzontu, który, jeśli rozumieć go metafo-
rycznie, może być historią, kulturą, społeczeństwem 
itp. Bohaterowi chodzi o znalezienie spokoju, o usu-
nięcie się w cień. Las stanowi dobre schronienie, ale 
drzewa ktoś może zawsze wyciąć. Stasiuk pisze da-
lej: „To samo dotyczy pojedynczego domu, jak 
i miasta, które można zburzyć, co właściwie pozo-
staje w zgodzie z naturalną skłonnością równinnego 
pejzażu, który zmierza ku idealnej, nomen omen, 
horyzontalności. To dlatego miasta równin wyglą-
dają tak nietrwale i przypadkowo. Wzniesione ludz-
ką ręką, wydają się ludzką własnością i co za tym 
idzie, również ludzkim łupem. Poza tym zasłaniają 
widok jako pewną formę nieskończoności” (A. Sta-
siuk, Dziennik okrętowy, op. cit.). Bycie na widoku, 
brak osłony, wystawienie na ataki – to jest dramat 
Środkowej Europy i Europejczyków, którzy tutaj 
mieszkają.

Bohater Stasiuka nie jest przy tym ani człowie-
kiem przynależącym do kultury Zachodu, ani nie 
identyfikuje się wprost z kulturą Wschodu – i w tym 
sensie znajduje się „pomiędzy” tymi dwiema siłami: 
„Nie chcę bynajmniej powiedzieć, że jestem za Tata-
rami albo Mongołami. Nie jestem. Tak samo jak nie 
jestem za bardzo za Indianami albo kowbojami. Po 
prostu nie lubię być wystawiony na widok ze wszyst-
kich stron, co wydaje się dość ludzką cechą. Jeśli 
ktoś lubi się wystawiać i kusić los, to jego sprawa. Ja 
w każdym razie dziękuję. Frankfurt na Menem, 
zjednoczony Berlin, Warszawa z tymi swoimi no-
wościami ze szkła na każdym rogu oraz Moskwa, 
która stara się jak może, wszystkie są sobie winne. 
Gdy przychodzi co do czego, takich wielkich rzeczy 
po prostu nie da się ukryć. Zwłaszcza na równinie, 
na której nie ma żadnych schowków” (A. Stasiuk, 
Dziennik okrętowy, op. cit., s. 89 –90). Bohater nie 
musi wybierać jednej z dominujących stron, ponie-

waż wybrał własną. Jego Europa to tereny oddalone 
od centrum wydarzeń społeczno-kulturowych, to 
nisza gdzieś w górach, powiedzielibyśmy – Europa 
marginesu mapy, gdzie łatwo można się ukryć. Sta-
siuk pokazuje tę część Europy, która znajduje się na 
obrzeżach, poza głównym nurtem. Od podobnego 
motywu – patrzenia zawsze tam, gdzie wzrok raczej 
nie sięga – zaczyna swój esej Andruchowycz: „Od 
dzieciństwa pociągają mnie ruiny, mógłbym powtó-
rzyć za Danilo Kišem. Od dzieciństwa pociągają 
mnie ruiny, ów szczególny ślad, osobliwy osad mi-
nionego istnienia. Nie chcę tego wyjaśniać jakimiś 
nazbyt wybujałymi skłonnościami metafizycznymi 
czy romantycznymi. Możliwe, że przyczyną jest je-
dynie zapach, a nie żaden Geist. Stęchła wilgoć, nie-
odłączna, rozedrgana fizjologia. Stare ściany, zmur-
szałe belki, na wpół zatarte rzeczy oddychają na 
swój własny, sobie tylko właściwy sposób – a może 
jestem toksykomanem?” (J. Andruchowycz, Środko-
wowschodnie rewizje, przeł. Lidia Stefanowska, w:  
J. Andruchowycz, A. Stasiuk, Moja Europa, op. cit., s. 7).

Stasiuk i Andruchowycz – łączy tych pisarzy do-
świadczenie podróży, świadomość wspólnoty histo-
rycznej i kulturowej, „grzebanie” w przeszłości, po-
szukiwanie tego, co właściwie powoli odchodzi 
w  niepamięć. Podobne jest im obu przekonanie 
o wartości osobistych doświadczeń, które stają się 
przyczynkiem twórczości literackiej.

Literatura europejska – bibliografia

Teksty teoretyczne
Benoit-Dusausoy A., Fontaine G.: Literatura Europy. Historia 
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Kundera M.: Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, 
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Mencwel A.: Rodzinna Europa po raz pierwszy, Kraków 2009.
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Teksty literackie
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ewelina Konopczyńska-Tota, młodszy bibliotekarz w Bibliotece Wydziału Humanistycznego Us, 
doktorantka na Wydziale filologicznym Us

wania i oprócz fragmentów poświęconych typowym roz-
terkom nastolatki – pierwsza miłość, chłopcy, moda, wra-
żenia lekturowe – ważne są także te mówiące o odkrywa-
niu w sobie seksualności i kobiecości: „Zdaje się, że obudzi-
ła się we mnie kobieta, to znaczy gdy wczoraj leżałam 
w wannie i woda pluskała moje ciało, zapragnęłam by mnie 
głaskały czyjeś ręce…5”

Wojna, jak zauważa Kowalska-Leder, dla większości dzie-
ci była doświadczeniem emancypacji. Dzieci szybciej wkra-
czały w dorosłość, często jako jedyne utrzymywały cały 
dom6. Również Rutka zmaga się z tego typu doświadcze-
niem, ucząc się samodzielności i niezależności. Punktem 
przełomowym jest akcja z 12 sierpnia 1942 r., którą Rutka 
przywołuje z pamięci po półrocznej przerwie, a więc post fac-
tum, co sugeruje, że było to dla niej znaczące doświadczenie:

Dzisiaj przypomniałam sobie dokładnie dzień 12 VIII 42, to znaczy 
punkt na „Hakoachu”. (…) Wtedy gdy wyjrzałam przez parkan zobaczy-
łam żołnierzy z karabinami wycelowanymi w stronę placu, na wypadek 
czyjejś ucieczki. Ludzie mdleli, dzieci płakały, ogólnie mówiąc sądny 
dzień. (…) O 3-ej przyjechał Kuczynski i rozpoczęła się segregacja. 1 to 
powrót, 1a to roboty, co jest stokroć razy gorsze od wysiedlenia, 2 – „do 
przejrzenia”, a 3 to „wysiedlenie”, czyli śmierć (…) Najdziwniejsze to, że-
śmy w ogóle nie płakali, ab-so-lu-tnie, nie uronili ani jednej łzy7.

Rutka wie, czym może skończyć się selekcja, dlatego 
ucieka z miejsca przetrzymania i po raz pierwszy sama po-
dejmuje świadomie i stanowczo decyzję. Odkrywa, że „ab-
-so-lu-tnie, nie uronili ani jednej łzy”8. Sylabizuje słowo 
„absolutnie”, by podkreślić konsekwencje tego stanu i za-
znaczyć, że przestała być dzieckiem, które płacze. Jej trafne 
sądy, opinie na temat dziejącej się tragedii, podszyte są ra-
cjonalną analizą, a nie naiwną nadzieją. Jej stosunek do 
śmierci zaskakuje dojrzałą oceną i dystansem. Słowa „jeżeli 
mnie nie wysiedlą”9 dowodzą, iż ma świadomość, co kryje 
się za pojęciem Auschwitz. Z jej zapisków możemy wysnuć 
wniosek, że pochodziła z rodziny zamożnej, zlaicyzowanej, 
zasymilowanej. Dziewczynka nie wspomina o typowych 
obyczajach i świętach żydowskich, nie opisuje Jom Kipur, 
Rosz ha-Szany czy Szabatu. Nie odnotowuje tak ważnego 
dla będzinian wydarzenia, jakim było podpalenie synagogi 

Dzienniki dziecięce z okresu Zagłady to ważne doku-
menty osobiste i świadectwa historyczne. Niestety, w niewiel-
kim stopniu są prezentowane i analizowane w edukacji szkol-
nej. Podstawa programowa dla szkół ponadgimnazjalnych 
daje nauczycielom możliwość wyboru tekstu związanego z tą 
tematyką. W tym przypadku warto byłoby omówić dzienni-
ki dziecięce, które – ze względu na wrażliwość diarystów i ich 
sposób odbioru rzeczywistości – są wyjątkowe. 

Najbardziej znanym diariuszem jest dziennik Anny 
Frank, jednak, jak pisze Justyna Kowalska-Leder, trudno 
traktować go jako świadectwo reprezentatywne i typowe, 
a tym bardziej jako „esencjonalne przedstawienie doświad-
czenia dziecka”1. Dziennik Frank to tak naprawdę kompila-
cja dwóch tekstów: diariusza oraz powieści-dziennika, do-
konana przez ojca dziewczynki – Otto Franka2. Na uwagę 
zasługuje fakt, że autorka sama przepisywała swój dziennik. 
Dlatego warto przywołać inne dzienniki, pisane hic et nunc, 
w których redaktor czy sam autor nie wprowadzili radykal-
nych zmian w stylistyce, interpunkcji czy treści.

„Obudziła się we mnie kobieta”
W 2006 r. z inicjatywy Adama Szydłowskiego, prezesa 

Zagłębiowskiego Centrum Kultury Żydowskiej, opubliko-
wano dziennik Rutki Laskier. Historia tego dziennika, jak 
wielu innych, jest wyjątkowa. Z powodu wyznaczenia dziel-
nicy żydowskiej w Będzinie, Rutka wraz z rodzicami prze-
prowadziła się na ul. 1 Maja, zajmując mieszkanie p. Sapiń-
skich. Stanisława Sapińska, odwiedzając swój dawny dom, 
poznała Rutkę i doradziła jej, by Pamiętnik ukryła pod wnę-
ką między schodami (dlatego przetrwał on praktycznie 
w nienaruszonym stanie). Obecnie rękopis Pamiętnika 
znajduje się w Yad Vashem. Rutka niestety nie przeżyła oku-
pacji. 5 sierpnia 1943 r. wraz z całą rodziną trafiła do Au-
schwitz, gdzie po selekcji została umieszczona w obozie 
kobiecym w Birkenau i prawdopodobnie na przełomie 
grudnia i stycznia 1944 r. umarła na tyfus3. Jedna z współ-
więźniarek, Zofia Minc, wspomina o tym w relacji zdepo-
nowanej w Żydowskim Instytucie Historycznym4. Rutka 
pisała dziennik od stycznia do kwietnia 1943 r. Miała wtedy 
czternaście lat. Dziennik jest zatem świadectwem jej dojrze-

„Żeśmy w ogóle nie płakali”
 Diarystyka dziecięca okresu Holocaustu
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we wrześniu 1939 r. Wzorce, nawet w prostych przejawach, 
takich jak moda, czerpie z kultury europejskiej, a nie ze 
swojej tradycji, która promowała skromny strój kobiecy, 
a mężczyznom zalecała czarny długi kitel bądź tałes z tefili-
nem. Dla Rutki praktyka diarystyczna byłaby formą radze-
nia sobie z „destabilizacją świata”, natomiast pisanie byłoby 
„gwarantem stabilności” – jak zauważa Kowalska-Leder – 
chociaż aspekt terapeutyczny też byłby tu istotny10.

„Czytam w jego oczach”
Stosunkowo niedawno Żydowski Instytut Historyczny 

opublikował Dziennik Reni Knoll (2012). Renia pochodziła 
z Krakowa, wywodziła się z rodziny kupieckiej i zasymilowa-
nej. Była w podobnym wieku co Rutka, gdy zaczęła spisywać 
swój dziennik. Dlatego oba dokumenty osobiste można ze 
sobą porównać. Doświadczenie obu dziewczynek jest repre-
zentatywne i typowe dla ich wieku – obie opisują chłopców, 
lektury, utarczki z koleżankami, obie próbują tworzyć wiersze 
i jednocześnie zmagają się z traumą wojenną (głodem, nędzą, 
śmiercią). Renia pisała dziennik od maja 1940 do września 
1941. W czasie okupacji przebywała do 10 marca 1943 r. 
w getcie, pracowała w zakładzie krawieckim Optima. Jednak 
zakład miał zostać skoszarowany i Renia, za namową rodzi-
ny, udała się na aryjską stronę, a później wyjechała na roboty 
do Niemiec. Historia jej dziennika jest również zaskakująca. 
W momencie, kiedy Renia w marcu ucieka na aryjską stronę, 
w Krakowie jej dziennik, wśród makulatury, odnajduje elek-
tryk Kazimierz Paciorek, pracownik papierni w Jeziornej ko-
ło Warszawy. W jaki sposób dziennik się tam znalazł? Być 
może Niemcy, którzy plądrowali domy po osobach wywie-
zionych do obozu, przeznaczyli papier na makulaturę11. Re-
nia, jak pisze Kowalska-Leder, miała cechy podlotka, była la-
bilna emocjonalnie, popadała raz w samokrytycyzm, raz 
w samouwielbienie. W dzienniku dziewczynki można odna-
leźć dylematy związane z tożsamością: „Czy ja żydówka je-
stem polką? Czy bezojczyzny? W duszy uważam siebie za 
polkę. Kim są moi przodkowie? skąd przybyli?12”.

Polska jest dla niej drugą ojczyzną. Czuje się Polką ze 
względu na język i kraj, a Żydówką ze względu na tradycję13. 
Ma wyrzuty sumienia, gdy zdejmuje opaskę, idąc na kopiec 
czy sanki. W takim samym charakterze zdrady wspólnoty 
traktuje flirt z katolikiem i chrzest14. Te same dylematy nę-
kają Rutkę, która pyta się na łamach dziennika: „Ciekawam, 
czy żydówki mogą się spowiadać chrześcijańskiemu księ-
dzu? U kogo można się tego dowiadywać?”15. Dziennik Re-
ni nie ma charakteru kroniki, aczkolwiek warto zastanowić 
się, czy tu nie działa czasem mechanizm wyparcia, gdyż 
diarystka skupia się przeważnie na tym, co przyjemne – 
potańcówki, opalanie, opis najładniejszych chłopców, smak 
lodów czy fason sukienki w groszki, gdy tymczasem temat 
głodu czy śmierci jest tu „zagadywany” lub przemilczany: 
„Warto zastanowić się nad tym, jak wiele cierpienia, bólu 
i upokorzenia zostało w dzienniku Reni przesłonięte barw-
nym, często egzaltowanym szczebiotem podlotka16”.

Na uwagę zwraca także u Reni, jak i u Rutki, aspekt doj-
rzewania, odkrywania w sobie kobiecości i cielesności. Re-
nia traktuje relację między kobietą a mężczyzną jako pe-
wien rodzaj gry, jako przejaw manipulacji i dominacji, a na-
wet pewną regułę, dzięki której można podporządkować 
sobie partnera:

Bolek Rosenberg jest tutaj i nie wiem, czy się we mnie buja, czy nie. 
Chociaż ze mną nie chodzi, to jednak ile razy idę sama, zawsze dochodzi 
do mnie, a ja czytam w jego oczach to, co czyta pani w oczach swego psa. 
Imponuje mu widocznie mój lodowaty chłód, z jakim traktuję jego 
i wszystkich chłopców (…). Gdy mi się jakiś szczególnie podoba i gdy 
nie chcę, aby zrażony moim chłodem ustąpił, to od czasu do czasu rzu-
cony uśmiech wystarcza, aby piesek chodził posłusznie na sznurku17.

Zastanawiający jest fakt, że tak młoda osoba jest zdolna 
do wnikliwej oceny relacji międzyludzkich. Prawdopodob-
nie dziewczynka musiała usłyszeć, w czasie rozmów wśród 
dorosłych, określenie „pies na sznurku”, które później 
sprawdziła i wykorzystała do opisu osobistej relacji interper-
sonalnej.

„Bardzo mnie zasmuciła ta nowina”
Wśród diarystyki dziecięcej nie brakuje także świadectw 

pisanych przez chłopców. Jednym z przykładów jest Pamięt-
nik Dawida Rubinowicza, który został opublikowany po raz 
pierwszy w 1960 r. Rękopisy zostały przekazane Marii Jaro-
chowskiej przez kierownika radiowęzła, Artemiusza Woł-
czyka. Jarochowska pisała wówczas reportaż o zbrodni do-
konanej w czasie okupacji w Bodzentynie. Zeszyty te zostały 
znalezione na strychu u jednego z mieszkańców Bodzenty-
na18. Nie zostało wyjaśnione, w jaki sposób tam się znalazły. 
Rubinowicz zapisał pięć zeszytów w linie, a na ostatnim 
z nich widniała pieczątka z napisem: „D. Rubinowicz Bo-
dzentyn ul. Kielecka 13” (notatki prowadzono od marca 
1940  do czerwca 1942 r.). Rubinowicz urodził się w 1927 r. 
i był mieszkańcem wsi Krajno (powiat kielecki)19. Chłopiec 
wychował się w dość tradycyjnej, średniozamożnej rodzinie, 
jego ojciec prowadził małą mleczarnię. Niestety, Dawid nie 
przeżył wojny. We wrześniu 1942 r. ludność żydowską z Bo-
dzentyna zapędzono pieszo do oddalonego o 25 km Suche-
dniowa, skąd wysłano transportem do obozu zagłady w Tre-
blince. Rodzina Rubinowiczów została zagazowana prawdo-
podobnie 22 lub 23 września20. W dzienniku chłopiec opisu-
je szczegółowo dzień powszedni na wsi, typowe i rutynowe 
zajęcia, zaznaczając dokładnie, co po kolei robi:

Mieliśmy dziś ładną przygodę w lesie. Zaraz rano poszliśmy na ja-
gody, zbieraliśmy bardzo sporo, już mieliśmy pół naczynia jak opadła 
taka mgła w lesie i deszcz zaczął padać i zaraz uciekliśmy do domu. Za-
czym wyszliśmy z lasu to żeśmy przemokli. Gdyśmy przyśli do domu to 
my się przebrali21. 

Obok opisów życia codziennego, a więc pracy w mły-
nie, w lesie, pojawiają się próby werbalizacji doświadczenia 
okupacji:
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Ć Dziś zostały wywieszone ogłoszenia w Kielcach, że kto wejdzie albo 
wyjdzie z „Dzielnicy Żydowskiej” to jest pod karą śmierci. Bo do tej 
pory to można było wyjść i wejść do dzielnicy. Bardzo mnie zasmuciła 
ta nowina, nie tylko mnie ale każdego Izraelita co to słyszał. Nie tylko 
w Kielcach zostały wywieszone te ogłoszenia ale we wszystkich mia-
stach Generalnego Gubernatorstwa, (tak się nazywa część byłej Polski)22.

Dawid zdaje relację z wydarzeń w getcie i konsekwencji 
płynących z polityki antyżydowskiej. Wie o nowym podzia-
le geopolitycznym kraju. Notka ma zatem charakter infor-
macyjny, ale i psychologiczny – chłopiec widzi siebie w gru-
pie skazanych Izraelitów. W dzienniku miejsce zamieszka-
nia, wieś Krajno, to przestrzeń stosunkowo bezpieczna, 
w przeciwieństwie do miasta, które kojarzy się ze złymi 
wiadomościami23. Dla Dawida pisanie  jest surogatem roz-
mowy z kimś, komu można powierzyć swoje doświadcze-
nie, jest formą zwierzenia, a także narzędziem poznania 
świata24. Dziennik to swoisty kolaż, w którym miesza się to, 
co zasłyszane, podsłuchane (znacząca rola plotki), z tym, co 
widziane i przeżyte. Przykładem są zdania-frazy lamenta-
cyjne, powtarzane przed dorosłych w otoczeniu Dawida – 
„Dziewczyna jak kwiat” czy „co te bestje wyrabiają z ludź-
mi”, które chłopiec interioryzuje jako swoje25.

„Powolne umieranie zaczyna się”
Dużo starszym od Dawida Rubinowicza diarystą, który 

spisywał swój dziennik również w czasie okupacji, był Dawid 
Sierakowiak, urodzony 25 lipca 1924 r. w Łodzi, w rodzinie 
stolarza. Chłopiec był bardzo zdolnym uczniem, otrzymał 
stypendium umożliwiające naukę w prywatnym Gimna-
zjum w Łodzi26. Dziennik Dawida opublikował w 1960 r. 
Lucjan Dobroszycki. Publikacja składa się z dwóch zeszytów, 
które dzieli duży odstęp czasowy. Dwa oryginalne zeszyty 
Sierakowiaka znajdują się obecnie w Żydowskim Instytucie 
Historycznym. Przekazał je do instytucji Wacław Szkudla-
rek, który powrócił po wojnie do swojego domu, gdzie odna-
lazł pięć kajetów zapisanych polskim pismem. Trzy pozosta-
łe zeszyty prawdopodobnie Szkudlarek sprzedał dziennika-
rzowi Konradowi Turowskiemu, które wykorzystano do 
publikacji amerykańskiej z 1996 r. Opracowali ją Alan Adel-
son i Kamil Turowski, syn dziennikarza. Adelson podaje, że 
dziennik Sierakowiaka składał się z siedmiu zeszytów, z któ-
rych dwa posłużyły jako opał mroźną zimą27. Dziennik Sie-
rakowiaka to przykład wyznania intymnego. W narracji 
realizowana jest konsekwentnie postawa wyznania:

W domu nie ma już prawie nic do gotowania. Podstawę wszystkie-
go stanowią liście. Jestem tak bardzo osłabiony, że całymi dniami leżę 
jak nieżywy. Nic nie czytam ani niczego mi się nie chcę. Powolne umie-
ranie zaczyna się28.

Sytuacja wyznania dotyczy przede wszystkim narra-
tora. To codzienny zapis jego rozważań nad samym sobą, 
opis przeżyć, penetracja wnętrza29. Jak zauważa Kowal-
ska-Leder, to studium choroby głodowej30. Dominantą 
dziennika jest opis głodu, wyrażony przez nieustannie 

przywoływane informacje o cenach żywności, dostawach 
i jakości jedzenia31:

Pojawiły się już w kooperatywach pierwsze transporty warzyw. Jest 
pełno kapusty, rzodkwi, ogórków i innych warzyw. Ceny są jednak nie-
zmiernie wysokie. Wydaje się warzywa nie na karty, lecz na legitymację 
z kooperatywy. A forsy jak nie ma, tak nie ma (…) Nadeszły dziś do 
getta wiśnie! Sensacja niebywała. W kooperatywach warzywniczych 
wydają przydziały na legitymację, ale po 2 Rm za kg!32

Diarysta skupia się na jedzeniu, skrupulatnie opisując 
potrawy i posiłki, które zjada – zupy w szkole, mieloną kawę 
z cukrem, czulent. Monotematyczność jego wywodu być 
może ma na celu „wyparcie” głodu, i jak pisze Kowalska-
-Leder, pisanie jest dla niego przeciwdziałaniem presji cia-
ła33. Jednak ciągłe podkreślanie tego, że przychodzą kolejne 
dostawy jedzenia dla niego niedostępne i fakt, że uprzywi-
lejowani konsumują, jest przykładem autodestrukcji:

Każdy zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że zimy nie przetrzyma 
(nie mówię naturalnie o tych, którzy żrą) i dlatego wszędzie coraz moc-
niejszy staje się pesymizm (…) Dostaliśmy już talony na rację dla pracu-
jących. Jutro dostaniemy też talony na 0.5 kg twarogu34.

Opinia dotycząca „tych, co żrą” jest znacząca i wynika 
z komunistycznego światopoglądu Sierakowiaka35, dlate-
go widzi on getto jako miejsce podziału na „zasłużonych 
pracowników gminy” i „szary tłum”. Ci pierwsi poprzez 
protekcję otrzymują dodatkowe talony na przydział jedze-
nia i to jest powodem gniewu Sierakowiaka, nienawiści do 
prezesa gminy Chaima Rumkowskiego, którego oskarża 
o nepotyzm, a także ratowanie przede wszystkim osób 
z jego środowiska. Jak mówi sam prezes: „ofiary z dzieci 
i starców są konieczne”. Sierakowiak pisze wprost o „prze-
klętym kapitalistycznym świecie”36. Dziennik Sierakowia-
ka to także opis stanu psychicznego chłopca. Diarysta za-
uważa jak traci siły na wszystko i nie może skoncentrować 
się na czynnościach, które sprawiały mu przyjemność 
(czytaniu, tłumaczeniu z jęz. hebrajskiego). Nie jest w sta-
nie o niczym myśleć: „Kapcanieję i obojętnieję coraz bar-
dziej. Życie coraz okropniejsze, coraz bezbarwniejsze i już 
zupełnie bez treści”37. Zły stan psychofizyczny potęguje 
anemia, częste biegunki, osłabienie i permanentny głód, 
który doprowadza chłopca do gruźlicy płuc, zakończonej 
śmiercią 8 sierpnia 1943 r.

Podsumowanie
Wymienione utwory nie wyczerpują repertuaru, 

z którego mogliby skorzystać nauczyciele przygotowujący 
zajęcia dotyczące tematyki Holocaustu. Pierwszym świa-
dectwem dziecięcym był Dziennik z getta warszawskiego 
Mary Berg, opublikowany już w 1945 r. Berg, właściwie 
Miriam Wattenberg, przebywała w getcie w Warszawie. 
Jej sytuacja materialna była inna niż pozostałych dzieci. 
Matka Mary posiadała obywatelstwo amerykańskie, które 
ocaliło całą rodzinę. Obywatele państw neutralnych byli 
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zakładnikami, mieli posłużyć w wymianie prowadzonej 
z okupantami – w zamian za obywatela amerykańskiego, 
uwalniano jeńca niemieckiego. Berg wspomina: „Żydzi 
będący obywatelami państw neutralnych nie są obowią-
zani do noszenia opasek i wykonywania niewolniczej pra-
cy”38.  Mary wraz z rodziną zostaje internowana na Pa-
wiak w czerwcu 1942 r., a następnie w styczniu 1943 r. 
zostaje wysłana do obozu przejściowego w Vittel. Stamtąd 
w marcu 1944 r. przedostaje się przez Hiszpanię do Portu-
galii, skąd statkiem płynie do Nowego Jorku. Dzienniki, 
które zostały wcześniej przywołane, były w większości 
pisane na bieżąco, hic et nunc, bez większej ingerencji re-
daktora. Z dziennikiem Mary jest pewien kłopot, gdyż 
wprowadza ona podział na rozdziały, przez co jej narracja 
przypomina sfabularyzowaną powieść. Odstępy między 
zapisami są kilkunastodniowe, autorka może się do nich 
odpowiednio ustosunkować, a co najważniejsze, informu-
je czytelnika o tym, że swoje notatki przepisuje.

Stosunkowo szybko wydano także pamiętnik Janiny 
Hescheles Oczyma dwunastoletniej dziewczyny, opubliko-
wany w 1946 r. przez Centralną Żydowską Komisję Histo-
ryczną. Natomiast w Yad Vashem zdeponowane są dzien-
niki pisane po polsku, między innymi przez dziewczynkę 
z Radomska, Miriam Chaszczewacką, i Jerzego Urmana, 
zatytułowane Kartki z pamiętnika, które do tej pory nie 
zostały opublikowane39. (Warto dodać, że w 1993 r. wyda-
no dziennik Marii Koper w opracowaniu Henryka Gryn-
berga, których oryginał również znajduje się w Yad Va-
shem). Poza tym istnieje wiele zapisków dziecięcych pisa-
nych w Polsce, ale opublikowanych tylko po angielsku, jak 
The Krakow Diary of Julius Feldman, dziennik, który od-
naleziono po dwudziestu latach w Krakowie. Getto kra-
kowskie opisuje także Halina Nelken w And Yet, I Am 
Here!, która urodziła się w 1924 r. Ze Śląska, z Andrycho-
wa, pochodziła Ruthka Lieblich, która pisała A Diary of 
War od sierpnia 1940 do grudnia 1942 r.. Należy wspo-
mnieć również o dzienniku Moshe Flinkera Young Mo-
she’s Diary. The Spiritual Torment of a Jewish Boy in Nazi 
Europe. Chłopiec wychowywał się w rodzinie ortodoksyj-
nych żydów, jego dziennik pisany był piękną hebrajszczy-
zną. Chłopiec wraz z rodziną wyemigrował z Polski do 
Holandii, gdzie w 1942 r. wysiedlono go wraz z rodziną do 
Belgii, a następnie do Auschwitz. 

Pomocne w prowadzeniu zajęć w szkole mogą być 
opracowania teoretyczne dotyczące dokumentów osobi-
stych, w tym dzienników dziecięcych, m.in.: Justyny Ko-
walskiej-Leder Doświadczenie Zagłady z perspektywy 
dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego, Jacka 
Leociaka Tekst wobec Zagłady czy opracowania zagranicz-
ne: Laurel Holliday Children in the Holocaust and World 
War II. Their Secret Diaries oraz Carol Lee Anne Frank 
and the Children of the Holocaust. Przydatny przy plano-
waniu zajęć z tej tematyki okaże się również tekst Eleono-
ry Bergman i Edyty Kurek Gdyż chciałem przeżyć. Dzieci 

żydowskie w czasach Zagłady. Materiały edukacyjne, 
w którym autorki proponują konspekty lekcji do załączo-
nych w całości dziewięciu relacji pochodzących ze zbiorów 
Żydowskiego Instytutu Historycznego.
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Zadania bibljotekarZa

Z pomiędzy różnego rodzaju form prac oświatowych 
najprzyjemniejszą, lecz może najbardziej odpowie-
dzialną, jest praca bibljotekarza w bibljotece pu-
blicznej, a więc przeznaczonej dla wszystkich.

Chcąc należycie ocenić pracę bibljotekarza oraz 
podkreślić jej znaczenie wychowawcze, przyjrzeć się 
musimy całokształtowi tej pracy, jaką wykonuje co-
dziennie.

Praca ta jest dwojaka: techniczna i ściśle wycho-
wawcza.

(…)
Różnorodność księgozbioru odpowiada różnorodno-

ści czytelników. Setki tomów rokrocznie wypożycza 
setkom czytelników, którzy pochodzą z wszystkich 
warstw społeczeństwa, a którzy jedną tylko posiadają 
wspólną cechę, jeden mają cel: chęć przeczytania 
książki i to zajmującej. Każdy jednak z czytelników 
ma inne przygotowanie, wymagania, nawyki, innemi 
kieruje się intencjami, wypożyczając książkę. Mimo 
to jednak czytelników zasadniczo podzielić można na 
trzy kategorie:

1) tych, którzy pragną czytać, lecz dotąd czytali 
mało, lub w ogóle nie czytali i nie mają zdecydowa-
nego kierunku czytelnictwa, ani samokształceniowe-
go;

2) których czytelnictwo dotychczas polegało jedy-
nie na bezplanowem pochłanianiu utworów beletry-
stycznych;

3) takich, którzy mają wyraźne upodobania i wie-
dzą, czego chcą.

Najliczniej reprezentowane będą oczywiście dwie 
pierwsze kategorje czytelników i im też bibliotekarz 
poświęcić musi najwięcej czasu.

Czytelników oraz ich indywidualność bibliotekarz 
musi dokładnie poznać, by móc wykreślić im taki kie-
runek czytelnictwa, który nie wypaczy tej indywidu-
alności. Poznawszy czytelnika, bibliotekarz starać 
się musi pozyskać jego zaufanie, bo wtedy tylko 
wywierać na niego będzie mógł pożądany wpływ.

Czytelnika równocześnie nauczyć należy czytać. 
Nie jest to bowiem umiejętność rozpowszechniona 
w stopniu dostatecznym. Bardzo wielu z nas czyta 
jedynie mechanicznie, osiągając wystarczający bodaj 
stopień zadowolenia z samego procesu przeczytania 
dzieła o takiej czy innej ilości stronnic. Tymczasem 
wypożyczanie książek nie jest ostatecznym celem pra-
cy bibljotekarza. Celem jej jest, aby odpowiednia 
książka znalazła swego czytelnika, który ją dobrze 

przeczyta, to znaczy wniknie w jej treść, wchłonie 
ją w siebie, przeżyje ją, stanie się współtwórcą au-
tora, dopowiadającym samodzielnie to, co przemilczał 
autor – to znaczy dalej: zaczepi swoją własną myśl 
o tryby cudzego koła i zmusi ją do pracy, do ruchu. 
Temi słowy Zdzisław Dębicki określa istotę dobrego 
czytania, takich czytelników radby widzieć zawsze 
i jedynie w swej bibljotece w Lipsku twórca nowego 
prądu w czytelnictwie – Walter Hoffmann. Osiągnięcie 
tego celu przyświecać winno zawsze bibljotekarzowi 
w jego pracy. Konsekwencja i umiejętność w obcowaniu 
z ludźmi oraz wybór odpowiedniej metody ułatwi mu 
znakomicie pracę. Pamiętać zawsze winien, że czytel-
nikom zupełnie świeżym polecać winien początkowo 
łatwe utwory beletrystyczne, poczem nastąpić może 
przejście do czytania utworów trudniejszych, a mia-
nowicie opisów podróży i życiorysów, stąd zaś nasu-
wa się możność przejścia do historii i geografii, 
dalej do nauk społecznych, aż wreszcie czytelnik 
napotka na swą dziedzinę upodobań i sam pójdzie da-
lej.

Jakkolwiek książka ma swoją jasno i wyraźnie okre-
śloną rolę do spełnienia w życiu człowieka, nigdy 
jednak nie powinna mu zasłaniać istoty zjawisk ży-
ciowych. Cechą tych zjawisk jest ruchliwa zmienność, 
ciągłe uleganie przeobrażeniom. Stąd też człowiek 
życia swego nie urządza według książki, stąd czło-
wiek, który zbyt wielkiem obdarzył ją zaufaniem 
oddala się często od życia i staje się jednostką dla 
społeczeństwa nieporoduktywną, gdyż tacy ludzie nie 
są zdolni do życia praktycznego.

Książka spaczyła życie ich, paraliżując i usypia-
jąc wolę, zamiast budować siły i drzemiące w głębi 
duszy zdolności. Zadanie bibljotekarza jest temu 
ujemnemu wpływowi na jednostki przeciwdziałać przez 
częste i umiejętnie prowadzone dyskusje na temat 
przeczytanych książek. Wtedy to nadarza się sposob-
ność korygowania poglądów czytelnika przez podsu-
wanie innego utworu o podobnej treści, lecz innem 
podejściu i ujęciu tematu – zagadnienia. Na tem 
jednak skończyć nie wolno. Sprzeczności, zaczerp-
nięcie z przeczytanych utworów, nie dałyby nikomu 
spokoju, wytrącićby mogły czytelnika z równowagi 
i znowu wymiana zdań między czytelnikiem a bibljo-
tekarzem usunąć może wątpliwości. Jest rzeczą zro-
zumiałą, że tak pojęta i prowadzona przez biblijo-
tekarza praca wymaga obok dokładnej znajomości ca-
łego księgozbioru dużej inteligencji i intuicyjnego 
wyczucia stanu psychicznego dorosłego zwłaszcza 
czytelnika.

(…) Józef Menzel
Źródło przedruku: 

„Nasz Głos” 1932, nr 4, s. 70–72.
Zachowano oryginalną pisownię.

wybrała

Beata Filus
nauczycielka
bibliotekarka
w Bibliotece

Pedagogicznej
ZCDN
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Zdążysz się spóźnić
felieton z cyklu Po dzwonku

Grażyna Dokurno, nauczycielka matematyki w Gimnazjum w Barlinku

Gdybym miała teraz naście lat, gdyby stały otworem 
przede mną wszystkie drogi świata, jak by to było? Pew-
nie bardzo ciekawie. Atrakcyjne obietnice: kolorowe ciu-
chy, egzotyczne smaki, używki. Na pewno chciałabym 
doświadczyć nowości tak, jak kilkadziesiąt lat temu alko-
holu. Eksperymentowałabym, żeby mieć swoje zdanie na 
temat marihuany lub oglądania gwiazd z dachu. Leku na 
niezadowolenie ze swojego wyglądu szukałabym w Inter-
necie i stawałabym się jeszcze bardziej niezadowolona, bo 
obraz ciała pokazywany w mediach jest niedościgły. 
Wśród wszystkich idei chciałabym się dogrzebać uniwer-
sum, żeby być pewną, że wybrałam najlepiej. A ponieważ 
jestem osobą z natury podatną na nowości, to byłabym 
pewnie zagubiona, bo świat jest bardzo kolorowy i taki 
cholernie różnorodny. Nieustannie czułabym się jak 
przed regałem z pastą do zębów. W chwili, gdy do koszy-
ka wkładam wybraną tubkę, już wiem, że nie jest to naj-
lepszy wybór. Ale mam już trochę lat i wypracowany ze-
staw zasad, według których postępuję. Poza tym jestem 
odpowiedzialna za innych: za moje dzieci, za młodzież 
z mojej klasy, za…

Leszek Kołakowski napisał w Mini wykładach o maxi 
sprawach: ,,(…) tym, co naprawdę i najbardziej w młodo-
ści jest atrakcyjne, jest rzeczywistość niezakończona, albo 
poczucie otwartości życia. (…) Chodzi tylko o samo po-
czucie, że nic nie jest przesądzone czy wyznaczone przez 
los, że drogi są otwarte i wszystko jest możliwe”. 

Ostrzeżenia starszych nie przekonują. Młodzi tylko 
kiwają głowami: narkotyki są niebezpieczne, alkohol 
uzależnia. Robią to, żeby mieć święty spokój od „kazań” 
rodziców. Gdy wyjeżdżają do dużego miasta po nauki, 
coraz bardziej oddalają się od domu; wielu zachłystuje 
się atrakcyjnością decydowania o sobie. Ile mówią ro-
dzicom? Ja w ich wieku mówiłam jakieś 40% prawdy 
o tym, gdzie i z kim bywałam i co robiłam. Już jako 
matka miałam świadomość, że mój syn robi podobnie; 
obserwowałam, gotowa do obrony i pomocy, wyobraża-
jąc sobie najgorsze warianty jego spotkań ze złym. 
Uspokojenie nadeszło z dniem, gdy syn postanowił być 
odpowiedzialny za drugiego człowieka. Wtedy prze-
szedł na stronę dorosłych.

Bartek, lat 24, nie żyje. Szukam okruchów pamięci 
o nim. Na tableau z 2005 roku zdjęcia uśmiechniętych 
uczniów, wśród nich klasa Bartka, moja klasa. Oglą-
dam zdjęcia, które przypominają, że klasa była pomy-
słowa, zdolna, roześmiana. 

Bartek rozwiązywał równania w pamięci, ograni-
czając zapis do minimum. Sprawdziany też tak pisał: 
czysto, oszczędnie. Na lekcjach przede wszystkim 
uważał i nawet jego najlepszy kolega nie mógł mu 
w tym przeszkodzić. Gdy podchodził do tablicy, odru-
chowo ściszałam głos. Gdy w sztafecie biegł z Piotrem, 
Darkiem i Arkiem, od całej czwórki czuło się moc i ra-
dość. Bardzo ładnie odnosił się do dziewcząt, a one go 
lubiły za zniewalający uśmiech i za to, że nie zachowy-
wał się smarkatowato, jak wielu w jego wieku. 

Po ukończeniu dobrego liceum dostał się, wśród 
kilkunastu innych osób, na kierunek kształcący lotni-
ków. Gdy o tym się dowiedziałam, pomyślałam, że 
będzie z niego dobry lotnik, bo to mądry człowiek.

Bartka już nie ma, a ja myślę: dlaczego życie nie da-
ło mu drugiej szansy? Dlaczego, jak w filmie akcji, nie 
zatrzymał się w ostatnim momencie, chwytając się 
krawędzi dachu? W księdze absolwenta Bartek jako 
motto umieścił zdanie: ,,Spiesz się powoli, zdążysz się 
spóźnić”. Wtedy to wydawało się mało oryginalne, 
a dziś brzmi jak ironiczny chichot losu.

Spotkanie klasy po latach nie tak miało wyglądać. 
Przyszli na pogrzeb – piękne kobiety i przystojni męż-
czyźni – i widziałam na ich twarzach smutek i zdu-
mienie. Bartek będzie miał zawsze 24 lata, także wte-
dy, gdy jego rówieśnicy będą drżeć o swoje dzieci w je-
go wieku. Mieliśmy szczęście znać wyjątkowego i do-
brego człowieka, którego obraz będzie do nas wracać.

W ostatni dzień Bartka na odtwarzacz mp3 wgrałam 
kilka piosenek. Wysłuchałam ich kilka dni później, na 
spacerze z psem. Słuchałam bezbrzeżnie smutnego głosu 
Hanny Banaszak i wpadłam w osłupienie, bo słowa 
Ostatniego biegu Basi, które napisał Jan Nowicki, wyraża-
ły mój i mojej wyjątkowej klasy smutek: ,,W naszym 
ludzkim bólu / W zdumieniu odejściem (…) Jak ciebie żal 
/ Jak nas nam żal”.
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sławomir Osiński, dyrektor szkoły Podstawowej nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w szczecinie

wnętrzną, stosująca ocenianie kształtujące, uczą-
ca dla przyszłości, a nie do egzaminów (przeważ-
nie ma w nich niezłe wyniki) i starająca się wdra-
żać współpracę z rodzicami i idee społeczeństwa 
obywatelskiego. Szkoła zła to taka, która żyje 
w wewnętrznym skłóceniu, zarządzana nawet po 
„gomułkowsku”, zwykle podług zasady „dziel 
i rządź”, niechętna zmianom, produkująca znako-
mitą acz fikcyjną dokumentację pracy, narzucają-
ca zasady i niechętna do jakiegokolwiek dialogu 
oraz zatrudniająca wylęknioną i nierozwijającą 
się kadrę. Zdarza się, że bryluje w rankingach.

Zdecydowanie lepiej być dyrektorem i nauczy-
cielem szkoły przeciętnej we wszystkich aspek-
tach – bo wyniki testów czy egzaminów nie 
wszystko mówią o  jakości pracy szkoły – albo 
nawet szkoły podłej, niż uznawanej za dobrą 
i nowoczesną.

Po pierwsze, aspekt finansowy. Nie chodzi tu 
o taki drobiazg, że zarobki dyrektorów i nauczy-
cieli nie bardzo idą w parze z kosztami utrzyma-
nia (np. dyrektorzy z  małych gmin „Polski B” 
zarabiają średnio o kilkanaście tysięcy złotych 
więcej niż dyrektorzy szczecińscy, przy kosztach 
utrzymania w  tych gminach nawet dwa razy 
mniejszych niż w Szczecinie), ale o kwestie odpo-
wiedniego wynagradzania – również motywacyj-
nego i nagród finansowych. Dyrektor porówny-
walnej wielkościowo szkoły słabej ma podobną 
pulę pieniędzy na wymienione wyżej cele, ale 
solidnie nagradza kilku nauczycieli dobrze pra-
cujących i ma święty spokój. W dobrej szkole dy-
rektor z wyrzutami sumienia powinien podzielić 
tę samą kwotę na większość grona, bo zespołowo 
pracuje na najwyższych obrotach, trudno mu też 
wybrać liderów. Zatem, albo w  przypadku na-
gród i wysokiego motywacyjnego dla kilku – nie-
docenieni zostają inni, albo większość dostaje 
jakieś smętne grosze. Choć po prawdzie najsłab-
szy nauczyciel tej szkoły pracuje kilka razy lepiej 
niż najlepszy z poprzedniej. Ot, dylemat. Zwykle 
też, gdy szkoła zła jest większa od dobrej, także 
i dyrektor takowej ma wyższe dochody niż dobry 
menedżer.

Dzisiejsze przemyślenia – i  to jest najmniej 
przyjemna konstatacja – wynikają z kilkuletnich 
obserwacji, rozmów, lektury forów przeróżnych 
i nie są tylko rezultatem klątwy przedwiosennej. 
Trzeba bowiem wysnuć tezę (na szczęście nie do-
tyczy ona całej, ponad trzydziestotysięcznej liczby 
placówek, ale na podstawie ref leksji natury staty-
stycznej odnosi się jednak do większości), że nie 
warto prowadzić dobrej szkoły. Tu konieczna jest 
uwaga – szkoła dobra, w skrócie, to taka, która 
zarządzana jest według zasad TQM (komplekso-
wego zarządzania jakością), gdzie zatrudniona 
jest innowacyjna, ucząca się i pracująca zespoło-
wo kadra, otwarta na zmiany i innowacje, rozu-
miejąca oraz w ykorzystująca ewaluację we-

Dlaczego nie warto być dobrym

Przedłużająca się pomroczność 
zimowa i gnuśność tak wpływają na 
człowieka, że wygasa w nim chęć do 
życia, a po mózgu pełzają myśli 
depresyjno-destrukcyjne. Wszystko 
to przekłada się na brak entuzjazmu 
do pracy oraz ton wypowiadanych 
sądów i opinii. Są one, co łatwo 
przewidzieć, postury mizernej, 
plugawej i przepojone 
czarnowidztwem, które czasem 
niektórzy nazywają obiektywizmem 
polskim. Jasne zatem, że niniejszy 
tekst w zasadzie będzie 
przygnębiający, ale – obiecuję – 
następny utopi się w morzu 
optymizmu i będzie jaśniał jak 
lampki sygnałowe okrętu, raz po raz 
wynurzającego się wśród bałwanów.
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Po drugie, wspomaganie materialne i niemate-
rialne działań placówki. To oczywista oczywi-
stość, że tam, gdzie panuje nieporządek, dewa-
stacje i  brak dyscypliny oraz niefrasobliwość 
w pozyskiwaniu środków, zwykle szybko zacho-
dzi konieczność wymiany drzwi, elementów toa-
lety, remontów czy doposażenia w sprzęt. Tam 
zaś, gdzie społeczność szkoły wypracowała kul-
turę zachowania, gdzie rozważnie wydawane są 
pozyskane przez szkołę środki, zwykle nie dosta-
je się nic, bo przecież „tam jest ładnie, czysto, 
a  dyrektor gospodaruje oszczędnie”. To chyba 
najczęstszy objaw paranoi oświatowej.

Gdzie łatwiej skierować kontrolę, żeby gmina lub 
organ nadzoru zapunktowały? Oczywiście do szkoły 
dobrej. Gdy jednak zostaną wykryte poważne uchy-
bienia w szkole złej (choćby pomyłki w SIO, fatalna 
księgowość) – ratuje się (lub tuszuje) tę właśnie, bo 
w dobrej „dyrektor sobie poradzi, najwyżej nie damy 
mu nagrody”. Tak ma się trzeci aspekt.

Właśnie – gdy szkoła słaba, ale czymś drob-
nym się wyróżni, albo zwyżkuje o jeden stanin 
w wynikach egzaminu, na dyrektora zwykle cze-
ka nagroda. W szkole utrzymującej stały poziom 
i sukcesów, i wyników traktuje się to jako rzecz 
normalną, zatem niewartą wyróżniania nauczy-
cieli i kadry zarządzającej. Ale gdyby trafiła się 

jakaś drobna skarga czy spadek wyników ze sta-
ninu wysokiego o jeden stopień w dół – od razu 
jest afera. To po czwarte.

A po piąte – co jest mimo wszystko ciekawym 
zjawiskiem socjologicznym – najwięcej interwen-
cji, uwag i skarg rodziców dotyczy tych dobrych 
szkół. Paradoks ten można wytłumaczyć tym, że 
posyłane są tam dzieci ludzi wymagających jako-
ści, zainteresowanych losem swych pociech, cza-
sem nadopiekuńczych. Z reguły nie doświadczyli 
naszej powszechnej mizerii oświatowej, więc ma-
ją bardzo wygórowane wymagania. Poza tym 
rozmawia się tutaj z nimi, dyskutuje, nie narzuca 
rozwiązań, a dla wielu w naszej społeczności to 
oznaka słabości. Natomiast w  szkołach złych 
mniej rodzicom zależy, odżywają zakodowane 
obrazy z ich młodości, bo szkoła wciąż taka sa-
ma, a ich rolą jest słuchać poleceń i milczeć. To 
oznaka mocy, a z mocą nie warto zadzierać.

Mógłbym jeszcze na kilku stronach opisać 
różnice w obyczajach panujących w obydwu ty-
pach szkół, stosunki (często kuriozalne, z łama-
niem prawa włącznie) międzyludzkie i postawy 
dyrektorów, ale nadchodzi wiosna – wystarczy 
już paskudności i   burości .  Mimo wszystko 
twórzmy dobre szkoły i  dbajmy o  nie. Kiedyś 
w końcu będzie normalnie.
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Zofia fenrych, starsza inspektor Referatu edukacji Historycznej IPN-u w szczecinie

su. Jeśli odpowiedział źle lub „nie wiem”, zabiera 
swoją kartę i kładzie na wierzch swojego stosu, a na 
stół dokłada kolejną ze spodu trzymanego w ręku 
stosu. Cała rozgrywka trwa do 12 minut. Zwycięża 
osoba, która pozbyła się wszystkich kart lub ma ich 
najmniej po upływie tego czasu. Rozgrywkę właści-
wą może poprzedzić trzyminutowa rozgrzewka, któ-
ra wygląda prawie tak samo jak późniejsza gra, tyle 
że nie trzeba nazywać symboli. 

Dużą zaletą gry jest z pewnością możliwość jej 
przeprowadzenia wśród wszystkich uczniów jedno-
cześnie przy posiadaniu tylko jednego kompletu. 
Kolejnym atutem jest jej dynamika i krótki czas 
trwania. Co ciekawe, grę można przeprowadzać na 
wszystkich szczeblach edukacji – od szkół podstawo-
wych, poprzez gimnazja, a także w szkołach śred-
nich. Gra sprawdza się wśród uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Przy tych ostatnich oraz 
przy uczniach najmłodszych, autor gry radzi, by 
przeprowadzać tylko wersję z rozgrzewką – w celu 
nauki rozpoznawania znaków i symboli. Ich nazy-
wanie jest kolejnym etapem. Dla szkół ponadgimna-
zjalnych przeznaczone jest nawiązanie w grze do 
publikacji IPN-u Od niepodległości do niepodległości. 
Kolory przy numerze symbolu na rewersie karty 
oraz na kartach pomocniczych nawiązują do kon-
kretnych działów syntezy historii Polski 1918–1989. 

Dzięki zestawowi 133 kart pomocniczych nie tyl-
ko można rozszerzyć wiedzę na temat konkretnych 
symboli. Autorzy gry radzą, by po rozgrywce w pa-
rach podzielić klasę na dwa zespoły i przeprowadzić 
quiz sprawdzający zdobytą wiedzę. Nauczyciel poka-
zuje kartę pomocniczą z symbolem; kartę otrzymuje 
ten zespół, który odgadnie, co to za symbol. Zwycię-
ża grupa, która zbierze więcej kart. 

Gra ZnajZnak ma wiele walorów edukacyjnych – 
ważna jest jej przystępność, łatwość przeprowadze-
nia nawet w dużej grupie uczniów, a przede wszyst-
kim jej przedmiot – znaki, symboliczne postacie, 
daty ważnych wydarzeń itd. Stają się one punktami, 
na których można osadzić narrację historyczną pod-
czas lekcji dotyczących Polski w XX wieku.

Więcej informacji o dostępności i dystrybucji gry 
na stronie: www.znajznak.pl.

Pod koniec 2012 r. premierę miała gra edukacyjna 
ZnajZnak autorstwa Karola Madaja, wydana przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Jej celem jest nauka 
rozpoznawania symboli związanych z historią Polski 
od 1918 do 1989 r. 

Wśród zawartych w grze znaków są symbole or-
ganizacji wojskowych, młodzieżowych, opozycyj-
nych (np. Ruchu „Wolność i Pokój”, organizacji „So-
lidarność Walcząca”, harcerskiego Batalionu „Para-
sol”, ale także Gestapo czy SS), postacie historyczne 
(np. Józef Piłsudski, Irena Sendlerowa, Władysław 
Sikorski, prymas Stefan Wyszyński, Jacek Kuroń, 
a  także Adolf Hitler, Bolesław Bierut czy Nikita 
Chruszczow), daty ważnych dla polskiej historii wy-
darzeń (11 XI 1918, Sierpień ’80, czy 22 VII 1944), 
przedmioty, odznaczenia, emblematy… Znaleźć tu 
można Krzyż Orderu Virtuti Militari i Order Orła 
Białego, oznaczenie polskiego więźnia w obozie kon-
centracyjnym i opaskę z gwiazdą Dawida, symbol 
Radia Wolna Europa i winietę Tygodnika „Po pro-
stu”, plakat „3 x TAK” i koksownik z okresu stanu 
wojennego. Nauka tych symboli następuje samoist-
nie – podczas  zabawy. 

Rozgrywka gry ZnajZnak odbywa się między 
dwoma graczami, ale używając tylko jednego kom-
pletu kart jednocześnie mogą zagrać nawet 32 osoby. 
Gra składa się ze 132 kart do gry, które zawierają 133 
różne symbole. Każdy symbol dodatkowo jest opisa-
ny na kartach pomocniczych. Na każdej karcie do 
gry znajduje się 12 symboli – na awersie są zdjęcia 
lub rysunki tychże, na rewersie ich krótkie definicje.

Każda karta jest niepowtarzalna, ale zawsze łączy 
ją jeden wspólny znak z innymi. I tak na przykład 
kartę A z kartą B łączy postać Ronalda Reagana, 
a z kartą C postać Józefa Piłsudskiego. Z kolei karty 
B z C łączy sierp i młot, czyli godło ZSRR. 

Obaj gracze otrzymują po pięć kart, które trzyma-
ją w ręku awersem do góry. W jednym momencie 
wykładają po jednej karcie ze spodu stosu i szukają 
wspólnego elementu. Gracz, który pierwszy go znaj-
dzie, mówi „stop!”, wskazuje symbol i go nazywa. 
Następnie odwraca kartę i odczytuje definicję zna-
ku. Jeśli odpowiedział poprawnie, oddaje kartę prze-
ciwnikowi, który kładzie ją na wierzch swojego sto-

Nowa gra edukacyjna
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Nowa gra edukacyjna

Metodyka nauczania coraz częściej 
wymaga od nauczyciela, aby proces 
edukacyjny nie tylko opierał się na 
przekazywaniu niezbędnych 
informacji, ale przede wszystkim 
stymulował ucznia do samodzielnej 
pracy i sprzyjał indywidualnym 
poszukiwaniom. Osiągnięciu takiego 
efektu służą wykorzystywane już 
powszechnie w szkołach metody 
aktywizujące, dzięki którym u dzieci 
i młodzieży zostaje rozbudzona 
ciekawość świata i chęć nauki. 
Doskonałą okazją do poznania 
aktywizujących technik pracy były 
odbywające się w dniach 16–17 
marca 2013 r. we Frankfurcie nad 
Odrą warsztaty dla nauczycieli 
języków obcych Języki pogranicza. 
Niekonwencjonalne metody 
w nauczaniu języka sąsiada.

Niekonwencjonalne metody 
Piotr Lachowicz, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ideą tego dwudniowego spotkania nauczycieli pra-
cujących na pograniczu polsko-niemieckim była chęć 
wymiany doświadczeń oraz możliwość doskonalenia 
warsztatu swojej pracy pod okiem trenerów i do-
świadczonych nauczycieli (zajęcia prowadzili: Magda 
Ziętkiewicz, Lucilla Kossowska, Jolanta Wilkocka, 
Krzysztof Koroński, Britta Niggebaum oraz Małgo-
rzata Mocia-Woch). Inicjatywa zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Slubfurt e.V., Fundację na Rzecz Col-
legium Polonicum, Volkshochschule Frankfurt 
(Oder) oraz Zachodniopomorskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli jest częścią projektu „Nowa 
Amerika Uniwersytät”, realizowanego w celu budo-

wania trwałej współpracy regionów i społeczności 
pogranicza polsko-niemieckiego.

Zainteresowani pedagodzy mogli dowiedzieć się 
między innymi, jakie zalety w procesie edukacyjnym 
mają sztuki plastyczne i twórczość artystyczna samych 
uczniów (warsztaty edukacji językowej poprzez sztukę) 
oraz w jaki sposób można efektywnie wykorzystać grę 
planszową na lekcji. Uczestnicy zajęć multimedialnych 
nauczyli się zaś obsługi programów komputerowych 
służących przygotowaniu wspólnie z uczniami własne-
go filmu. Ponadto odbyły się warsztaty poświęcone 
metodzie projektu, animacjom językowym, pracy 
w tandemie językowym oraz dramie. 

Na zakończenie przedsięwzięcia uczestniczący 
w warsztatach nauczyciele mogli podzielić się swoimi 
uwagami i kłopotami towarzyszącymi im w ich co-
dziennej pracy, a także zastanowić się nad realizacją 
wspólnych, polsko-niemieckich projektów. W ten spo-
sób stworzona została przestrzeń sprzyjająca kreacji 
nowych inicjatyw służących podnoszeniu jakości 
kształcenia. Tym samym urzeczywistnieniu uległa idea 
wyrażona w tytule warsztatów, zakładająca potrzebę 
konstruowania w procesie edukacji społeczeństwa 
wrażliwego na języki pogranicza – pokolenia świado-
mego niejednorodności kulturowej i biegle posługują-
cego się językiem sąsiada. Przyświeca temu przekona-
nie, że bilingwalność mieszkańców pogranicza ma 
szanse przyczynić się do lepszej współpracy pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą państwami.

Fot. Piotr 
Lachowicz
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justyna Utecht, dyrektor szkoły z Oddziałami Integracyjnymi im. joanny Kulmowej w Komarowie

Spas, Kacper Różański, Nikola Poniewiera i Patrycja 
Różańska. Uczniowie w tej kategorii musieli przedsta-
wić jeden wiersz i fragment prozy Joanny Kulmowej. 
Oprócz wiersza większość wybrała fragment książki 
Wio Leokadio. III miejsce zajęła Nikola Poniewiera, II 
miejsce Aleksandra Stypik, I miejsce przyznano Zu-
zannie Łozowskiej i ona wystąpi w rywalizacji mię-
dzyszkolnej. 

Dużą niespodziankę sprawiła uczennica klasy zero-
wej Marianna Humieja, która pięknie wyrecytowała 
wiersz Szkółka leśna. Marianka otrzymała wyróżnie-
nie, a wiersz w jej wykonaniu będzie otwierał konkurs 
międzyszkolny.

W skład jury wchodziły: Anna Marzec, Katarzyna 
Laskowska i Justyna Utecht. Nad prawidłowym prze-
biegiem i atmosferą konkursu czuwała Alicja Wiśniew-
ska. 

Organizatorzy bardzo dziękują uczniom, rodzicom 
i nauczycielom za współpracę. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku również nie zabraknie osób chęt-
nych do recytowania wierszy.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch katego-
riach: klas I–III i IV–VI. W kategorii klas I–III zgłosiło 
się 9 uczestników: Kacper Ciupina, Paulina Domagała, 
Amelia Kazimierczak, Karolina Dela, Eryk Goluch, 
Amelia Żabicka, Wiktoria Szmycińska, Natalia Bart-
nik, Gabriela Steinke. Uczniowie recytowali między 
innymi: Kotki marcowe, List do Andersena, Mamy ma-
my, Kot i cień, Gdybym była zegarem, Fizia, Ziemia 
pachnie, Zasypianie lwa. W tej kategorii III miejsce za-
jął Eryk Goluch, II miejsce Wiktoria Szmycińska, a naj-
więcej punktów jury przyznało Gabrysi Steinke, która 
zajęła I miejsce, tym samym kwalifikując się do Mię-
dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podsta-
wowych Województwa Zachodniopomorskiego „Ma-
gia w poezji ukryta – wiersze Joanny Kulmowej”. 

W kategorii klas IV–VI wystąpiło 6 wykonawców: 
Aleksandra Stypik, Zuzanna Łozowska, Przemysław 

szkółka poetów
Rozstrzygnięto konkurs recytatorski poezji  
joanny Kulmowej

5 marca br. w Szkole Podstawowej 
w Komarowie odbył się  
Wewnątrzszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji Joanny Kulmowej, 
który stanowił formę eliminacji do 
Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Szkół 
Podstawowych Województwa 
Zachodniopomorskiego pod 
tytułem „Magia w poezji ukryta – 
wiersze Joanny Kulmowej”. 
Wydarzenie zbiegło się w czasie 
z ważnym jubileuszem: poetka, przez 
wiele lat mieszkająca w Strumianach, 
obchodziła w marcu 85 urodziny.

Uczniowie 
Szkoły 

Podstawowej 
z Oddziałami 

Integracyjnymi 
im. Joanny 
Kulmowej 

w Komarowie. 
Fot. Justyna 

Utecht

Temat przewodni następnego numeru

EKOLOGIA MIASTA



Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspiera pedagogów w ich samodzielnych staraniach 

służących podnoszeniu kwalifikacji i rzetelnemu przygotowywaniu się do realizacji codziennych obowiązków. 

Tę rolę pełni w strukturach ZCDN-u Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, która daje możliwość 

korzystania z szerokiej gamy wydawnictw ciągłych i zwartych, filmów, nagrań dźwiękowych czy publikacji 

multimedialnych. W nowocześnie zaaranżowanych pomieszczeniach Biblioteki Pedagogicznej czytelnicy 

mogą oddać się lekturze, zajmując miejsce w jednym z wygodnych foteli lub w tradycyjnie zaprojektowanej 

przestrzeni czytelni naukowej. Jasne i przyjazne wnętrza sprzyjają pracy na miejscu, gdzie zainteresowani 

nauczyciele mogą skorzystać z najnowszych zwartych publikacji metodycznych, licznych, prenumerowanych 

czasopism i wydawnictw elektronicznych. Wysoko wykwalifikowani nauczyciele bibliotekarze zawsze 

służą pomocą przy wyborze odpowiednich materiałów oraz opracowują ogólnodostępne zestawienia 

bibliograficzne.

Godziny otwarcia 
Biblioteki  Pedagogicznej

poniedziałek–piątek 
11.00–18.00

sobota
9.00–16.00

Dane kontaktowe

tel. 91 435 06 42

e-mail: biblioteka@zcdn.edu.pl

W trosce o komfort wszystkich Czytelników Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej 
zapewniamy możliwość rezerwowania książek oraz przedłużania terminów wypożyczeń za 
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu.



Bookcrossing
Nowoczesna instytucja, jaką jest Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej, aktywnie uczestniczy również 

w akcjach społecznych, takich jak coraz bardziej rozpowszechniona w Polsce kampania bookcrossingu. Idea 

przedsięwzięcia koncentruje się na założeniu, że książka stanowi dobro wspólne – przeczytana pozycja wcale 

nie musi zalegać na domowych półkach, może krążyć, zyskując nowych czytelników, a tym samym drugie życie. 

W związku z tym, w holu głównym Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli znajdą Państwo 

specjalny regał, na którym zostały ustawione interesujące pozycje książkowe z różnych dziedzin – od literatury 

pięknej, aż po publikacje fachowe i czasopisma. Ufamy, że wśród zgromadzonych i stale uzupełnianych tytułów 

znajdą Państwo coś interesującego również dla siebie. 

Idea bookcrossingu opiera się na interakcji, dlatego chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa do udostępnienia 

szerokiemu gronu swoich przeczytanych książek, które w ten sposób znajdą dla siebie nowy dom i będą służyły 

kolejnym czytelnikom.  

Biblioteka cyfrowa
Wychodząc naprzeciw postępującej cyfryzacji, ZCDN, wraz z działającą w jego strukturach Biblioteką Pedagogiczną im. 

Heleny Radlińskiej, wkroczył we wrześniu 2011 roku ze swoimi zasobami bibliotecznymi również do przestrzeni wirtualnej. 

Szybko przebiegająca digitalizacja sprawiła, że po niespełna 2 latach zasoby Biblioteki Cyfrowej mają już 1000 pozycji. 

Jubileuszowym tytułem, który zostanie zamieszczony w zbiorach w trakcie X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, będzie 

wydana przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli publikacja Świetlica we współczesnej szkole 

(pod red. Urszuli Pańki i Mariana Rosińskiego).

Nieustannie poszerzający się cyfrowy księgozbiór jest dostępny bezpłatnie dla czytelników na platformie Biblioteki 

Cyfrowej ZCDN-u. Wśród zamieszczonych tam materiałów można znaleźć m.in.: bieżące i archiwalne numery 

Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje”, wartościowe opracowania naukowe oraz materiały 

dydaktyczne dla nauczycieli. Godne polecenia są również autentyczne, archiwalne numery czasopism oświatowych 

wydawanych w Polsce w okresie międzywojennym. Ponadto zdigitalizowane zbiory Centrum można przeglądać, 

odwiedzając platformę Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”.



Oddziały Zamiejscowe ZCDN-u
Objęcie wsparciem jak największego grona nauczycieli jest jednym z priorytetów aktywności ZCDN-u. Dlatego 

na uwagę zasługuje fakt, że szeroka działalność związana z udostępnianiem zbiorów Biblioteki Pedagogicznej 

im. Heleny Radlińskiej jest prowadzona również w trzech Oddziałach Zamiejscowych: w Gryficach, Myśliborzu 

i Świnoujściu.

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Gryficach
ul. Koszarowa 12

tel. 91 384 33 78

gryfice@zcdn.edu.pl

www.zcdn.edu.pl/gryfice

Godziny otwarcia 
Poniedziałek  10.00 – 17.00

Wtorek    8.00 – 15.00

Środa    8.00 – 15.00

Czwartek    8.00 – 15.00

Piątek   10.00 – 17.00

              

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Myśliborzu
ul. Spokojna 15

tel. 95 747 27 10

mysliborz@zcdn.edu.pl

www.zcdn.edu.pl/mysliborz

Godziny otwarcia
Poniedziałek  10.00 – 17.00

Wtorek    9.00 – 16.00

Środa    9.00 – 16.00

Czwartek    9.00 – 16.00

Piątek   10.00 – 17.00

              

Oddział Zamiejscowy ZCDN-u w Świnoujściu 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22

tel. 91 327 92 53

swinoujscie@zcdn.edu.pl

www.zcdn.edu.pl/swinoujscie

Godziny otwarcia 
Poniedziałek  10.00 – 17.00

Wtorek    8.00 – 15.00

Środa    8.00 – 15.00

Czwartek    8.00 – 15.00

Piątek   10.00 – 17.00

              



Abolicja w maju,
czyli zwróć książkę 
zamiast płacić karę

W tym roku miesiąc maj jest miesiącem przebaczania 

czytelnikom, którzy bardzo mocno i na długo 

przywiązali się do książek Biblioteki Pedagogicznej. 

Teraz można oddać nadterminowo wypożyczane 

książki, nie ponosząc za to żadnej kary. 

Przez cały maj pracownicy Biblioteki Pedagogicznej 

będą przyjmować wszystkie przetrzymane tytuły 

z uśmiechem i wdzięcznością. 

Przejrzyj swoje półki, 

być może znajdziesz tam nasze książki?

Nie miej obaw, by je zwrócić.
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in März veranstaltete das Westpommersche Zentrum für lehrerfortbildung eine 
Konferenz „Haben wir den Mut zu lehren und zu erziehen”. eines der berührten 
Themen war die fortschreitende infantilisierung der Bildung der jüngsten Kinder. 
gegenwärtig müssen die lehrer ziemlich viel Mut in sich haben, um strebsame, oft 
schwierige Autoren Programme vorzubereiten, die etwas neben den mit Fettdruck 
geschriebenen Forderungen aus dem rahmenlehrplan stehen. es ist wahr: spaß ist 
ein natürliches Bedürfnis eines Kindes, obwohl wir feststellen müssen, dass es eher 
die sache der Kultur, und nicht der natur ist – es muss aber dosiert und mit den 
üblichen, oft langweiligen Pflichten in einklang gebracht werden. sonst werden wir 
in der schule einen spielplatz haben, und doch besteht ihre soziale Funktion nicht 
darin.

Außerdem gibt es heutzutage keine gute literatur für die jüngsten, die auch päda-
gogische Vorteile hat – sofern wir für die Werke für Kinder die so populäre Henry 
der schreckliche oder die sage von Harry Potter halten. Bei alldem müssen wir et-
was tiefer suchen, als nur auf den flachen regalen der populären Büchereien. sogar 
in der Westpommerschen region finden wir solche Autoren, wie Artur daniel lis-
kowacki oder Czesław Kuriata, die in die geschichte der polnischen literatur auch 
mit den Kinderbüchern eingingen.

empfehlenswert ist auch das angestaubte regal mit Klassik. eins von den Kindern 
bis heute gerne gelesenes Buch ist Herz von edmondo de Amicis, das zwar mit dem 
untertitel Ein Buch für die Jugend versehen ist, zeigt aber ein so breites sozialspekt-
rum, dass jeder darin etwas für sich finden kann. in dem schlüsselmoment dieser 
erzählung, wenn der Held zum ersten Mal in die schule geht, ermutigt ihn seine 
Mutter: „nur Mut enrico! Wir werden zusammen lernen!”. Vielleicht bedeutet das, 
dass Mut im leben notwendig ist – und nicht nur in der Bildung. Wir müssen Mut 
schon den jüngsten beibringen – samt anderen moralischen Werten. 

Urszula Pańka
direktorin des Westpommerschen 

lehrerfortbildungszentrums
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laut Danuta Waloszek ist vor allem die Unterstüt-
zung und nicht störung bei der entwicklung des 
Kindes das hauptziel von edukation der Jüngsten 
– der lehrer soll gemäß denselben regeln funktio- 
nieren, wie die schüler und sich genauso in die 
einfachsten alltäglichen sachen engagieren. Um 
auf die Kinder erzieherisch zu wirken, müssen wir 
vor allem in ihnen das sehen, was wertvoll ist und 
respekt für diese Werte zeigen. Wir sollten immer 
zeit für den schüler haben, um ihn aufmerksam 
zu erhören und ihm mit einem lösung dienen.
Und wer ist der heutige lehrer, ein guter Pädago-
ge? Das ist jemand, mit dem der schüler reden 
kann und möchte, sowie sogar seine Geheimnisse 
mitteilen. Um das Kind zu erreichen, muss man 
von seinem niveau ausgehen und durch seinen 
augen sehen. Man muss sich an seine früheren 
Jahre und Kindheit-Probleme erinnern. Man muss 
sich bemühen, um die zwiespälte und hoffnun-
gen der Kinder zu nennen und zu verstehen. Um 
den schüler die schwierigkeiten zu überwinden 
zu helfen, muss als erste die richtige Diagnose ge-
stellt werden. es lohnt sich, außerschulische Unter-
richten zu führen, verschiedene aufgaben zu ge-
ben, ausflüge und treffen zu organisieren. Das 
Kind ist in der lage, gut zu beurteilen, ob es für 
den lehrer wichtig ist oder nicht. eine positive 
und effektive einwirkung auf Kinder soll das ziel 
des jeden lehrers sein, anstatt seine vorlage und 
Weisheit zu demonstrieren.

(Das Kind in sich selbst finden, S. 4)

in der künstlerischen Kind-Unschuld steckt eine sehn-
sucht nach poetischer selbstverwirklichung als einem 
zustand der größten Freude. Die Kinderliteratur ist 
durch die sogenannte Kindlichkeit der vorstellungskraft 
charakterisiert – eine bewusst infantilisierte stellung, die 
mit dem akt des mythenschöpfenden „heranreifens 
zur Kindheit“ verbunden ist, sowie mit der dichteri-
schen rückkehr zu der Urempfindlichkeit und Un-

IntervIew 4
Sławomir Iwasiów 
Das Kind in sich selbst finden  4
Gespräch mit Marzena Kędra, der Lehrerin des Jahres 2012

reFLeXIOnen 7
Urszula Chęcińska 
Von der Pädagogik der Frühbildung und Poesie 7

Lesenswert 10
Ewelina Konopczyńska-Tota 
„Wir haben gar nicht geweint“  10

Die Kinder-tagebücher aus der vernichtungsperio-
de sind wichtige persönliche Dokumente und his-
torische zeugnisse. leider werden sie im laufe der 
schulbildung nur in geringem Maße präsentiert 
und analysiert. Der rahmenlehrplan für die post-
gymnasialen schulen erlaubt den lehrern einen mit 
diesem themenkreis verbundenen text zu wählen. 
empfehlenswert sind in diesem Fall die Kinder-tage-
bücher, die – wegen der empfindlichkeit der verfas-
ser und der art, auf die sie die realität empfangen 
– außergewöhnlich sind. 
Das bekannteste Journal ist das tagebuch von an-
ne Frank, kann jedoch, wie Justyna Kowalska-leder 
schreibt, es kaum für ein repräsentatives und typi-
sches zeugnis gehalten werden, und umso mehr 
als eine „bündige repräsentation der erfahrungen 
des Kindes“. Franks tagebuch ist eigentlich eine 
Kompilation zweier texte, des eigentliches tagebu-
ches und des tagebuch-romans, die von dem va-
ter des Mädchens, Otto Frank, verfasst wurde. Be-
sonderes augenmerk verdient die tatsache, dass 
die autorin ihr tagebuch selbst abschrieb. Deswe-
gen ist es empfehlenswert, andere tagebücher zu 
erwähnen, die hic et nunc geschrieben wurden, in 
deren stil, interpunktion oder inhalt weder der au-
tor selbst noch ein redakteur radikale Änderungen 
einführten.

(„Wir haben gar nicht geweint“, S. 10)

schuld, zu dem kindlichen, puren sehen der Welt. Die 
Kinderliteratur ist eine literatur vieler schichten, offen, 
tief philosophisch, in der sowohl ein Kind als auch ein 
erwachsener nach rührung und erregung suchen – 
das Kind, das eine natürliche Fähigkeit des ästhetischen 
schaffens hat, und der erwachsene, dem die idee der 
Kindheit sehr nah ist.
Dass das spiel eine subjektive notwendigkeit ist, eine 
erziehende und bildende situation, die mit der empfin-
dung von sich selbst als einem individuum verbunden 
ist, schreibt Danuta Waloszek. sie beruft sich auf Johan 
huizinga und seine Meinung, dass alle menschlichen 
tätigkeiten immer, und vielleicht nichts mehr als nur 
ein spiel sind.
ein Kinderreim, ein ratespiel, ein Kinderbild – der these 
claparedes zufolge ist man das Kind, um zu spielen. 
Das spiel und die vorstellungsfähigkeit werden zu einer 
exemplifikation der echten Freiheit, sie lassen uns uns 
in der Kraft der Freude vertiefen, in Begeisterung und in 
den kindlichen, zu der vollen Fröhlichkeit führenden 
Frohsinn geraten.

(Von der Pädagogik der Frühbildung und Poesie, S. 7)
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Das Kind in sich selbst finden
sławomir Iwasiów spricht mit Marzena Kędra, Direktorin der Grundschule-Kinder-
garten-einheit in Moszczanka, der Lehrerin des Jahres 2012.

Unsere Zeitschrift erreicht vor allem erfahrene Leh-
rer, aber sie wird auch von Pädagogik-Studenten gele-
sen, die die Entscheidung über das Aufnehmen der Ar-
beit in einer Schule noch vor sich haben. Können Sie uns 
von der Perspektive eines Vorbilds für jüngere Kollegen 
erzählen, wie Sie ihre Arbeit in der Schule begannen?

Ich wollte immer eine Lehrerin werden, und ich wollte 
Geschichte lehren. Es ist eine Passion, die mir meine 
Grundschule-Lehrerin überreichte. Dank ihrem Engage-
ment konnte ich meine Interessen entwickeln. Sie war 
auch die Person, die mich für Geschichte-Wettbewerbe 
vorbereitete, wobei ich immer auf dem Woiwodschaft-
Niveau die höchsten Plätze nahm. Ich wurde zu einer 
Lehrerin von Kleinkindern, weil meine Mutter die Doku-
mente zum Lehrersstudium in meinen Namen einreich-
te, während ich als Belohnung in einen Geschichte-For-
schungslager fuhr. Das Schicksaal entschied ganz anders, 
als ich es wollte.

Ich nahm die Arbeit im Beruf in 1985 auf. Ich wurde 
zu einer Klassenlehrerin der zweiten Klasse, die als 
schwierig bezeichnet war. Ich suchte die besten Lösungen 
für meine Schüler, die die Seite des Kindes „nahmen“ und 
auf seine Subjektive Behandlung und Recht auf individu-
elle Entwicklung zurückgriffen. Während meiner Suche 

hatte ich viel Glück, weil ich eine außergewöhnliche Per-
son kennenlernte – Bogumiła Kollek. Von ihr lernte ich 
das Arbeitsverfahren und sie war die Person, die die Ge-
heimnisse der Pädagogik vor mir enthüllte. Sie zeigte mir, 
dass das Pädagogikkonzept von Celestyn Freinet leben-
dig, frisch und überzeitlich ist.

Warum greifen Sie auf Freinet zurück?
Freinets Pädagogik ist eine Affirmation der Mensch-

lichkeit, der Einheit, ihrer Strebung nach Selbstrealisie-
rung im Kontakten mit der umgebenden Welt, Selbstre-
alisierung in der Familie, in einer gruppe von Altersge-
nossen und in der Gesellschaft. Er achtet auf die Werte 
der Menschlichkeit, den Entwicklungsweg von dem Mo-
ment der Zeugung bis Greisenalter. Er zeigt die Barrieren 
des Lebens, die die Entwicklung einer Einheit in der 
Richtung, ein Mensch zu werden, blockieren, und die 
vorgeschlagenen Bildungsmethoden werden in der Mitte 
der Aufmerksamkeit gesetzt und als ein Problem behan-
delt, das zum Nachdenken und gemeinsamem Lösungen 
führt.

Der französische Pädagoge, auf Grund seiner Glaube 
an die Möglichkeiten des Menschen und seiner Empfind-
lichkeit für Schönheit der Natur und ihre Quellen, die in 
den Menschen sind, verteidigt diese Werten, die die 
menschlichen Wurzeln verlängern. Durch Implementie-
rung von den neusten Techniken der Edukation in seiner 
Arbeit wollte Freinet Priorität solchen Werten geben wie: 
Fühlen, Durchleben, Erschaffen, Verstehen, Sozialisie-
rung, Liebe und Leben. Er strebte, um in dem Schüler 
den Willen zu arbeiten, aufrecht zu erhalten, er provozier-
te solche Umstände wobei die Schüler Zweifel hatten und 
um Rat baten, einen Wahl trafen, ihren Wunsch nach 
Freiheit erfüllten, und Freundlichkeit empfanden. Er hat 
mehrmals betont, dass die Erfahrungen, die in der Atmo-
sphäre der Freiheit gesammelt werden, auch wenn sie mit 
Gefahr zu tun haben, bilden Menschen, die fähig sind zu 
arbeiten und würdig zu leben. Gefangenschaft dagegen 
macht uns kraftlos und passiv. 

Es ist schwierig für mich nicht darüber zu fragen: wie 
reagierten Sie auf die Nachricht, dass Sie der Lehrer des 
Jahres 2012 gewählt worden sind?

Fot. Anna 
Włodarczyk
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Das war das erste Mal in der Geschichte dieses Wett-
bewerbs, dass eine Lehrerin der Frühschulbildung ge-
wählt wurde. Es ist schwer mit den Lehrern wett zu ren-
nen, die Wettbewerbsteilnehmer führen, deswegen hoffte 
ich nicht auf das Gewinnen. Ich freute mich, dass ich 
unter den dreizehn besten Lehrern war. 

Ich war sehr berührt als Herr Artur Barciś meinen 
Namen gelesen hat, und natürlich waren da Tränen der 
Freude, und ich dachte, dass das eine Anerkennung für 
alle Frühschulbildung-Lehrerinnen ist, sowie für meine 
Kolleginnen aus der Schule und Freinet-Bewegung die 
mich immer während  irgendwelcher Unternehmungen 
unterstützen.   

Dieser Preis hat eine große Bedeutung für die Prä-
gung der öffentlichen Meinung über polnische Lehrer. 
Oft wird die Edukationsumgebung durch die Medien in 
negativen, „sensationellen“ Umständen gezeigt, wenn 
sich etwas ereignet, das zur Erschaffung von eingängi-
gem Pressematerial dienen kann. Was denken Sie, wer 
ist der heutige Lehrer?

Laut Danuta Waloszek ist vor allem die Unterstützung 
und nicht Störung bei der Entwicklung des Kindes das 
Hauptziel von Edukation der Jüngsten – der Lehrer soll 
gemäß denselben Regeln funktionieren, wie die Schüler 
und sich genauso in die einfachsten alltäglichen Sachen 
engagieren. Um auf die Kinder erzieherisch zu wirken, 
müssen wir vor allem in ihnen das sehen, was wertvoll ist 
und Respekt für diese Werte zeigen. Wir sollten immer 
Zeit für den Schüler haben, um ihn aufmerksam zu erhö-
ren und ihm mit einem Lösung dienen.

Und wer ist der heutige Lehrer, ein guter Pädagoge? 
Das ist jemand, mit dem der Schüler reden kann und 
möchte, sowie sogar seine Geheimnisse mitteilen. Um 
das Kind zu erreichen, muss man von seinem Niveau 
ausgehen und durch seinen Augen sehen. Man muss sich 
an seine früheren Jahre und Kindheit-Probleme erin-
nern. Man muss sich bemühen, um die Zwiespälte und 
Hoffnungen der Kinder zu nennen und zu verstehen. Um 
den Schüler die Schwierigkeiten zu überwinden zu hel-
fen, muss als erste die richtige Diagnose gestellt werden. 
Es lohnt sich, außerschulische Unterrichten zu führen, 
verschiedene Aufgaben zu geben, Ausflüge und Treffen 
zu organisieren. Das Kind ist in der Lage, gut zu beurtei-
len, ob es für den Lehrer wichtig ist oder nicht. Eine posi-
tive und effektive Einwirkung auf Kinder soll das Ziel des 
jeden Lehrers sein, anstatt seine Vorlage und Weisheit zu 
demonstrieren. 

Und was ist es mit Autorität? Hat sie irgendwelche 
Bedeutung im Zusammenhang mit Lehrern?

Laut Freinet gibt die moderne Schule den Lehrern die 
wahre Autorität und gesellschaftliche Bedeutung zurück, 
sie verursacht, dass seine Arbeit wertvoll und effektiv ist, 

sie zeigt den Weg, der es ermöglicht, „Menschen zu bil-
den statt Roboter vorzubereiten“. In dem neuen System 
von Relationen im Klassenleben – in der Atmosphäre 
von Freundlichkeit und Kooperation zwischen dem Leh-
rer und den Schülern. Der Klassenlehrer hört auf, der zu 
sein, der in seiner Weisheit den Kindern die Fragmente 
des Wissens erteilt, die durch das Programm festgestellt 
werden, und Nichts von ihnen zurückbekommt. Eliza 
Freinet hat den Partnerschaftsaspekt in einer Vorrede 
zum Band der Kinderpoesie gut gefasst: der Lehrer wird 
nur dann die Kinder verstehen, als er selbst ein Kind für 
eine Weile wird.

Oft wird betont, dass Sie, als eine Lehrerin von inte-
grierter Bildung und Direktorin eines Schulkomplexes 
für die jüngeren Schüler, Ihre eigene Vision der Pädago-
gik erschaffen haben, die unter anderem auf den Wer-
ken von Freinet und auch auf Bildungskonzept von Ja-
nusz Korczak basiert wird. Könnten Sie ihre Methode 
von Bildung und Erziehung der Kinder beschreiben?

Die Ideen der Pädagogik von Korczak flechten zu-
sammen mit der Pädagogik von Freinet. Obwohl ihre 
Wegen verschieden waren, hatten sie dieselben Ziele. Sie 
stammen aus derselben Gruppe – einer belebenden Be-
wegung der Pädagogik-Recherchen, die Progressiv-Bil-
dung bezeichnet wird.

In dem Nachlass von Korczak und Freinet finden wir 
die Antwort auf die Probleme, die wichtig von dem 
Punkt des modernen Bildungssystems sind. Beide Päda-
gogen behandelten ihre Schüler als Menschen, die schon 
ihre Erfahrungen, Wünsche, Träume, ihre Art von Fül-
len, Durchleben, Denken, sowie ihre Erwartungen und 
Hoffnungen hatten. Sie anerkennten die psychische und 
physische Eigenheit des Kindes und die Rechte, die ihm 
gehören, inklusive das Recht auf Respekt.

Was noch, sie behandelten Erziehung nicht als „For-
mierung“ gemäß einem von Oben aufzwängten Schema, 
sondern als gemeinsame Einwirkung aufeinander. Sie 
achteten darauf, dass die Kinder bei gemeinsam unter-
nommenen Aufgaben mitmachen. Sie zeigten, dass es 
große und bis jetzt unbenutzte Möglichkeiten der Teil-
nahme von Kindern an der Organisierung von Grundbe-
reichen des Schullebens gibt, wie auch beim Tragen der 
Verantwortung für den Schicksaal der Schule und ihre 
Entwiklungsrichtungen. Freinet und Korczak glaubten, 
dass das Leben in Kindergemeinde ständige Arbeit an 
sich selbst, sowie Selbstkontrolle, Selbstbewertung und 
viel Mühe erfordert.

In welchem Bereich implementieren Sie die Ideen 
von Korczak und Freinet?

Ich studiere das Werk dieser ausgezeichneten Men-
schen für viele Jahre – die Muster und Einfälle ihrer Idee 
von Pädagogik sind in meinem Bildungsprogramm „No-
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Edukation – die Schule im Einsatz“) zu finden. Das Pro-
gramm erhielt den 1. Preis bei dem Wettbewerb des Mi-
nisteriums für Nationale Edukation und Zentrums für 
Entwicklung der Bildung für das Bildungsprogramm des 
Jahres 2010. 

Die Vorschläge, die in dem Programm enthalten sind, 
durchbrechen das Schema von traditionellen Schulunter-
richten und ersetzen sie mit einer modernisierten Orga-
nisation der didaktischen und erziehenden Arbeit. In 
dem Programm benutze ich Freinets Lehr- und Erzie-
hungstechniken und andere aktivierenden Lehrmetho-
den, die ein Weg zum Kennenlernen  und Verstehen der  
Welt in ihrer Komplexität sein sollen. Auch wenn ich 
Freinets Pädagogik propagiere, behaupte ich nicht, dass 
der einzige Weg zur Belebung der Schularbeit ist. Es gibt 
viele Methoden, die dasselbe tun können, aber von Päda-
gogen-Innovatoren ist Freinet mir am liebsten, weil ich 
für viele Jahre ihre Techniken bei verschiedenen Klassen 
einsetzte und es hat mir erlaubt, sich über deren Wert 
und Effektivität zu überzeugen.

Wie zeigt sich der innovative Charakter dieses Pro-
gramms?

Die Hauptidee des Programms „Nowoczesna Edu-
kacja – szkoła w działaniu” („Moderne Edukation – 
Schule im Einsatz”) ist die Zusammenarbeit von dem 
Lehrer und den Eltern bei Erschaffung einer dynami-
schen Bildungsumgebung. Es ist so eine Umgebung, die 
sich ständig verändert und entwickelt, unabhängig von 
den internen und externen Faktoren. Das Programm 
unterstützt die Entwicklung des Kindes, nimmt Rück-
sicht auf seine Bedürfnisse und eine authentische und 
natürliche Art des Seins. Das Programm betont die Ob-
servation und das Kennenlernen des Kindes auf Grund 
seiner Umbegungsbedingungen, berücksichtigt Indivi-
dualisation in dem Prozess der Erziehung und Bildung, 
und in derselben Zeit eliminiert es und korrigiert un-
willkommene Einstellungen des asozialen Typs. Das 
Programm stützt die Bildung auf die Aktivität des Kin-
des bei Kreierung seines eigenen Wissens und natürli-
cher kreativer Neugier.

Außerdem nimmt das Programm das Lernen ohne 
Lehrbücher an. Das traditionelle Bildungspaket wurde 
durch originelle Arbeitskarten, autokorrektive und Su-
chungskarteikarten ersetzt. Der Arbeitsplan des Lehrers 
enthält eine Liste von im Rahmen der meistens einwöchi-
gen Module hergestellten Bildungsgelegenheiten. Es er-
laubt die Tätigkeiten des Lehrers und der Schüler auf die 
Vertiefung des Verstehens von Hauptinhalt eines gegebe-
nen Moduls zu richten. In einem einwöchigen Modul 
befinden sich Inhalte aus allen Bildungsbereichen und die 
Zeit für ihre Realisierung ist fließend, bestimmt von dem 
Lehrer und den Schülern.

Das Unterricht, das jede weitere Woche der Arbeit an-
fängt, ist äußerst wichtig, weil es ist dann, dass der Lehrer 
die Schüler mit dem Thema des Moduls, den Individuel-
len und Gruppenaufgaben, den in und außer dem Klas-
senzimmer geplanten Unterrichtstunden vertraut macht. 
Es ist auch der Moment, als die Schüler ihre Aufgaben auf 
Blatten für Aufgabenplannung planen können. Ein Schü-
ler arbeitet in seinem Tempo und nach seinen Fähigkei-
ten. Die erledigten Aufgaben werden verzeichnet und der 
Lehrer bestätigt das durch seinem Stempel. Die Schüler, 
die die Schwierigkeiten beim Lernen oder ein langsames 
Arbeitstempo haben, werden von dem Lehrer informiert, 
bis wann welche Aufgaben zu erledigen sind. Am Ende 
der Woche wird die Arbeit zusammengefasst. Der Lehrer 
analysiert die erledigten Aufgaben mit den Schülern und 
sie bewerten sich selbst.

In dem Programm betone ich die Rolle des Lehrers. Es 
ist seine Aufgabe, verschiedene und interessante didakti-
sche Situationen zu schaffen, die der individuellen und 
interpersonalen Entwicklung dienen. Für eine vielseitige 
Entwicklung des Kindes ist wichtig von den von den Kin-
dern schon vorliegenden Fähigkeiten und Wissen auszu-
gehen und ihnen eine Möglichkeit zu verschaffen, die 
Aufgaben zu analysieren, die auf verschiedene Weisen zu 
lösen sind und ihre Kreativität engagieren. 

Die Unterstützung des jüngeren Kindes ist eine der Priori-
täten des Ministeriums für Nationale Bildung für das Schul-
jahr 2012/2013. Welche Änderungen in diesem Bereich fin-
den Sie am wichtigsten und in welcher Richtung wird Kinder-
garten- und Frühschulbildung in näherer Zukunft gehen?

Das Gute des Schülers muss das Hauptziel von allen 
Bildungstätigkeiten sein. Die richtige Vorbereitung von 
Schulen und Menschen für den Erfolg von Änderungen, 
die das Ministerium für Nationale Bildung vorschlägt, ist 
die Schlüsselsache. Insbesondere wird die Diagnose von 
Bedürfnissen der Schulen eine riesige Bedeutung für den 
Verlauf und Effekten der Schularbeit haben. Das Geld 
und dessen Distribution ist eine andere Hauptsache. Der 
Mangel von Geldmitteln könnte die Effektivität aller Pro-
jekte durchkreuzen.

Wir brauchen dringend ein Kindergartengesetz, also 
eine Novellierung von dem Gesetz über das Bildungssys-
tem, welche eine Zuwendung für Selbstverwaltungsein-
heiten, für Erschaffung von neuen Plätzen in Kindergär-
ten und Senkung von Gebühren für die Eltern, einführen 
wird. Die Sicherung des besten Startes für die Kinder und 
Ausstattung der Kinder mit Kompetenzen, dank den sie 
in der Zukunft in der Lage werden, auf internationale 
Arena Konkurrenz zu machen, soll eine Priorität werden. 
Die Herausforderung liegt in der ständigen Erhöhung 
von Bildungsqualität der Kleinkinder.

Danke für das Gespräch.
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envon der Pädagogik  
der Frühbildung und Poesie
Prolegomena

Urszula Chęcińska, Professorin, Direktorin des Lehrstuhls für Frühbildung, Pädagogikinstitut, 
Universität szczecin

„Lest eifrig unsere Dichter. Der Junge braucht die 
Poesie wie der Körper die Nahrung“ – schrieb Ewa-
ryst Estkowsk2, ein Posener Pädagoge, der in der 
Zeitschrift „Szkółka dla dzieci“ [Schülchen für Kin-
der] die Bedeutung der bewussten Literatur für die 
jungen Empfänger erläuterte. Nach Estkowski soll 
das Lernen der Literatur ein klares Moralziel haben, 

die Bildung „aller Sinnfähigkeiten“ ergänzen, das 
Kind die Schönheit und guten Geschmack zeigen. 

„Viel wurde geschrieben über den Dichter als ein 
Mensch, der dadurch nur von einem Kind zu unter-
scheiden ist, dass die Kindheit bei ihm nie endet und 
er sein Leben lang sowas kindisches an sich hat“3 – 
so beginnt Czesław Miłosz seine dritte Vorlesung 
aus der Reihe Zeugnis der Poesie. Von Schmerzen un-
seres Zeitalters. Die Entwicklungspsychologie be-
weist, dass die ersten Assoziationen, die uns in den 
Sinn kommen, wenn wir eine ganz neue Sache zu 
beschreiben versuchen, die Bilder sind, die am tiefs-
ten in unserer Kindheit verwurzelt sind. Und diese 
stellen den Ausgangspunkt zum Verständnis des 
Kernes der Poesie.

Das Denken des Dichters über die Welt, wie 
Miłosz feststellt, hängt jedoch von dem Wissen ab, 
das der in der Kindheit beherrschte – von den Eltern 
und Lehrern. Und diese ist mit dem Familienkreis 
des frühen Nestes, mit dem Vor-Lesezeitraum ver-
bunden, in dem ‚lesen‘ bedeutet ‚hören‘ und ‚sich an-
sehen‘. In der frühen Lebensperiode lernen wir ein-
fache genologische Formen, wie Märchen, Schlaflied 
und Abzählreim, die von Jerzy Cieślikowski gesamt 
als „Gedicht für Kinder“ bezeichnet werden. In ei-
nem Kindergedicht, das Cieślikowski als „eine durch 
den Typ der Kindervorstellungskraft bedingte 
Strukturalisierung“4 bezeichnet, steigt die Bedeu-
tung der Metaphorik samt der Steigerung der Bedeu-
tung der künstlerischen Form. Die Kinderbücher 
mit deren eigentümlichen Art der Schilderung sind 
eng mit der Geschichte der Kindheit verbunden5.

Daher das Schreiben mit Bildern, die reich an 
dichterischen Metaphern sind. Die mit den künstle-
rischen Stimmungsphasen gesättigte Kindheit ist ein 
Geisteszustand, eine ewige Erinnerung und ein ge-
heimnisvoller Aspekt der menschlichen Existenz, 
der mit der Kunst des Wortes verbunden ist.

Jede art des gedruckten Wortes hat 
auf den leser einen emotionellen 
und voluntativen einfluss. Das lesen 
trägt zur anreicherung der 
lebenserfahrungen bei, führt in die 
Welt der Werte ein, begünstigt die 
entwicklung der schöpferischen 
einstellungen und die auslösung 
aller Formen der wörtlichen, 
plastischen und musikalischen 
expression. Der Kontakt mi der 
literatur entwickelt den jungen 
Menschen vielseitig. Dies ist eine 
besonders wichtige ansicht für die 
Pädagogik der Frühbildung – eine 
separate subdisziplin von einer sehr 
wissenschaftlichen natur, die – wie 
Dorota Klus-stańska meint – 
besonders heutzutage nachdenken 
und wissenschaftliche reflexion 
braucht1.
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Joanna Kulmowa, welche die Metapher vollkom-
men nutzt, entdeckt in der Kinderberauschung die 
poetischen Vorteile der Sprache. Als die Dichterin 
der Metapher erläutert sie deren Prinzipien dem 
Kind, weil das Kind die Welt echter empfindet, mehr 
und einfacher sieht, mehr versteht und mehr als der 
Erwachsene entdeckt.

Es gibt Länder in der Welt,
wo sich alles so einfach einstellt:
Menschen, die auf geraden Wegen in gerade Städte gehen.
Häuser, die gerade unter den glücklichen Sternen stehen.
Muttis, die gerade nach Hause von der Arbeit zurückkehren.
Einfache Menschen einfache Rechte wehren.
Gerade aus dem Fenster sieht man einen Laden.
Dort kauft man einfach Brot
und die Marmeladen.
Gerade Menschen, die alles aufrecht sagen,
einfach so –
niemand fragt:
können diese einfachen Länder
einfach so bestehen
oder muss sich die Welt um 180 Grad
drehen?6

In Kulmowas Werken richtet sich die pädagogi-
sche Anspielung nicht an das Kind, sondern an 
den Erwachsenen. Die reichen, pädagogischen 
und erzieherischen Erfahrungen, die Kulmowa in 
Strumiany dank dem Kontakt mit Kindern und 
Jugend sammelte, werden konsequent in ihr lite-
rarisches Schaffen übertragen. Sie stellen eine be-
deutsame Eigenschaft der wertvollen Poesie für 
Kinder dar.

„Das Kind kann so leicht getäuscht werden. Es 
ist einfach, es mit einem kitschigen Abzählreim 
oder einer rührenden Erzählung abzuspeisen, mit 
einem schwarz-weißen Bild und einem dümmli-
chen Gekicher. Was nutzt es schon, dass es satt ist, 
wenn die Nahrung nichts wert ist. Mehr noch: dem 
Kind wurde gesagt, dass Knödel Astrachankaviar 
ist. Es wuchs mit falsch edelmutigen Geschichten 
und mit in harter Anstrengung gereimten quasi-
Versleinen auf. Das Kind lächelt und klatscht, weil 
es Knödel und Grütze bekommt. Sein Gaumen 
wird nie wieder den Geschmack der vorzüglichen 
Speisen erkennen. Und der authentische Dichter 
kommt zu den Kindern mit einer Poesie, die gleich 
für Junge und Alte ist“ – erklärt Kulmowa in ihrem 
Text Lohnt es sich für Kinder zu schreiben7.

Laut Kulmowa soll die Kinderliteratur das Kind 
in eine Welt einführen, die voll von Erlebnissen, un-
konventionellen Stellungen und Verhalten ist, gegen-
über denen das Kind nie gleichgültig bleibt.

In der künstlerischen Kind-Unschuld steckt eine 
Sehnsucht nach poetischer Selbstverwirklichung als 
einem Zustand der größten Freude. Die Kinderlite-
ratur ist durch die sogenannte Kindlichkeit der Vor-
stellungskraft charakterisiert – eine bewusst infan-
tilisierte Stellung, die mit dem Akt des mythen-
schöpfenden „Heranreifens zur Kindheit“ verbun-
den ist, sowie mit der dichterischen Rückkehr zu 
der Urempfindlichkeit und Unschuld, zu dem kind-
lichen, puren Sehen der Welt. Die Kinderliteratur ist 
eine Literatur vieler Schichten, offen, tief philoso-
phisch, in der sowohl ein Kind als auch ein Erwach-
sener nach Rührung und Erregung suchen – das 
Kind, das eine natürliche Fähigkeit des ästhetischen 
Schaffens hat, und der Erwachsene, dem die Idee 
der Kindheit sehr nah ist.

Dass das Spiel eine subjektive Notwendigkeit ist, 
eine erziehende und bildende Situation, die mit der 
Empfindung von sich selbst als einem Individuum 
verbunden ist, schreibt Danuta Waloszek8. Sie be-
ruft sich auf Johan Huizinga und seine Meinung, 
dass alle menschlichen Tätigkeiten immer, und viel-
leicht nichts mehr als nur ein Spiel sind.

Ein Kinderreim, ein Ratespiel, ein Kinderbild – 
der These Claparedes zufolge ist man das Kind, um 
zu spielen. Das Spiel und die Vorstellungsfähigkeit 
werden zu einer Exemplifikation der echten Frei-
heit, sie lassen uns uns in der Kraft der Freude ver-
tiefen, in Begeisterung und in den kindlichen, zur 
vollen Fröhlichkeit führenden Frohsinn geraten. 
„Solange Spatzen fröhlich springen / wird nie mei-
ne Freude verklingen. / Solange die Stare  laut sin-
gen, werde ich auch die Lieder mitbringen“9 – 
schreibt Joanna Kulmowa. Das Suchen nach Freude 
für Freude selbst – für die Balance – das Suchen 
danach, etwas Gutes für andere Menschen, Pflan-
zen, Tiere, Vögel und für die Welt zu tun. Das Su-
chen nach Freude in dem eigentümlich verstande-
nen, altruistischen Egoismus, in dem Überschrei-
ten von sich selbst, in trotziger Zähmung mit dem 
Bösen, in der Flucht in das Lächeln, Unsinn, 
Scherz, in dem Lernen von Toleranz – das alles ist 
ein Wert als solcher.

Die natürliche Ordnung der Welt wird in dem 
kindlichen Spaß verwirklicht, in Abzählen und 
Ordnen. Die Realität ist uns nicht ein für allemal 
gegeben und ist nicht völlig definiert. Die Haupt-
funktion der Kindergedichte ist die Unterhaltung 
des Empfängers, die Kreierung der Spaßszenarios 
für den Kind-Empfänger, der die Wort-Spielereien 
erwartet. Diese helfen ihm von der nicht-dichteri-
schen Realität zu flüchten.

Der Spaß verbindet sich mit der Kreativität, 
Träumen, Fantasie und Freiheit, für die der Über-
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f luss der kindlichen Lebenskraft günstig ist. Die 
elementare Notwendigkeit der Bewegung, Lebens-
kraft, Spaß und Umfassen der Welt in dem Über-
f luss der Berührung und Erregung, in kreativen 
Gedanken und Erlebnissen wird durch die Poesie 
begleitet – Poesie als die expressive, aus der Kind-
heit selbst resultierende Kunst. „Violetter Brzechwa“ 
und „Rubinroter Tuwim“10, die zwei ersten, gefähr-
lichen Sterne aus dem Kinderfirmament, stellen 
heute die Klassik der Literatur für Jungen dar.

Soviel Welt auf einmal von überall Welten:
Moränen, Muränen und Meere und Mahren,
Karfunkel und Funken und Baren und Beeren   
wo stell ich das hin, und wie soll ich mich wehren?11

Ihre Rolle in der Ordnung der Welt überlegt 
Wisława Szymborska in ihrem Gedicht Geburtstag. 
Diese kindlichen Verhalten werden durch eine ty-
pisch kindliche Reaktion begleitet, die in der Neu-
überlegung der Welt in einer naiven und aufrechten 
Art besteht. Dies wird zu einem Poesieprinzip in den 
Werken von Szymborska.

Die Welt in dem eigentlichen Sinn der Meta-
pher12 zu sehen, die von „einer bildlichen, in eine 
Folge der plastischen Vorstellungen enthaltenen 
Natur“ charakterisiert ist, bedeutet sich auf den  
Empfang der schöngeistigen Literatur und anderen 
Künste vorzubereiten. Die Welt in Demut der Un-
wissenheit des Kindes zu erfahren, sich mit der 
Wahrheit des geistigen Aspektes der Kindheit zu 
identifizieren, bedeutet die vollkommene, erwach-
sene Identität zu verwirklichen. Gerade wie es in 
den Werken von Wisława Szymborska geschieht, 
sowie in der Poesie von Joanna Kulmowa, die sich 
um die „schöne Rührungen des Kindes“, um die 
emotionale Stimmung kümmert, die eindeutig die 
Gefühle und moralisches Bewusstsein des Lesers 
prägt.

Davon wusste auch Ewaryst Estkowski. Doch 
schrieb er: „Lest eifrig unsere Dichter. Der Junge 
braucht die Poesie wie der Körper die Nahrung“13. 
Mit dem Goldbecher, Schneeball und Waisnege-
spenst von Lenartowicz, die Gedichte, die in 
„Szkółka dla dzieci“ zum ersten Mal veröffentlicht 
wurden, initiierte Estkowski die kreativ-ästheti-
schen Messlatten in der Reimkunst der Romantik. 
Estkowski zufolge soll die Literatur und Kunst den 
jungen Menschen vielseitig entwickeln. Deswegen 
ist der erste Kontakt mit der Poesie, die nach dem 
Kind orientiert ist und die Welt von der Stelle eines 
Kindes präsentiert, so bedeutsam. Der Kontakt, 
dessen Ziel ist es, die ästhetische Empfindlichkeit 

eines Kindes, seine Vorstellungskraft und die Fä-
higkeit zur abstrakten Denkweise zu gestalten.

Dies ist eine besonders wichtige Ansicht für die 
Pädagogik der Frühbildung – eine separate Subdis-
ziplin von einer sehr wissenschaftlichen Natur, in 
der die Literaturwissenschaft eindeutig verwurzelt 
ist. Ohne die literaturwissenschaftliche Ref lexion 
ist die Entwicklung der Schul- und Kindergarten-
praxis nicht möglich.

Vergessen wir es nicht, weil – wie Dorota Klus-
Stańska meint14 – die Pädagogik der Frühbildung 
besonders heutzutage Nachdenken und wissen-
schaftliche Reflexion braucht.
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Die Kinder-Tagebücher aus der Vernichtungsperiode 
sind wichtige persönliche Dokumente und historische 
Zeugnisse. Leider werden sie im Laufe der Schulbildung 
nur in geringem Maße präsentiert und analysiert. Der 
Rahmenlehrplan für die postgymnasialen Schulen er-
laubt den Lehrern einen mit diesem Themenkreis ver-
bundenen Text zu wählen. Empfehlenswert sind in die-
sem Fall die Kinder-Tagebücher, die – wegen der Emp-
findlichkeit der Verfasser und der Art, auf die sie die 
Realität empfangen – außergewöhnlich sind. 

Das bekannteste Journal ist das Tagebuch von Anne 
Frank, es kann jedoch, wie Justyna Kowalska-Leder 
schreibt, kaum für ein repräsentatives und typisches 
Zeugnis gehalten werden, und umso mehr als eine 
„bündige Repräsentation der Erfahrungen des Kin-
des“1. Franks Tagebuch ist eigentlich eine Kompilation 
zweier Texte, des eigentliches Tagebuches und des Ta-
gebuch-Romans, die von dem Vater des Mädchens, Ot-
to Frank, verfasst wurde2. Besonderes Augenmerk ver-
dient die Tatsache, dass die Autorin ihr Tagebuch selbst 
abschrieb. Deswegen ist es empfehlenswert, andere 
Tagebücher zu erwähnen, die hic et nunc geschrieben 
wurden, in deren Stil, Interpunktion oder Inhalt weder 
der Autor selbst noch ein Redakteur radikale Änderun-
gen einführten.

„Das Weib erwacht in mir“ 
2006 wurde aus der Initiative von Adam Szydłowski, 

dem Leiter des Zentrums der Jüdischen Kultur 
„Zagłębiowskie Centrum Kultury Żydowskiej“, das 
Tagebuch von Rutka Laskier veröffentlicht. Die Ge-
schichte des Tagebuches, wie vieler anderen auch, ist 
ungewöhnlich. Wegen der Etablierung des jüdischen 
Viertels in Będzin zog Rutka samt ihren Eltern in die 
Straße 1 Maja um, wo sie die Wohnung von der Fami-
lie Sapiński bewohnten. Frau Stanisława Sapińska, als 
sie ihr ehemaliges Haus besuchte, begegnete Rutka 
und riet ihr, das Tagebuch unter einer Nische zwischen 
den Stufen zu verstecken (deswegen überdauerte es 
praktisch intakt). Gegenwärtig wird das Manuskript 

des Tagebuches in Yad Vashem aufbewahrt. Rutka 
überlebte die Okkupation leider nicht. Am 5. August 
1943 wurde sie mit der ganzen Familie nach Ausch-
witz deportiert. Nach einer Selektion dort, wurde sie 
in das Frauenlager in Birkenau geschickt, wo sie wahr-
scheinlich an der Wende von Dezember und Januar 
1944 an Typhus starb3. Eine ihrer Mitgefangenen, Zo-
fia Minc, erwähnt das in einem im Jüdischen Ge-
schichteinstitut aufbewahrten Bericht4. Rutka schrieb 
ihr Tagebuch vom Januar bis zum April 1943. Damals 
war sie vierzehn Jahre alt. Das Tagebuch ist also ein 
Zeugnis ihrer Reifezeit und außer den Passagen, wel-
che die typischen Probleme einer Jugendlichen be-
schreiben – erste Liebe, Jungen, Mode, Lektüren – sind 
auch diejenigen wichtig, die über ihre Entdeckung der 
Sexualität und Weiblichkeit berichten: „Es scheint mir, 
dass das Weib in mir erwacht, ich meine – als ich ges-
tern in der Badewanne lag und das Wasser meinen 
Körper umströmte, wollte ich plötzlich, dass mich je-
mandes Hände streicheln...“5.

Der Krieg, wie Kowalska-Leder schreibt, war für 
den Großteil der Kinder eine Erfahrung der Emanzi-
pation. Die Kinder erreichten Volljährigkeit früher, oft 
unterhielten sie selbst den ganzen Haushalt6. Auch 
Rutka kämpfte solches Schicksal an, gleichzeitig lernte 
sie Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Der Wende-
punkt war das Ereignis vom 12. August 1942, an das 
Rutka sich nach einem halben Jahr erinnert, also post 
factum. Das kann bedeuten, dass es für sie eine be-
deutsame Erfahrung war:

Heute habe ich mich ganz genau an den Tag vom 12 VIII 42 
erinnert, d.h. an den Punkt an „Hakoach“. (...) Dann, als ich hinter 
dem Zaun hervorschaute, habe ich die Soldaten gesehen. Sie hatten 
die Gewehre in Richtung des Platzes gezielt, wenn jemand flüchten 
möchte. Die Leute wurden lahm, Kinder weinten, im Großen und 
Ganzen – die Hölle. (...) Um 3 Uhr kam Kuczynski  und es begann 
die Einteilung: 1 ist Rückkehr, 1a ist Arbeiten, was hundertmal 
schlimmer als Aussiedlung ist, 2 – „zur Durchsicht“ und 3 ist „Aus-
siedlung“, das heißt Tod (...). Merkwürdig – wir haben gar nicht 
geweint, ab-so-lut kein Tränchen vergossen7.

„wir haben gar nicht geweint“
Kinder-Diaristik im Holocaust
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Rutka weiß genau, womit die Einteilung enden 
kann, deshalb flüchtet sie aus dem Festhaltungsort 
und trifft zum ersten Mal, bewusst und entschlossen, 
eine Entscheidung. Sie entdeckt, dass sie „ab-so-lut 
kein Tränchen vergossen haben“8. Sie schreibt das 
Wort „absolut“ silbenweise, um die Konsequenzen des 
Zustandes zu unterstreichen und zu betonen, dass sie 
kein weinendes Kind mehr ist. In ihren treffenden Be-
urteilungen und Meinungen über die sich abspielende 
Tragödie schwingt eine rationelle Analyse und nicht 
eine naive Hoffnung mit. Ihre Einstellung zum Tod ist 
überraschend erwachsen und distanziert. Die Worte 
„wenn ich nicht ausgesiedelt werde“9 beweisen, dass sie 
sich dessen bewusst ist, was sich hinter dem Begriff 
‚Auschwitz‘ verbirgt. Ihren Notizen können wir ent-
nehmen, dass sie aus einer vermögenden, laizisierten 
und assimilierten Familie stammte. Sie erwähnt keine 
typischen jüdischen Bräuche und Feste, wie Jom Kip-
ur, Rosch ha-Schana oder Sabbat, macht auch keine 
Bemerkungen über ein für die Einwohner von Będzin 
so wichtiges Ereignis, wie der Brand der Synagoge im 
September 1939. Vorbilder, sogar in so einfachen Sa-
chen wie Mode, zieht sie aus der europäischen Kultur, 
und nicht aus ihrer Tradition, die schlichte Frauenklei-
dung förderte und den Männern einen langen, 
schwarzen Kittel oder den Tallit mit Tefillin empfahl. 
Die diaristische Praxis scheint eine Form zu sein, in 
der Rutka mit der „Destabilisierung der Welt“ zurecht-
kam, und das Schreiben – „Garantie der Stabilität“, 
wie Kowalska-Leder meint, obwohl der therapeutische 
Aspekt hier auch von Bedeutung ist10.

„Ich sehe das in seinen Augen“
Letztens veröffentlichte das Jüdische Geschichtein-

stitut das Tagebuch von Renia Knoll (2012). Renia kam 
aus Krakau, stammte aus einer kaufmännischen und 
assimilierten Familie. Sie war Rutkas Gleichaltrige, als 
sie ihr Tagebuch zu schreiben begann. Deswegen kön-
nen diese zwei persönlichen Dokumente miteinander 
verglichen werden. Die Erfahrung beider Mädchen ist 
für ihr Alter repräsentativ und typisch – beide be-
schreiben Jungen, Lektüre, Reibereien mit Freundin-
nen, beide versuchen Gedichte zu schreiben und 
gleichzeitig kämpfen sie gegen das Kriegstrauma  
(Hunger, Armut, Tod). Renia schrieb ihr Tagebuch 
vom Mai 1940 bis zum September 1941. Während der 
Okkupation, und genauer bis zum 10. März 1943 lebte 
sie im Ghetto, wo sie bei der Schneiderei Optima ar-
beitete, die Anlage war aber für Kasernen bestimmt 
und, auf die Zurede ihrer Familie, gelangte Renia zur 
arischen Seite und später fuhr sie zur Arbeiten nach 
Deutschland weg. Die Geschichte ihres Tagebuches ist 
ebenso faszinierend. Als Renia im März zur arischen 
Seite flüchtete, fand Kazimierz Paciorek, ein Elektriker 

und Arbeiter der Papierfabrik aus Jeziorna neben War-
schau, ihr Tagebuch unter Altpapier in Krakau. Wie 
kam das Tagebuch dort? Vielleicht bestimmten die 
Deutschen, welche die Häuser der ins Lager ausgesie-
delten Menschen plünderten, das ganze Papier für Alt-
papier11. Renia, wie Kowalska-Leder schreibt, hat die 
typischen Eigenschaften eines Backfisches – sie war 
emotional labil, geriet in Selbstkritik, dann wieder in 
Selbstgefälligkeit. In ihrem Tagebuch finden wir Iden-
titätsdilemmas: „Bin ich ja eine jüdin oder eine polin? 
Oder schon heimatlos? Im Innersten halte ich mich 
selbst für eine polin. Wer sind meine Ahnen? Woher 
kamen sie?“12.

Polen ist für sie die zweite Heimat. Sie fühlt sich we-
gen der Sprache und des Landes eine Polin, und wegen 
der Tradition eine Jüdin13. Sie hat Gewissensbisse, als 
sie ihre Armbinde abnimmt, wenn sie zum Hügel oder 
Schlitten fahren geht. Mit demselben Kennzeichen des 
gemeinsamen Verrates betrachtet sie einen Flirt mit 
einem Katholiken und die Taufe14. Dieselben Probleme 
quälen Rutka, wenn sie im Tagebuch fragt: „Ich bin 
gespannt, ob die Jüdinnen die Beichte einem christli-
chen Priester ablegen können? Wer könnte mir das 
sagen?“15. Renias Tagebuch hat keinen Charakter einer 
Chronik, obwohl wir überlegen sollen, ob wir hier 
vielleicht nicht mit einem Verdrängungsmechanismus 
zu tun haben, weil die Diaristik meistens auf das An-
genehme konzentriert ist – Tanzabende, Sonnenbräu-
nen, Beschreibung der schönsten Jungen, Eisge-
schmack oder Kleidungsschnitt – und das Thema des 
Hungers oder des Todes wird gleichzeitig unterdrückt 
oder verschwiegen: „Wir sollen überlegen, wie viel von 
Leiden, Schmerz und Demütigung in dem Tagebuch 
von Renia mit einem bündigen, oft exaltierten «Lal-
len» eines jungen Mädchens verdeckt wurde“16.

Auch der Aspekt der Reifezeit, der Entdeckung der 
Weiblichkeit und Körperlichkeit ist bemerkenswert, 
sowohl bei Renia, als auch bei Rutka. Renia betrachtet 
die Beziehung zwischen Frau und Mann als eine Art 
Spiel, ein Ausdruck von Manipulation und Dominanz, 
und sogar als ein Prinzip, dank dem sich jemand den 
Partner unterstellen kann:

Bolek Rosenberg ist hier und ich weiß es nicht, ob er in mir 
verknallt ist, oder nicht. Er läuft mir nicht nach, aber jedes Mal 
wenn ich allein gehe, kommt er immer zu mir, und ich sehe in sei-
nen Augen das, was die Herrin in den Augen ihres Hundes sieht. 
Die Eiskälte, mit der ich ihn und all die Jungs behandle, muss ihn 
beeindrucken. (...) Wenn einer mir besonders gefällt und ich nicht 
will, dass er sich zurückzieht, dann ist ein von Zeit zu Zeit geworfe-
nes Lächeln genug ist, um den Hund an der Leine zu halten17.

Es ist merkwürdig, dass so eine junge Person im 
Stande ist, die zwischenmenschlichen Beziehungen so 
tiefgründig zu analysieren. Wahrscheinlich hörte das 
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den Erwachsenen, die sie später nachschlug und für 
die Beschreibung ihrer persönlichen Beziehung nutzte.

„Die Nachricht hat mich sehr betrübt“
Unter der Kinder-Diaristik mangelt es nicht an den 

von Jungen verfassten Zeugnissen. Eines der Beispiele 
ist das Tagebuch von Dawid Rubinowicz, das zum ers-
ten Mal 1960 veröffentlicht wurde. Die Manuskripte 
wurden Frau Maria Jarochowska von dem Leiter der 
Funkzentrale, Artemiusz Wołczyk, übergeben. Da-
mals schrieb Jarochowska eine Reportage über das 
Verbrechen, das während der Okkupation in Bodzen-
tyn begangen wurde. Die Hefte wurden auf dem 
Dachboden, bei einem der Bodzentyn-Einwohner ge-
funden18. Wir wissen nicht, wie die Hefte dort gerie-
ten. Rubinowicz schrieb fünf Hefte mit Linien voll, 
und auf dem letzten gab es einen Stempel: „D. Rubino-
wicz Bodzentyn ul. Kielecka 13“ (die Notizen sind 
vom März 1940 bis zum Juni 1942 datiert). Rubinowi-
cz wurde 1927 geboren und lebte im Dorf Krajno 
(Kreis Kielce)19. Der Junge wurde in einer ganz traditi-
onellen Familie mit mittlerem Einkommen erzogen, 
sein Vater hatte eine kleine Molkerei. Leider überlebte 
Dawid den Krieg nicht. Im September 1942 wurde die 
jüdische Bevölkerung aus Bodzentyn zu Fuß nach 
dem 25 km entfernter Suchedniów getrieben und von 
dort aus wurden sie mit einem Transport zu dem Ver-
nichtungslager in Treblinka geschickt. Die Familie Ru-
binowicz wurde wahrscheinlich am 22. oder 23. Sep-
tember vergast20. Im Tagebuch beschreibt der Junge in 
Detail den Alltag im Dorf, typische Routinetätigkeiten 
und was er genau reihum tut:

Heute hatten wir ein schönes Wetter im Wald. Ganz am Mor-
gen gingen wir Beeren sammeln. Wir haben viel gesammelt und 
schon hatten wir ein halbes Gefäß, als ein dicker Nebel den Wald 
gehüllt hat und es begann zu regnen, wir sind also schnell nach 
Hause gerannt. Nur sind wir aus dem Wald herausgekommen, 
sind wir ganz nass geworden. Als wir nach Hause kamen, zogen 
wir uns um21.

Neben den Beschreibungen des Alltags, also der Ar-
beit in der Mühle oder im Wald, finden wir auch die 
Versuche, die Erfahrung der Okkupation zu verbali-
sieren:

Heute haben sie in Kielce die Bekanntmachungen aufgehängt, 
dass derjenige, der das „Jüdische Viertel“ betritt oder verlässt, mit 
der Todesstrafe bedroht ist. Bisher konnte man das Viertel nor-
malerweise betreten und verlassen. Die Nachricht hat mich sehr 
betrübt, nicht nur mich, aber jeden Israeliten, der das gehört hat. 
Die Bekanntmachungen wurden nicht nur in Kielce aufgehängt, 
aber auch in allen Städten des Generalgouvernements, (so heißt  
ein Teil des ehemaligen Polens)22.

Dawid berichtet über die Ereignisse im Ghetto und 
die Konsequenzen der antijüdischen Politik. Er ist sich 
der neuen geopolitischen Teilung des Landes bewusst. 
Die Notiz hat also einen informativen Charakter, aber 
auch einen psychologischen – der Junge sieht sich selbst 
in der Gruppe der verurteilten Israeliten. Sein Wohnort, 
das Dorf Krajno, ist im Tagebuch ein relativ sicheres Ge-
biet, im Gegensatz zu der Stadt, die mit schlechten 
Nachrichten assoziiert wird23. Für Dawid ist das Schrei-
ben ein Ersatz für ein Gespräch mit jemandem, dem die 
Erfahrung anvertraut werden kann; es ist eine Form der 
Offenbarung und auch ein Werkzeug der Welt-Er-
kenntnis24. Das Tagebuch ist eine Art Collage, wo alles 
Gehörte, Belauschte (bedeutende Rolle der Gerüchte) mit 
dem Gesehenen und Erlebten vermischt wird. Das Bei-
spiel sind die wehklagenden Sätze-Phrasen, welche die 
Erwachsenen in der Anwesenheit von Dawid wiederho-
len – „Frau wie eine Blume“ oder „was diese Bestien mit 
den Leuten tun“, die der Junge als eigene interiorisiert25.

„Das langsame Sterben beginnt“
Ein als Dawid Rubinowicz viel älterer Tagebuchau-

tor, der sein Journal auch in der Okkupationszeit 
schrieb, war Dawid Sierakowiak, der am 25. Juli 1924 
in Łódź, in der Familie eines Tischlers geboren wur-
de. Der Junge war ein sehr begabter Schüler, ihm wur-
de ein Stipendium gewährt, das die Ausbildung in 
einem Privatgymnasium in Łódź ermöglichte26. Das 
Tagebuch von Dawid wurde 1960 von Lucjan Dobro-
szycki veröffentlicht. Die Publikation enthielt zwei, 
von einer langen Zeitfrist auseinander geteilte Hefte. 
Zwei originale Hefte von Sierakowiak werden gegen-
wärtig im Jüdischen Geschichteinstitut aufbewahrt. 
Der Institution wurden sie von Wacław Szkudlarek 
übergeben, der nach dem Krieg in seinem Haus fünf 
mit polnischer Schrift vollgeschriebene Hefte fand. 
Drei andere Hefte verkaufte Szkudlarek wahrschein-
lich an den Journalisten Konrad Turowski. Sie wur-
den in der amerikanischen Fassung von 1996 benutzt. 
Die amerikanische Veröffentlichung wurde von Alan 
Adelson und Kamil Turowski, dem Sohn des Journa-
listen, verfasst. Adelson teilt mit, dass das Tagebuch 
von Sierakowiak aus sieben Heften bestand – zwei da-
von dienten als Heizstoff im frostigen Winter27. Das 
Tagebuch von Sierakowiak ist ein Beispiel für eine 
intime Offenbarung. Solche Einstellung durchzieht 
das Tagebuch konsequent:

Zu Hause gibt es kaum etwas zum Kochen. Die Basis für alles 
sind Blätter. Ich bin so schwach, dass ich den ganzen Tag über wie 
tot liege. Ich lese nichts, nichts macht mir Spaß. Das langsame 
Sterben beginnt28.

Die Situation in der Offenbarung betrifft vor al-
lem den Autor. Es ist eine tägliche Aufzeichnung sei-
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ner Überlegungen über sich selbst, eine Beschrei-
bung der Erlebnisse und Ergründung des Inneren29. 
Wie Kowalska-Leder bemerkt ist das ein Studium 
der Hungerkrankheit30. Die Dominante des Tagebu-
ches ist die Beschreibung des Hungers, die durch 
unaufhörliche Mitteilungen über die Kostpreise, Lie-
ferungen und Qualität der Nahrung ausgedrückt 
wird31:

In der Genossenschaft sind schon die ersten Gemüsetrans-
porte gekommen. Es gibt Kraut, Rettich, Gurken und andere 
Gemüse. Die Preise sind ja sehr hoch. Die Gemüse werden nicht 
gegen die Karten, sondern gegen Nachweis aus der Genossen-
schaft verteilt. Und Knete gibt es immer noch nicht (...). Heute 
brachten sie Kirschen ins Ghetto! Außergewöhnliches Aufse-
hen. In den Gemüsegenossenschaften geben sie die Zuteilungen 
gegen den Nachweis aus, aber 2 Rm per Kg!32

Der Verfasser konzentriert sich auf das Essen, er 
beschreibt peinlich genau die Speisen und Mahlzei-
ten, die er isst – die Suppen in der Schule, gemahle-
nen Kaffee mit Zucker, Tscholent. Die Monothema-
tik seiner Ausführung hat vielleicht die „Verdrän-
gung“ des Hungers zum Ziel, und – wie Kowalska-
Leder schreibt – das Schreiben ist für ihn eine Art 
Bekämpfung des Körperdrucks33. Aber die ständige 
Hervorhebung dessen, dass die nächsten Lieferun-
gen der für ihn unerreichbaren Kost kommen, als 
auch die Tatsache, dass die Privilegierten konsumie-
ren, sind Beispiel für die Selbstzerstörung:

Jeder ist sich dessen gut bewusst, dass er den Winter nicht 
überleben wird (natürlich rede ich nicht von denjenigen, die 
fressen) und deshalb gewinnt überall der Pessimismus (...). Wir 
haben schon die Gutscheine für die Zuteilung für Arbeiter be-
kommen. Morgen bekommen wir auch eine Zuteilung für 0,5 
kg Quark34.

Die Meinung von „denjenigen, die fressen“ ist be-
deutsam und entsteht aus der kommunistischen 
Weltanschauung von Sierakowiak35, deswegen 
nimmt er das Ghetto als ein Ort der Einteilung in 
„verdiente Arbeiter der Gemeinde“ und „Fußvolk“ 
wahr. Die ersten bekommen – dank der Protektion 
– zusätzliche Gutscheine für Nahrung, was der 
Grund für Wut von Sierakowiak ist, für seinen Hass 
gegen den Leiter der Gemeinde, Chaim Rumkowski, 
dem er Nepotismus vorwirft, als auch in erster Linie 
die Rettung der Personen aus seinem Milieu. Wie 
Chaim Rumkowski selbst sagt: „die Opfer von Kin-
dern und Greisen sind notwendig“. Sierakowiak 
schreibt direkt von der „verfluchten kapitalistischen 
Welt“36. Das Tagebuch von Sierakowiak ist auch eine 
Beschreibung des psychischen Zustandes des Jun-
gen. Der Verfasser bemerkt, dass er die Kräfte ver-
liert und sich nicht mehr auf die Tätigkeiten konzen-

trieren kann, die früher für ihn angenehm waren 
(Lesen, Übersetzen aus dem Hebräischen). Er kann 
nichts denken: „Ich verfalle und werde immer mehr 
gleichgültig. Das Leben ist immer grausamer, immer 
fader und ganz inhaltslos“37. Den schlechten psycho-
physischen Zustand verstärken noch die Anämie, 
häufige Durchfälle, Schwäche und permanenter 
Hunger, der den Jungen zur Tuberkulose treibt, die 
am 8. August 1943 seinem Leben ein Ende setzt.

Zusammenfassung
Die oben erwähnten Werke erschöpfen auf keinen 

Fall das Repertoire, das die Lehrer in dem Unterricht 
über Holocaust verwenden können. Das erste Kin-
derzeugnis war Das Tagebuch aus dem Warschauer 
Ghetto von Mary Berg, veröffentlicht schon 1945. 
Berg, eigentlich Miriam Wattenberg, lebte im War-
schauer Ghetto. Ihre finanzielle Lage war ganz an-
ders als der anderen Kinder. Marys Mutter hatte die 
amerikanische Staatsbürgerschaft, welche die ganze 
Familie rettete. Die Bürger der neutralen Staaten 
wurden als Geisel genommen. Sie waren in dem mit 
dem Okkupanten geführten Austausch von Nutzen 
– gegen einen amerikanischen Bürger wurde ein 
deutscher Gefangene befreit. Berg schreibt: „Die Ju-
den, welche die Bürger der neutralen Staaten sind, 
sind nicht verpf lichtet, die Armbinden zu tragen 
und die Sklavenarbeit zu leisten“38. Im Juni 1942 
wurde Mary mit ihrer Familie im Pawiak interniert 
und dann, im Januar 1943 zum Durchgangslager in 
Vittel transportiert. Von dort aus gelangte sie im 
März 1944, über Spanien, nach Portugal, und weiter 
mit einem Schiff nach New York. Die oben erwähn-
ten Tagebücher waren meistens fortlaufend, hic et 
nunc, geführt – ohne größeren Eingriff eines Redak-
teurs. Mit Marys Tagebuch gibt es ein Problem, weil 
sie selbst ihr Tagebuch in Kapitel teilt – deswegen 
erinnert ihre Narration an einen fiktionalisierten 
Roman. Die Abstände zwischen den Notizen dauern 
ein paar Tage, die Autorin hat eine Chance, zu die-
sen Ereignissen Stellung zu nehmen und – was am 
wichtigsten ist – informiert sie den Leser darüber, 
dass sie ihre Notizen abschreibt.

Auch das Tagebuch von Janina Hescheles wurde 
ganz schnell veröffentlicht. Mit den Augen der Zwölf-
jährigen wurde 1946 durch die Zentrale Jüdische Ge-
schichtekommission veröffentlicht. In Yad Vaschem 
dagegen werden die auf Polnisch verfassten Tagebü-
cher aufbewahrt, unter anderem das von einem 
Mädchen aus Radomsko, Miriam Chaszczewacka, 
und das von Jerzy Urmann (unter dem Titel Die 
Blätter aus dem Tagebuch), die bisher nicht veröf-
fentlicht wurden39 (bemerkenswert ist, dass das Ta-
gebuch von Maria Koper, in Bearbeitung von Hen-
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nal befindet sich auch in Yad Vaschem). Außerdem 
gibt es viele Notizen der Kinder, die zwar in Polen 
geschrieben, aber nur im Englischen veröffentlicht 
wurden, wie The Kraków Diary of Julius Feldman, ein 
Tagebuch, das nach zwanzig Jahren in Krakau gefun-
den war. Das Krakauer Ghetto wurde auch von der 
1924 geborenen Halina Nelken in And Yet, I Am He-
re! beschrieben. Aus Śląsk, und genauer aus An-
drychów, stammte Ruthka Lieblich, die vom August 
1940 bis zum Dezember 1942 A Diary of War schrieb. 
Vergessen wir auch nicht das Tagebuch von Moshe 
Flinker, Young Moshe›s Diary. The Spiritual Torment 
of a Jewish Boy in Nazi Europe. Der Junge wurde in 
der Familie der orthodoxen Juden erzogen, sein Ta-
gebuch wurde in schönem Hebräisch verfasst. Der 
Junge und seine Familie emigrierten aus Polen nach 
Holland, von wo sie 1942 nach Belgien und weiter 
nach Auschwitz ausgesiedelt wurden.

In dem Schulunterricht können auch die theoreti-
schen Bearbeitungen über die persönlichen Doku-
mente (auch über die Kinder-Tagebücher) sehr nütz-
lich sein, u.a.: Justyna Kowalska-Leder Das Erfahren 
der Vernichtung aus der Kinderperspektive in der pol-
nischen Literatur der persönlichen Dokumente, Jacek 
Leociak Text gegenüber die Vernichtung oder die aus-
ländischen Bearbeitungen, wie: Laurel Holliday 
Children in the Holocaust and World War II. Their 
Secret Diaries und Carol Lee Anne Frank and the 
Children of the Holocaust. Bei der Planung des Unter-
richts von diesem Themenkreis kann auch der Text 
von Eleonora Bergman und Edyta Kurek Denn ich 
wollte überleben. Jüdische Kinder in der Zeit der Ver-
nichtung. Bildungsmaterialien, nützlich sein. Die Au-
torinnen schlagen die ganzen Unterrichtspläne für 
die neun, in ihrer Gesamtheit beigelegten Berichten 
vor, die von den Sammlungen des Jüdischen Ge-
schichteinstitutes stammen.
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