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PISMO O SZTUCE ŻYCIA PUBLICZNEGO 

W NUMERZE M.IN.: 

W SFERZE IDEI 
Fragmenty o wychowaniu do demokracji z broszury „Pedagogika wyzwolenia" i wybór z tekstów Janusza Korczaka. 

DOSTĘPNOŚĆ EDUKACJI 
Poprawa jakości i wyrównanie dostępu do edukacji: o potrzebie stworzenia specjalnego funduszu. 

INICJATYWY EDUKACYJNE 
Między innymi: szkoły niepubliczne, filozofia dla dzieci, Uniwersytet „Trzeciego wieku", edukacja seksualna, punkty 
zamiast ocen. 

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY 
Prace kwalifikacyjne uczestników VI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

WOKÓŁ REFORMY 
Fragmenty prasowych publikacji dotyczących polskiej reformy oświaty i porównanie jej elementów z elementami reform 
edukacyjnych w państwach zachodnich. 

EUROPEJSKI POKÓJ NAUCZYCIELSKI 
Nauczyciele w droze do UE, stan edukacji europejskiej w Polsce i scenariusze lekcji - do wykorzystania przez nauczycieli. 

eEDUKACJA 
O dostępie do Internetu w szkole, o Interkl@sie i o wpływie Internetu na „skostniałe dziedziny nauki". 

NASZ EKSPERYMENT 
Dlaczego wakacyjne warsztaty dziennikarskie „Polis" były niezwykłe? - o internetowym dzienniku obozowym „Narew". 

PAMIĘĆ NARWI I MILENKOWIEC 
Tradycyjne „wakacyjne tygle" - pokłosie warsztatów dziennikarskich na Białostocczyźnie w 2000 roku. 

NA WSCHODZIE I O WSCHODZIE 
Praca nauczyciela języka polskiego w Kazachstanie i we wschodniej Ukrainie oraz historia nauczania o Katyniu w powojennej 
Polsce. 

JAK ZWYKLE: Lektury POLIS, List Ciotki Polissy, na marginesie filmu. 

POKOLENIE? POKOLENIA? 
Socjologów spór o pokolenia i dyskusja o współczesnej młodzieży. 

PO DWÓCH STRONACH GRANICY 
Wokół białoruskiej tożsamości: edukacja i pokolenia Białorusinów w Polsce i na Białorusi. 

DZIENNIKARSTWO 
Rola edukacyjna mediów regionalnych, radioedukacja, sylwetki znanych dziennikarzy. 

KONTYNUACJE 
Wracamy do wątków z ostatnich numerów „Polis" (31/32 i 33/34). 

BIBLIOGRAFIA 
Bibliografia, indeks osobowy i indeks przedmiotowy „Polis" - od numeru 22/23 do 33/34. 

Polis 
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Spis treści 
W SFERZE IDEI 

O WYCHOWANIU DO DEMOKRACJI 9 

W poprzednim numerze „Polis " zamieściliśmy fragmenty broszury „Pedagogika wyzwolenia (wstęp do dyskusji) 
wydanej w 1988 roku przez Wydawnictwo Społeczne „ Kos Teraz prezentujemy obszerniejszy wybór z tej publikacji 
- opracowanie Piotr Toczyski. 

NIF.ZUPF.hNIF. TAK MIAŁO BYĆ 13 

Z Krystyną Starczewską, w latach osiemdziesiątych redaktor naczelną pis ma „Kos", a obecnie dyrektorką I 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, rozmawia Piotr Toczyski: Człowiek musi wypróbować 
pewne rzeczy, żeby później lepiej je rozumieć. Do demokracji można wychować tylko przez demokrację. To trudne 
wychowanie, sama teoria nie wystarczy. 

CO DAJE WIEDZA? 16 

Wybór tekstów Janusza Korczaka. 

Anna Toczyska 
JAK (SIĘ) UCZYĆ? 18 

Korczak z dużym szacunkiem opisuje w „ Pamiętniku jak chłopiec z „ Domu Sierot" przy Krochmalnej ze znawstwem komentował 
grę w dwa ognie. Na koniec podsumowuje: „Dziesięcioletni spec był moim wychowawcą". 

DOSTĘPNOŚĆ EDUKACJI 
DOJRZEĆ, ŻEBY TRAKTOWAĆ EDUKACJĘ SERIO 19 

Z prof. Andrzejem Janowskim, byłym wiceministrem edukacji narodowej i członkiem rady programowej Centrum Inicjatyw 
Oświatowych, rozmawia Bohdan Pękacki. 

POPRAWIĆ JAKOŚĆ, WYRÓWNAĆ DOSTĘP 22 

Z prof. Stanisławą Golinowską, redaktorką krajowego raportu UNDP o edukacji, rozmawia Bohdan Pękacki. 

Piotr Szczepański 
POTRZEBA SPECJALNEGO FUNDUSZU 25 

Edukacja nie powinna być wyłącznie domeną Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzeba w nią zaangażować również 
przedsiębiorców i pracodawców, którzy powiedzą, jakich pracowników im potrzeba. 

MAŁA SZKOŁA - WIELKA SZANSA 26 

Prezentujemy fragmenty raportu z badań: „Wsparcie rozwoju małych szkół wiejskich jako ośrodków lokalnych" - opracowali 
Marcin Grudzień, Magdalena Pietraś. 

A JEDNAK MOŻNA COŚ ZROBIĆ 37 

Z Anną Brzezik, koordynatorką programu szkoleniowego Fundacji Dzieci i Młodzieży dla młodzieży z terenów popegeerowskich, 
rozmawia Monika Sowińska. 

INICJATYWY EDUKACYJNE 
UCZYĆ I WYCHOWYWAĆ 39 

Z Wojciechem Starzyńskim, prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego, rozmawia Jędrzej Hugo-Bader: Wpłynęliśmy 
na to, że w ustawie zagwarantowane zostały nieskomplikowane procedury zakładania i prowadzenia szkół niepublicznych oraz 
niezależność tych szkół od organów administracji publicznej. 
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Wojciech Ronatowicz 
KŁOPOTLIWE ZAJĘCIA, CZYLI MÓWIMY O SEKSIE 41 

Temat edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskim dyskursie zaistniał za sprawą nierozwiązywalnego sporu 
o aborcję. Do dziś przedmiot szkolny zawierający w swym programie tematy dotyczące seksualności człowieka 
jest zagadnieniem gorąco dyskutowanym i wywołującym wiele emocji. 

Matylda Nowak 
NIE MA GŁUPICH PYTAŃ, NIE MA GŁUPICH MYŚLI 44 

- Zadawanie pytań i wspólne poszukiwanie odpowiedzi szalenie rozwija, otwiera tych młodych ludzi. - mówi 
Jolanta Kaźmierczak, nauczycielka prowadząca zajęcia w ramach programu „Filozofia dla dzieci". 

Joanna Wosińska 
RÓŻNE FORMY SZTUKI 47 

Rozpoczęło się przedstawienie. Peruki przykryły ogolone głowy, a spod barwnych strojów wystawały tylko 
najnowsze modele adidasów. Chłopcy wystawili fragment „Zemsty" z własną oprawą muzyczną. 

Katarzyna Kowalska, Karolina Konarzewska 
SZTUKA ŻYCIA W TRZECIM WIEKU 48 

Aż trudno uwierzyć, że tak wiele jest starszych osób, które chcą się dalej kształcić. Zazwyczaj są to ludzie, którzy 
skończyli wyższe uczelnie. Przychodzą tacy, którzy chcą przedłużyć swoje zajęcia dodatkowe czy nadobowiązkowe, 
lub zrealizować młodzieńcze marzenia, które do tej pory byty nie do pogodzenia z życiem zawodowym. 

Joanna Wosińska 
STOPNIE NA PUNKTY 50 

- Na początku nikt nie mógł się połapać w tym systemie oceniania - mówi Dominika z VIb. - Teraz już 
przyzwyczaiłam się do punktów. Odczytuję je jak oceny, bo zawsze dostajemy od jednego do sześciu punktów. 
Zwykle zapisuję sobie, co dostaję. Z polskiego już się pogubiłam, bo pani stawia punkty bardzo często. 

SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY 
SZKOŁA ICH MARZEŃ 53 

Prezentujemy fragmenty prac kwalifikacyjnych uczestników VI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. 

WOKÓŁ REFORMY 
CO O REFORMIE PISALI? 59 
Fragmenty najważniejszych, zdaniem redakcji, publikacji dotyczących reformy edukacji, które ukazały się w prasie 
w ciągu ostatniego roku. 

Jarosław Chojecki 
JAK TO ZROBILI INNI, JAK ROBIMY MY 63 
Porównanie niektórych elementów reform systemów edukacji lat 80. w USA i Wielkiej Brytanii z reformą edukacji 
w Polsce. 

EUROPEJSKI POKÓJ NAUCZYCIELSKI 
Dorota Pyszna 
NAUCZYCIELE W DRODZE DO UNII 67 

Jest interesujące, że zwolennikami możliwie najszybszej integracji z Unią są nauczyciele, których charakteryzuje 
małe zadowolenie z wykonywanego zawodu. Jak wcześniej wspomniano, pewien stopień frustracji zawodowej, 
a może nadzieja na poprawę sytuacji wywołującej frustrację, działa stymulująco, skłania do akceptacji zmian. 

Mirosław Sielatycki 
TWORZYĆ EUROPEJSKIE UMYSŁY 69 

O edukacji europejskiej w Polsce. 
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PRIORYTET - EDUKACJA EUROPEJSKA 73 

Z Katarzyną Zakroczymską, koordynatorką programów z zakresu edukacji europejskiej w Centralnym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli, rozmawia Magdalena Pietraś. 

EUROPA ZAGLĄDA DO KLASY 74 

Prezentujemy kilka scenariuszy lekcji wraz z uwagami dotyczącymi metod ich prowadzenia. 

eEDUKACJA 
Marcin Szybkowski 
WWW.UNIWERSYTET, WWW. LICEUM 90 

Uczniowie, nawet mimo braku środków na zakup komputera, powinni mieć powszechny dostęp do Internetu w 
szkole, w której się uczą. 

TRAFNY WYBÓR „INTERKL@SY" 93 

Z Grażyną Staniszewską o programie upowszechniania internetu w szkole „Interkl@sa", rozmawia Marta 
Wiśniewska: Posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przekonywali Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Że „Interkl@sa" to znakomite narzędzie reformy edukacji. Jednak Ministerstwo nie uwzględnia tego programu 
w planach. 

Rafał Degiel 
GENEALOGIA - SZTUKA ŻYCIA W HISTORII 96 

Dzięki Internetowi niegdyś skostniała i elitarna dziedzina wiedzy humanistycznej na naszych oczach przekształca 
się w nowoczesną naukę. 

NASZ EKSPERYMENT 
Piotr Toczyski 
JEDNA, CODZIENNA I DO INTERNETU 102 

Dlaczego warsztaty dziennikarskie „Polis" w lipcu 2000 roku były niezwykłe? - rozmowa z gimnazjalistkami 
i licealistkami, uczestniczkami obozu w Narwi. 

EKSPERYMENT W PRAKTYCE 105 

Prezentujemy przykłady tekstów, które były pisane do internetowego dziennika obozowego „Narew" - opracowali 
Piotr Toczyski, Marcin Grudzień. 

PAMIĘĆ NARWI I MILENKOWIEC 
Mariusz Bolek 
PRZEZ LZY 108 

Młodzi dziennikarze „Polis" chodzą po Narwi szukając wiadomości. Rozmawiają z mieszkańcami. Zauważają 
dwóch dziadków siedzących na ławce pod gankiem. Jednym z nich jest Tadeusz. Ten drugi to jego znajomy, który 
mieszka w starej chatce po drugiej stronie ulicy. 

Ula Ajdacka, Ola Rey 
OSZUKIWAĆ SIEBIE I LUDZI? 109 

Ciężko nam uzbierać na książki do szkoły. Ledwo na chleb starcza, ale dzieci musza się uczyć. Bez tego nie 
poradzą sobie w życiu - mówi gospodyni z Narwi. 

Dorota Śleszycka, Paulina Maciak 
NIE CHCĘ SIĘ NAPRZYKRZAĆ 110 

Narew, ulica Mickiewicza. Dwa niewielkie, drewniane, przytulone do siebie domki. Jeden z nich pokryty jest 
ciemnopomarańczową farbą. Mieszka w nim pani Zofia Bartoszewicz. Jest 77-letnią, drobną staruszką. Jej 
błyszczące oczy i młodzieńczy uśmiech ożywiają pomarszczoną twarz. 
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Anna Tomaszewska 
PAMIĘĆ MILENKOWIEC 111 

Nawet starsi ludzie nie pamiętali początku wsi, ani skąd właściwie wywodzi się nazwa Milenkowce. 

Karolina Noiykowska 
JAK DZIADEK BYŁ, TO BYŁY I PSZCZOŁY 112 

Karolina Noiykowska 
ZA NIEMCÓW 112 

NA WSCHODZIE IO WSCHODZIE 
JESTEŚMY SOLĄ W OKU 113 

0 pracy nauczyciela języka polskiego w Kazachstanie z Andrzejem Zagajewskim, rozmawia Anna Iwanowska. 

Józef Jakubczyk 
MISJA 114 

Refleksje nauczyciela języka polskiego we wschodniej Ukrainie: Potrzebne było przełamywanie nieufności 
1 udowadnianie każdego dnia, że chcę pomóc, że chcę uczyć. 1 nie chcę za to żadnego wynagrodzenia! I to było 
już zupełnie nie do pojęcia. 

Anna Toczyska 
MIMO WSZYSTKO MÓWIONO 116 

- Skąd uczniowie czerpali wiedzę? - zastanawia się Zofia Kozłowska. - Przede wszystkim z wykładów nauczyciela 
- odpowiada na swoje pytanie. - Bardzo praktycznie postępowali ci, którzy nie podkreślali, że poruszają tematy 
zakazane. 

LEKTURY POLIS 
Marcin Szybkowski 
KSIĄŻKA MICROHISTORYCZNA 122 

Recenzja książki Krzysztofa Kosińskiego „O nową mentalność: życie codzienne w szkołach 1945-1956" . 

LIST CIOTKI POLISSY 124 

Ach, moja W., moja W., 

Piotr Toczyski 
OBRAZ RZYMU UTRACONEGO 125 

O funkcji pedagogicznej mitu i roli edukacyjnej filmu „Gladiator" Ridley'a Scotta. 

POKOLENIE? POKOLENIA? 
SOCJOLOGÓW SPÓR O POKOLENIA 126 

Spotkanie Warsztatów Dziennikarskich Młodych „POLIS" z prof. Hanną Świdą-Ziembą i dr Barbarą Fatygą -
socjologami z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego - opracowała Karolina 
Oponowicz. 

O NASI O NAS 131 

Na początku 1999 roku „Gazeta Wyborcza", tekstem Pawła Wujca „Na Wyspie Skarbów", rozpoczęła dyskusję 
„Młodzi końca wieku ". Przypominamy jej fragmenty i prezentujemy teksty uczestników Warsztatów Dziennikarskich 
Młodych POLIS. 

NASZE WYCINKI: „IDĄ CZASY PROFESJONALISTÓW" 144 

Z dr Pawłem Śpiewakiem, socjologiem i historykiem idei, rozmawia Anna Wielopolska. 
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Jędrzej Hugo-Bader 
SPOSÓB NA ŻYCIE, A NIE TYLKO MUZYKA 146 

Burak: - Hip hop jest dla mnie całym życiem - naszą zajawką, naszym hobby. Po prostu wszystkim. 

Ania Kolczyńska 
ZAWÓD - WAGAROWICZ 150 

Szkoła jest po to, żeby spotykać się z ludźmi. Chodzi tylko o to, żeby zdać. Cały rok się w ogóle nie uczę; mam 
wakacje - mówi Michał. 

PO DWÓCH STRONACH GRANICY 
KRAIOBRAZ Z WIEŻĄ BABEL W TLE 154 

O edukacji i pokoleniach mniejszości białoruskiej w Polsce rozmawiają: Hanna Kondratiuk-Świerubska, 
dziennikarka białoruskiego czasopisma w Polsce - „Niwa", Tomasz Sajewicz, dziennikarz białoruskiej redakcji 
Polskiego Radia, Karolina Oponowicz i Krzysztof Iszkowski z „Polis". 

Dariusz Tichoniuk 
PAHONNIE W KLASACH, A NIE W AULI 157 

Określenia liceów w Hajnówce: „białoruskie" i „polskie", jak twierdzą absolwenci, na trwałe są zakodowane w 
świadomości mieszkańców Hajnówki. Szczególnie wśród samych zainteresowanych, czyli uczniów obu szkół. 

BIALORUSKOŚĆ TYLKO W NAZWIE 159 

Z Michałem Stepaniukiem, uczniem II LO z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w 
Bielsku Podlaskim, rozmawiają Urszula Ajdacka i Ola Rey: Przychodząc do tej szkoły wyobrażałem sobie nazbyt 
wiele: język białoruski na każdym kroku, „atmosferę białoruskości". 

Magdalena Pietraś 
ROSYISKI OBOWIĄZKOWY, BIAŁORUSKI - NIE 160 

Zmuszanie dzieci do wyboru między nauką języka angielskiego a ojczystego białoruskiego jest niemoralne -
mówi Hanna, dziennikarka białoruskiego tygodnika „Niwa". 

Tomasz Sajewicz 
O BIAŁOSTOCCZYŹNIE Z PERSPEKTYWY BOCIANIEGO GNIAZDA 162 

Z racji swojej polietniczności Białostocczyzna w naturalny sposób wyzwala w ludziach emocje. Szczególnie w 
tych mieszkańcach, którzy dzięki tajemniczej sile zabijającej ich „zwykłość", przychodzącej z zewnątrz lub z 
wewnątrz ich samych, musieli się określić. 

Michał Steapaniuk 
MUZYCZNE OCZYSZCZENIE 163 

Sokrat Janowicz 
NASZE WYCINKI: DŁUGA DROGA DO BIAŁORUSI 164 

Konspiratorzy polscy za caratu marzyli o niepodległości dla kraju. Białoruscy natomiast - nigdy o czymś większym 
niźli autonomia krajowa. 

BIAŁORUSINI Z „RATUSZY" 168 

Prezentujemy sylwetki czterech, młodych Białorusinów z Grodna autorstwa: Matyldy Nowak. Karoliny 
Nożykowskiej. Magdaleny Pietraś i Anny Toczyskiej. 

Anna Wegnerowicz 
IMPRESJE Z DWORCA W GRODNIE 173 

Dworzec kolejowy w Grodnie jest bardzo dużym, dwukondygnacyjnym budynkiem, zbudowanym w stylu 
socrealistycznym. Rano przewija się tu niewiele osób. Ruch zacznie się po południu, największy - przed odjazdem 
pociągu do Polski. 
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Anna Toczyska 
BIAŁORUSKI GITARZYSTA 173 

Valera grać zaczyna przed jedyną w Grodnie, ale zamkniętą synagogą. Siergiej otwiera przypadkową gazetę, 
zaczyna śpiewać tekst z niej. Valera włącza się, gdy gra refren. Sam napisał jego słowa. 

BIAŁORUŚ W FOTOOBIEKTYWIE 174 

Zdjęcia Krzysztofa Kliszczyńskiego. 

Feliks Gawin 

BIAŁORUSYZACJAI RUSYFIKACJA 176 

Realizacja prawa Białorusinów do nauki dzieci w ojczystym języku na przykładzie obwodu grodzieńskiego. 

Anna Grodzińska, Anna Kolczyńska 

EDUKACJA PO BIAŁORUSKU, CZYLI ADUKACYJA KONTRA OBRAZOVANIJE 180 

Obraz białoruskiego systemu edukacji przedstawiony przez młodych Białorusinów z Grodna. 

Andrej Mielnikau 

GOŚCINNA ZIEMIA NAPROMIENIOWANA 182 

W interregionie postczarnobylskim mieszają się nie tylko narodowości, lecz takie różne rasy, co może w przyszłości 

doprowadzić do narodzin bardzo ciekawej kultury regionalnej. 

DZIENNIKARSTWO 

Piotr Toczyski 

POZNAŃSKA NIE CHCE, INNI CHCĄ 184 

Czy media regionalne starają się pełnić rolę edukacyjną? 

Iwona Młożniak 

RADIOEDUKACJA 185 

Mieszkańcy Warszawy nie negowali wprawdzie faktu emitowania przez Radio Bis programów ciekawych 

i wartościowych, ale twierdzili, że od radia oczekują czegoś innego: - Kiedy wracam po ciężkim dniu do domu, 

mam ochotę zasiąść wygodnie w fotelu i słuchając przyjemnej muzyki, po prostu relaksować się - mówi Małgorzata. 

Anna Toczyska 

PISAĆ O DUCHOWEJ OJCZYŹNIE 188 

Ludziom związanym z „Niwą " chodzi przede wszystkim o to, aby integracja Polaków i Białorusinów nie polegała 

tylko na wtapianiu się Białorusinów w polskość. 

BRAK POZYTYWNYCH WZORCÓW 189 

Z Michałem Bogusławskim, reżyserem cyklu dokumentalnego „Małe Ojczyzny", rozmawiają Weronika Witczak 

i Jędrzej Hugo-Bader: Najpierw była telewizja - na fdm dokumentalny przyszedł czas dopiero po przeszło 

trzydziestu latach pracy w telewizji. Gdy trafiłem do niej w 1953 roku, w Polsce było tylko trzydzieści odbiorników 

telewizyjnych. 

Joanna Wosińska 

DZIENNIKARZ NIEPOKORNY 193 

Na pytanie, czy kobiecie zajmującej się dziennikarstwem, jest trudniej osiągnąć sukces niż mężczyźnie, Monika 

Olejnik odpowiada, że nie. - Czasem bycie kobietą nawet pomaga - dodaje. - Na przykład przy umawianiu się 

Z politykiem na rozmowę. 
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JAK BADER Z BADEREM 194 

Z Jackiem Hugo-Baderem, reporterem „Gazety Wyborczej", rozmawia Jędrzej Hugo-Bader 

KONTYNUACJE 

Marcin Kula 
FAVELAS 197 

W Rio de Janeiro jest inaczej niż w wielu miastach na świecie. W Neapolu bogaci ulokowali się na górze. W Rio 
bogaci lokują się na dole, a na wzgórzach wznoszących się nad miastem - biedni. 

Mariusz Bolek 
NADZIEJA I IWAN PO ROKU 198 

Kiedy powiedziałem, że napisałem o ich życiu, byli zadowoleni. Dużą pogrubioną czcionką „Nadzieja i Iwan" -
tak brzmi tytuł. Babcia uśmiechnęła się, Iwan pokiwał głową z niedowierzaniem. 
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O WYCHOWANIU DO 
DEMOKRACJI 
W poprzednim numerze „Polis" zamies'cilis'my fragmenty broszury „Pedagogika wyzwolenia (wstęp do 

dyskusji)", wydanej w 1988 roku w formie zapisu rozmowy. Zgodnie z zapowiedzią, prezentujemy 
obszerniejszy wybór z tamtej publikacji. 

ANDRZEJ JANOWSKI: Wprowadzeniem do naszej 
dzisiejszej dyskusji mają być moje uwagi na temat 
„Jak rozumiem pedagogikę wyzwolenia?". Użyliśmy 
tego określenia zakładając, że zadanie „wyzwolenia" 
czy „wyzwalania" stoi teraz przed nami, a działania 
ku niemu zmierzające miałyby nazwę „pedagogika 
wyzwolenia". Aby uniknąć nieporozumień termino
logicznych, możemy zacząć od tego, 

JAK NIE ROZUMIEM PEDAGOGIKI 
WYZWOLENIA. 

Przypuszczam, że istnieje pewna fascynacja zesta
wem tych dwóch wyrazów ze względu na teologię 
wyzwolenia i ze względu na pogłosy rewolucyjne 
w tym określeniu tkwiące. Poza tym nazwa ta ma 
pewne odniesienie do poglądów tzw. descholersów, 
czyli tych wszystkich panów, którzy mają ochotę 
całkowicie zlikwidować szkołę, jak Illicz, Freire i inni. 
Na tle doświadczeń latynoamerykańskich myślą oni 
o radykalnym odrzuceniu systemów szkolnych. Mnie 
się zdaje, że te podejścia są interesujące w sferze 
krytyki istniejących systemów szkolnych, natomiast 
są zupełnie nieinteresujące, gdy chodzi o nowe roz
wiązania. Najczęściej nie proponują nic, co nadawa
łoby się do realizacji. Poza tym wszystko to jest 
przedstawiane w aurze anarchistyczno-marksizu-
jących niedookreśloności: radykalizm słów przeważa 
nad zawartością myślową. Taka jest przynajmniej 
moja ocena publikacji descholersów. 

Jeśli jednak miałbym mówić o pedagogice wyz
wolenia na okoliczność: Polska, rok 1987 i lata nastę
pne, to spróbowałbym sprawę rozpatrywać w dwóch 
kategoriach: po pierwsze, chciałbym zająć się wyzwo
leniem dotyczącym warunków; po drugie, wyzwo
leniem dotyczącym samego człowieka. 

Pierwsza sprawa dotyczy przepisów, zarządzeń, 
ustaw - wszystkiego tego, co tworzy kontekst, w obrę
bie którego odbywa się lub może się odbywać działa
nie oświatowe. W tym miejscu trzeba wymienić 
wszystko, o co należy walczyć, chcąc zmienić, rozsze
rzyć pole możliwych działań. 

Sprawa druga dotyczy tego, w jakiej mierze ludzie 
mają ochotę i są w stanie wykorzystać sprzyjające 
warunki i rozszerzające się pole dla działań. 

Teza, którą chciałbym przedstawić brzmi tak: 
tradycyjne myślenie polityczne przywiązuje dużo 
większą wagę do zmieniania warunków, niż do budo
wania u tzw. zwykłych ludzi 

POCZUCIA MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA 

i chęci działania. (...) 
Jestem skłonny opowiedzieć się przeciwko temu 

tradycyjnemu myśleniu, że w istniejącej sytuacji -
konkretnie w takiej Polsce, jaka jest w roku 1987 -
zdecydowanie ważniejsze jest ułatwianie wyzwolenia 
człowieka w sferze psychicznej niż w sferze socjolo
gicznej. Co to oznacza? To mianowicie, że warunki, 
które mamy, o których stale mówimy z niechęcią, na 
które narzekamy, są w istocie lepsze niż nam się 
wydaje. Istniejące możliwości mogłyby być dużo 
bardziej wykorzystywane, a w każdym razie prze
testowane, wypróbowane. Sądzę zresztą, że istnieje 
swoisty związek między myśleniem o wyzwoleniu 
przez wywalczenie warunków, a więc o wyzwoleniu 
ujmowanym w kategoriach socjologicznych, a myś
leniem o wyzwoleniu w kategoriach psychologicz
nych. 

(...) Jeżeli próbować zmieniać warunki w sferze 
„socjo", to na czym powinny być skoncentrowane 
nasze wysiłki? Spróbuję tu wymienić kilkanaście 
różnych spraw dotyczących szeroko rozumianej oś
wiaty - spraw, o które, moim zdaniem, warto się starać 
czy walczyć. (...) Niezbędna jest więc walka o zwię
kszenie autonomii nauczyciela względem programu 
nauczania w istniejącym systemie szkolnym. Walka 
o to, by na poziomie szkoły, rady pedagogicznej 
istniało prawo ustanawiania tzw. programów wy
chowawczych bez centralnych dyrektyw. Walka 
o zwiększenie uprawnień rad pedagogicznych. Walka 
o możliwości wyboru dyrektora przez radę pedago
giczną. Walka o zwiększenie uprawnień komitetów 
rodzicielskich i o doprowadzenie do współdziałania 
między radą pedagogiczną a komitetami rodziciel
skimi. Niezbędne jest też wojowanie o szkoły pry
watne, kierowane przez różne grupy ludzi, a może 
o tworzenie nowych form szkoły - trochę państwo
wej, trochę prywatnej. Sądzę, że przeciwstawienie: 

Polis 



10 W SFERZE IDEI 

„szkoła prywatna - szkoła państwowa" nie musi być 
absolutne. Może dałoby się wypracować jakieś' formy 
kooperacji. (...) 

W związku z tym wszystkim myślałem sobie, jakie 
motywy mogłyby być podłożem do działań samo-
wychowawczych w sferze „psycho". Znalazłem pe
wien tekst Aleksandra Kamińskiego, zupełnie niezna
ny, z którego fragment chciałbym przytoczyć. (...) 
Kamiński w 1973 udzielił wywiadu reporterce Pol
skiego Radia. Tekst wywiadu nie był wówczas druko
wany. W 1984 roku opublikowano go w tomiku, który 
ukazał się w Niezależnym Wydawnictwie Harcer
skim, ale w bardzo małej liczbie egzemplarzy. Tytuł 
tekstu: 

„O CO MI W PRACY 
WYCHOWAWCZEJ SZŁO". 

Aleksander Kamiński pisał, że z jego „przeżyć 
i zainteresowań wyłaniało się coraz wyraźniej zamiło
wanie szczególne: odkrywanie typu idealnego dawnej 
Polski, jakby modelu zalet narodu polskiego, stano
wiącego nasz pozytywny wkład do kultury Europy". 
Dalej czytamy: ,Model ten ukształtował się we mnie 
z dzieł wielu wybitnych Polaków ostatnich stuleci oraz 
różnorakich grup społecznych, zwiastunów tego, co 
w polskiej moralności społecznej najlepsze, z litera
tury pięknej i popularnonaukowej. Oto kilka cech tego 
modelu, który jako uczeń i student odkrywałem i z któ
rym coraz silniej się wiązałem. 

1. Polska jest matką kochającą wszystkie swoje 
dzieci bez różnicy narodowości. Jeśli na ziemiach 
Rzeczypospolitej mieszkali prócz Polaków Ukraińcy, 
Białorusini, Litwini, Żydzi i Niemcy, dla matki Polski 
wszyscy oni byli jej dziećmi. Ta idea była mi tak bliska, 
Że gdy czytałem sienkiewiczowskie „Ogniem i Mie
czem " największym bohaterem tego eposu był dla 
mnie nie Skrzetuski i nie Wołodyjowski, lecz wojewoda 
Kisiel. 

2. Podobnie pochłaniałem ideał Polski - matki 
obywateli różnych wyznań religijnych. Nienawidziłem 
pogromów dokonywanych przez rozwydrzoną mło
dzież XVII i XVIII wieku na wyznawcach protestan
tyzmu i na Żydach, zachwycałem się arianami i ich 
wkładem do naszej kultury. 

3. Przejmowała mnie od uczniowskich łat idea 
uobywatelnienia niższych klas i warstw społecznych, 
przeobrażenia społeczności stanowiących substrat 
narodu w autentyczny naród obywateli Polaków. 
W Legionach Dąbrowskiego oczarowywały mnie nie 
zwycięskie pola bitew legionowych, lecz braterstwo 
oficerów i szeregowych oraz skuteczność wysiłku 
legionowych oficerów oświatowych nad przeobraże
niem chłopa-żołnierza w żołnierza-obywatela". 

Dalej czytamy: „Pragnąłbym przekazywać chłop
com i dziewczętom, młodzieży i dorosłym swój ideał 
Polski godnej szacunku, swoje pragnienie zjednywa
nia ich do tego ideału. To właśnie był fundamentalny 
motyw mojej aktywności wychowawczej od momentu, 
gdy objąłem zastęp harcerski (...) Zawsze usiłowałem 
zjednywać ludzkie dusze dla ideału Polski godnej 
szacunku i do ideału Polaków o moralności społecz
nej godnej szacunku. Zjednywać i pobudzać do prak
tykowania odpowiedniego stylu życia. A przy tym 
usiłowałem to czynić jakoś tak, aby słowo »Polska«, 
«Polacy», wymieniać jak najrzadziej". 

(...) Jeszcze jedna uwaga na koniec. Dotyczy ona 
sposobów ewentualnego przyszłego programu pe
dagogiki wyzwolenia, ale też i wielu innych projek
tów i programów. Można walczyć przeciw pewnym 
postawom, można walczyć o pewne postawy, a można 
też przestać zajmować się postawami i raczej żyć, po 
prostu żyć tak. jak żyć warto. Weźmy np. Biało
rusinów. Zależy nam na tym, żeby Białorusini byli 
traktowani jak dzieci tej Rzeczypospolitej. I w tej 
sprawie można przyjąć trzy poziomy działania. Po 
pierwsze można prowadzić walkę przeciw postawom 
anty-białoruskim, po drugie, można walczyć o pos
tawy przyjacielskie wobec Białorusinów, a po trzecie, 
można zostawić postawy na boku i uczyć się prak
tycznego życia razem. (...) 

JACEK KUROŃ: Pedagogikę wyzwolenia uważam 
za praktykę i teorię wychowania w ruchu społecznym, 
to znaczy w takim działaniu, w którym s'wiadomie 
kształtujemy warunki swego życia, siebie i swoich 
partnerów współdziałania. Celem działania nie są 
więc postawy, ale warunki wyzwolenia człowieka, zas' 
działanie winno być tak organizowane, aby kształto
wały się w nim postawy prowolnościowe. Pedagogika 
wyzwolenia nie apeluje o określone postawy, ale 
wskazuje, jak je kształtować. 

A teraz na przekór chciałbym wskazać sytuację, 
w której warto apelować o warunki i może nawet 
potrzebny jest taki ruch, którego celem byłyby okreś
lone postawy. Uważam, że ksenofobia - lęk i niena
wiść do obcych narodowo, a ściśle do ich stereotypu: 
stereotypu Żyda, Ukraińca, Litwina itd., jest ciężką 
chorobą duszy. Dotknięci nią ludzie w zasadzie nie 
potrafią 

BYĆ OBYWATELAMI 

demokratycznego państwa, podmiotem swoich 
społecznych losów. Są bowiem niezdolni do zrozu
mienia procesów i zjawisk społecznych oraz do par
tnerskiego współdziałania. W rezultacie skazani są na 
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antydemokratyzm. Niezależnie już od tego wszelka 
nienawiść jest nieszczęściem dla tego, kto jest na nią 
chory i dla jego otoczenia. Z tych względów za pier
wsze zadanie wychowania do demokracji uważam 
walkę z ksenofobią we wszystkich postaciach. Tak 
się złożyły dzieje tego kawałka świata, na którym 
żyjemy, że jest on ojczyzną zarazem Białorusinów, 
Litwinów, Niemców, Ukraińców, Żydów, Polaków. 
Tak się złożyły historyczne losy nas, ludzi żyjących 
w tej ojczyźnie, że podatni jesteśmy na ksenofobię. 
Nie będę się spierał, czy wielu jest wśród nas antyse
mitów, antyukraińców, antylitwinów. Wiadomo, że są 
tacy i że bardzo często fobia rozciąga się na wszys
tkich obcoplemieńców. Taka już jest właściwość tej 
choroby. Głoszą oni swoją nienawiść, przytaczają 
różne, pożal się Boże, racje i to jest dopiero groźne, 
ponieważ nie ma w postawach ogółu ludzi w naszym 
kraju odpowiednio silnych nastawień przeciw kseno
fobii, kształtowania postaw antyksenofobijnych. (...) 

Andrzej oczywiście ma rację w tym, co mówi 
o walce z ksenofobią. Należy tu działać pozytywnie, 
a nie negatywnie. Pojawiły się w ostatnim czasie 
środowiska, najczęściej ludzi młodych, które starają 
się zbliżyć Polaków już to do kultury żydowskiej, już 
to do ukraińskiej, słowackiej, czeskiej. Droga to 
najwłaściwsza. Ale jeżeli po to, aby odrzucić kseno
fobię, należałoby najpierw zbliżyć się do choćby kilku 
różnych kultur narodowych, zbyt długo czekalibyśmy 
na owoce. (...) 

ANDRZEJ JANOWSKI: Zaskoczyła mnie twoja zbież
ność z Kamińskim. Chyba nie znałeś wcześniej tego 
tekstu? 

JACEK KUROŃ: Nie znałem i bardzo się wzruszy
łem. Kamińskiego uważam za jednego z najwybit
niejszych praktyków i teoretyków tej koncepcji, z którą 
jestem bardzo związany. Nazwałbym ją - wycho
wanie jako ruch społeczny. Życie wepchnęło mnie 
jednak w jej bardziej ogólną formę: ruch społeczny 
jako wychowanie. I myślę, że to właśnie jest przed
miotem pedagogiki wyzwolenia. A co do ksenofobii: 
jeśli potrafimy doprowadzić do świadomości tych 
obojętnych przeświadczenie, zakorzenione przecież 
w tradycji Rzeczypospolitej, że jest ona ojczyzną 
zamieszkujących ją ludzi różnych narodów, to doko
namy w ten sposób wielkiego dzieła. Jestem o tym 
przekonany. (...) 

EDWARD MICHALEWSKI: Jestem w tym szacownym 
gronie w zdecydowanej mniejszości - przedstawicie
lem niehumanistów. Jestem inżynierem i z tego, być 

może, przyziemnego punktu widzenia wrzucę swoje 
trzy grosze. By nieco przybliżyć nawzajem nasze 
punkty widzenia, zacznę od małej przypowiastki. 

BYŁO SOBIE DWÓCH INŻYNIERÓW. 

Jeden bardzo kiepski, drugi zaś niedościgniony 
wzór. Obaj jednak posiedli w jednakowym stopniu 
wiedzę zawodową. I obaj mieli to samo zadanie do 
rozwiązania - opracować regulator dla bardzo złożo
nego procesu w obiekcie rzeczywistym. Po zakończe
niu pracy obaj uzyskali ten sam wynik - negatywny. 
Obaj mieli pewność, że rozwiązanie było poprawne 
(uznając ich równą fachowość, też możemy być tego 
pewni). Jak jednak różna była ich reakcja po tej klęsce 
zawodowej! Jest to znamienne, bo to właśnie inży
niera dobrego wyróżnia od bardzo kiepskiego. Inży
nier dobry zaczyna pracę od nowa i to od samego 
początku, czyli od przyjętych założeń dotyczących 
rzeczywistego obiektu. Bo tam właśnie najpraw
dopodobniej tkwił błąd. Inżynier zły nie zmienia 
swego projektu, lecz próbuje zmienić obiekt, bo 
uważa, że to rzeczywistość jest zła, a nie jego idea. 

Przepraszam za tę przydługą dygresję, ale została 
ona sprowokowana być może prymitywnym odbio
rem samego hasła „pedagogika wyzwolenia", które 
zawiera w sobie wychowanie, a idąc dalej, kształ
towanie społeczeństwa, czyli tej obiektywnie istnie
jącej rzeczywistości. Czy nie należałoby przyjąć go 
takim, jakie jest - ze wszystkimi jego przywarami 
i grzechami pierworodnymi ?(...) 

HALINA BORTNOWSKA: Chcę nawiązać do sko
jarzeń wiążących się z terminem „pedagogika wyzwo
lenia" i jej łacińsko-amerykańskimi źródłami, jak 
myśl Paulo Freire. Zajmowałam się swego czasu nie 
tyle teologią wyzwolenia, tworzoną też niejako w jego 
kręgu, co właśnie pedagogiką wolności. Istotnie, 
w pracach Freire'a sporo jest tego, co nazwałabym 
szumem anarchistyczno-marksistowskim - retoryką 
rewolucyjną, za którą w praktyce stoi raczej niewiele. 
Ale to „niewiele" jest bardzo cenne i dla nas. Dotrzeć 
do tego można nie tyle poprzez lektury, co przez 
kontakt bezpośredni z tą robotą i ludźmi, którzy ją 
robią lub robili. Bardzo źle się stało, że idee Freire'a 
w pierwszym rzucie podjęli właśnie anarchiści i dodali 
do tłumaczeń jego tekstów swoje przedmowy i specy
ficzne oświetlenia. Coś takiego grozi i nam, taki czy 
inny szum ideolo może się nałożyć na to, co chcemy 
wyrazić - musimy bardzo się troszczyć o to, żeby 
w miarę możności mówić, myśleć i proponować dzia
łanie posługując się ludzkim, prostym, codziennym 
językiem. Po odsunięciu sztafażu kontakt 
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Z MYŚLĄ I PRAKTYKĄ FREIRE'A 

był dla mnie owocny. Jego pedagogika była naj
pierw „pedagogiką uciśnionych". To określenie wy
daje mi się właściwsze niż termin „pedagogika wyz
wolenia"; w słowie wyzwolenie zawiera się określenie 
zakładanego celu, natomiast kategoria „pedagogika 
uciśnionych" kieruje uwagę na stan i potrzeby tych. 
z kim mamy do czynienia. I to jest ciekawsze. Uciś-
nieni mają się wyzwolić - wyzwolić się sami. Freire 
wkłada znaczny wysiłek w określenie sensu używa
nego przez siebie terminu „conscientizaęao" - „uświa
domienie". Chodzi mianowicie o przebudzenie świa
domości własnej, a nie o nasycenie jej określoną, 
z góry zadaną treścią. Jest to bliższe religijnej intuicji 
przebudzenia sumienia, niż marksistowskiej strategii 
wpajania wiary w niezmienne prawa historii. 

Freire'owskie „uświadomienie" ma głęboki aspekt 
terapeutyczny. Ludzie znajdują się w stanie bezrad
ności wyuczonej czy naturalnej - nazwanej przez 
niego fatalizmem. Bezradność jest pogłębiana kolej
nymi lekcjami klęski, zawodu, frustracji. Z tej bezrad
ności uciśnieni muszą się wyzwolić. Ludzie z zew
nątrz do nich przychodzący, jeśli chcą być naprawdę 
pomocni, powinni, mimo trudności, tworzyć mikro-
warunki, w których ciśnienie strachu i przymusu 
zostanie z uciśnionych choćby na chwilę zdjęte, tak 

Warszawa, 10 lutego 1988 roku 

(...) Doświadczenia osób działających w nieza
leżnych grupach nastawionych na wzajemną pomoc, 
na służbę innym, na samokształcenie mogą zostać 
wykorzystane dla stworzenia pedagogiki wyzwolenia, 
która tak dziś potrzebna jest naszemu społeczeństwu 
jako całości. (...) 

Halina Bortnowska, Jarosław Dubiel, Andrzej 
Janowski, Jacek Kuroń, Barbara Malak, Edward 
Michalewski, Adam Stanowski, Krystyna 
Starczewska, Stefan Starczewski. 

że będą mogli przyjść do siebie. Tak się dzieje np. 
wtedy, gdy czują, że są wysłuchani, że ktoś się z nimi 
bardzo liczy. Trzeba przy tym pamiętać, że ten uciska
jący, wróg odbierający wolność, siedzi w nas, w ludz
kim wnętrzu. Już dawno tam wkroczył - nie jest 
naprawdę czymś zewnętrznym. Wrogiem nie jest 
jedynie zewnętrzny system, lecz owoc systemu w nas 
zasiany. To jest zatrucie - jak w „Smoku" Szwarca: 
każdy nosi smoczy posiew i nie wyzwoli się, póki sam 
nie wypluje trucizny. (...) 

ADAM STANOWSKI: Andrzej powoływał się na 
Kamińskiego. Ja bym chciał wrócić do osoby, która 

była w pewnym sensie mistrzem Kamińskiego i moim 
- to znaczy, do Heleny Radlińskiej. (...) Zdaniem 
Radlińskiej istotę pedagogiki społecznej, czy poczy
nań społeczno-wychowawczych stanowi budzenie sił 
ludzkich, budzenie sił społecznych - a więc chyba 
dokładnie to, o co tutaj chodzi. Tu jest ta bardzo 
wyraźna różnica między polityką społeczną, a peda
gogiką społeczną. W polityce społecznej chodzi o to, 
by pewne podstawowe, zdefiniowane jako niezbędne 
potrzeby ludzkie były zaspokojone. Tworzy się jakiś 
system, który rozrastając się, prowadzi do tzw. pań
stwa opiekuńczego. Natomiast przedmiotem zaintere
sowania pedagogiki społecznej jest to, aby ludzie 
mogli i potrafili sami wspólnie zaspokajać swoje 
potrzeby - lub potrzeby innych, wobec których są 
w życiu postawieni. (...) 

Mechanizmy wyuczonej bezradności prowa
dzą do sytuacji, w której zadania, przed którymi 
stoimy, nie są normalnymi zadaniami wychowaw
czymi, szczególnie gdy mamy do czynienia z doros
łymi czy starszą młodzieżą. (...) Kiedy chłopak przy
chodzi na studia mając 19 lat, to właściwie już się do 
niczego nie nadaje bez głębokiej psychoterapii. Wy
daje się, że tę pedagogikę trzeba zaczynać już w rodzi
nie. (...) Powiedzmy: ciągle mówimy o kłopotach, 
które ma się w rodzinie z telewizją. Wydaje mi się, 
że byłoby jakimś dobrym rozwiązaniem, gdyby przy
jęło się taką regułę: że na telewizję możemy poświęcić 
tyle a tyle czasu dziennie. I teraz bierzemy program 
telewizyjny i wybieramy. Oczywiście może okazać 
się, że ja chcę któregoś dnia poświęcić więcej czasu, 
ale kosztem innego dnia. Mamy jakieś zasoby pienię
dzy jako rodzina i - albo będziemy mieli to albo bę
dziemy mieli tamto - podejmujemy wspólną decyzję. 
Podobnie w sprawie wakacji. W szkole - sprawa 
samorządu jest fikcją, szkodliwą, niebezpieczną fik
cją. To grono nie ma środków i prawa decyzji. Mając 
te dwie rzeczy samorząd może uczyć podejmowania 
decyzji. 

Drugą sprawę nazwałbym sprawą wyuczonej 
aktywności, czyli czegoś wręcz przeciwnego do wyu
czonej bierności. (...) Najbardziej systematyczną 
metodą kształtowania takich postaw (...) jest (...) 
metoda określana tymi charakterystykami: widzieć, 
oceniać, działać. Istota jej polega na wspólnym 
rozpatrywaniu się w tym, 

CO SIĘ DZIEJE W NASZYM 
OTOCZENIU, 

niesłychanie konkretnym w tym sensie, że chodzi 
dosłownie o rozglądanie się, dostrzeganie faktów, 
potem ich ocenę. Tu już musi być wprowadzony jakiś 
system wartości. I sprawa najważniejsza - pobudzona 
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w ten sposób refleksja z reguły musi prowadzić do 
zastanowienia: wobec tego, co my zrobimy? Nie: co 
„trzeba" zrobić, tylko: co my zrobimy - i rzeczywis
tego przejścia do działania. To jest metoda działania, 
która ma zawsze wychodzić od konkretów, od kon
kretnie spostrzeżonych zjawisk, potrzeb. Taki sposób 
działania wyrabia w jednostce odpowiedzialność. 
Oczywiście w miarę tego typu poczynań i prób będzie 
się dostrzegać coraz większe komplikacje spraw, 
z którymi mamy do czynienia i coraz bardziej złożone 
układy i uwarunkowania. 

Kiedyś, jeszcze właściwie w młodości uczono 
mnie pracy tą metodą. Co kilka lat próbowałem tego 
- z młodzieżą, z dorosłymi. Na ogół niewiele z tego 
wychodziło. Z pewnym zdziwieniem przekonałem się 
ostatnio, że to zaczyna się udawać - i to właśnie 
wtedy, gdy akcja przebiega według podręcznika, gdy 
naprawdę zacząć od zobaczenia faktów... Nie wiem, 
czy to ja na stare lata dojrzałem do stosowania tej 
metody, czy też rzeczywiście w ludziach coś się 
zmienia na lepsze. (...) • 

Cytowane fragmenty dyskusji to obszerne 
fragmenty broszury „Pedagogika wyzwolenia 

(wstęp do dyskusji)" wydanej w 1988 roku przez 
Wydawnictwo Społeczne „Kos". 

Dziękujemy Krystynie Starczewskiej za zgodę na 
ich opublikowanie. 

Tytuł, śródtytuły, skróty i nieznaczne zmiany 
redakcyjne pochodzą od redakcji „Polis", zaś 

pogrubienia powtarzamy za pełną wersją tekstu. 

Wybór i opracowanie: 
Piotr Toczyski 

fEDAGOGIK^ 

NIEZUPEŁNIE 
TAK MIAŁO 
BYĆ 
Z Krystyną Starczewską, w latach 80. redaktor 

naczelną pisma „Kos", a obecnie dyrektorką I Spo
łecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, 
rozmawia Piotr Toczyski 

W tym numerze „Polis" zamieszczamy obszerne 
fragmenty „Pedagogiki wyzwolenia" opublikowanej 
w 1988 roku przez Wydawnictwo Społeczne „Kos". 
Pamięta Pani tę broszurę? 

- Samą książeczkę pamiętam nieco słabiej, niż 
spotkania, które doprowadziły do jej wydania. Spoty
kaliśmy się przez jakiś rok, mniej więcej raz na dwa 
tygodnie. Przychodziły osoby związane ze środowis
kiem „Kosa", ale nie tylko. Skład się nieco zmieniał. 
Spotkania odbywały się w domu Jacka Kuronia. 
Bywał tam na przykład nieżyjący już Adam Stanow-
ski, brała w tym udział Halina Bortnowska, Andrzej 
Janowski - późniejszy wiceminister edukacji - czy 
Jarek Dubiel jako przedstawiciel takiej anarchizującej 
grupy, powiązanej z „Pomarańczową Alternatywą". 

Można powiedzieć, że był to ruch społeczny o kie
runku wychowawczym. Zastanawialiśmy się, jak 
przygotować społeczeństwo na wyzwolenie, czyli na 
zmianę systemu. Jak nauczyć demokracji, jak dokonać 
detoksykacji społecznej patologii - na przykład, w jaki 
sposób odreagować nowomowę czy walczyć z kseno
fobią. Dyskutowaliśmy też o tym, co robić, żeby 
ludzie się samoorganizowali. To był konik Jacka 
Kuronia. 

Wszystko było czymś w rodzaju programu działań 
oświatowych. Dotyczyło między innymi zmiany prog
ramów nauczania. Zaś tę późniejszą nazwę „peda
gogika wyzwolenia" uważam za nieco mylącą, bo 
zbyt szybko prowadzi do skojarzeń z teologią wyzwo
lenia. 

Jeszcze przed tymi spotkaniami była Pani w zes
pole negocjującym zmiany programów nauczania, 
prawda? 

- Byłam w jednej z ośmiu grup Zespołu Ekspertów 
Oświaty rozmawiających z przedstawicielami ów
czesnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Każda 
grupa negocjowała konkretne zagadnienie - np. pro
gram nauczania historii. Ja byłam akurat w grupie 
zajmującej się wychowaniem. Negocjacje przebiegały 
bardzo ostro i trwały niezwykle długo. Na koniec 
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podpisywało się protokół rozbieżności albo protokół 
ustaleń. Z tym było różnie. Aż wszystko przerwał stan 
wojenny. 

Udało się nam wtedy wywalczyć przede wszyst
kim zmiany w programach nauczania historii. Trzeba 
jednak pamiętać, że jeśli chodzi o programy naucza
nia, to w Polsce Ludowej wielu nauczycieli uczyło 
wbrew obowiązującym wytycznym. Za zamkniętymi 
drzwiami klasy swobodnie można było mówić, że za 
Katyń odpowiedzialny jest Związek Radziecki, a nie 
Niemcy. Młodzież szanowała takie postawy - zawsze 
zresztą szanuje tych, którzy idą na przekór - i wysoko 
ceniła szczerość nauczycieli. Dlatego nieczęsto zda
rzało się, żeby ktoś doniósł. I tak niewiele groziło 
takiemu nauczycielowi. Mogli go co najwyżej wyrzu
cić z pracy. Inna rzecz, że wielu nauczycieli realizo
wało obowiązujący program nauczania i nie mówiło 
prawdy. Takie były czasy. 

A jak jest dziś, jeśli chodzi o wychowanie Polaków 
do demokracji? 

- Są postępy, ale są też regresy. Nie ma cudów, 
nic nie zmieni się z dnia na dzień. Wciąż jeszcze 
wszyscy uczymy się demokracji. 

Największe postępy nasze społeczeństwo poczy
niło, jeśli chodzi o zwalczanie wyuczonej bezradności. 
Zniknęła pewna bariera, wtedy utrzymywana przez 
władzę. Ale nie jest jeszcze idealnie. Wyuczona 
bezradność nie wszędzie zanika. Są takie miejsca -
mówię o tak zwanej „Polsce C" - gdzie ludzie cze
kają, aż ktoś coś za nich zrobi. Gdy nikt nie wychodzi 
im naprzeciw, zaczyna się tragedia. 

Myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia na szcze
gólną uwagę zasługuje wątek walki z postawami 
ksenofobicznymi. Nasze społeczeństwo nie jest otwar
te na wielość kultur. Mówią to także cudzoziemcy 
z Europy Zachodniej, którzy w różnych dziedzinach 
współpracują z Polakami. To ważny temat i może 
najbardziej teraz aktualny, jeśli chodzi o myśli z „Pe
dagogiki wyzwolenia". Przede wszystkim o tym 
można by dziś rozmawiać na bazie tamtej książeczki. 
Trudno powiedzieć, czy szkoła - albo ogólniej: oświa
ta - stara się w jakiś sposób podjąć ten wątek. 

Jak jest w Polsce z realizacją prawa do nauki? 
Pytam, bo słyszałem o problemach w szkołach z roz
szerzonym językiem białoruskim na Białostocczyź-
nie. Dzieci nie przyznają się do swojej białoruskości. 
Muszą niekiedy wybierać między nauką angielskiego 
a białoruskiego. 

- Nie znam dobrze sprawy, ale powiedziałabym, 
że to w dużym stopniu kwestia wynaradawiania się 
mniejszości. Oczywiście powinna istnieć jak najszer

sza oferta kształcenia dla mniejszości. Może trzeba 
przeznaczyć na to więcej funduszy, wykazać większą 
troskę. Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim sami 
Białorusini muszą w takiej sytuacji coś zrobić. Ich 
rola jest tu ogromna. Z zewnątrz nie podtrzyma się 
ich białoruskości, jeśli sami o niej zapominają. 

Wracając do wychowania dla demokracji: w szko
le, którą Pani kieruje, jest szkolny sejm, sąd, szkolna 
waluta... 

- .. .bo to jedyny sposób, żeby nauczyć demokracji. 
Człowiek musi wypróbować pewne rzeczy, żeby póź
niej lepiej je rozumieć. Do demokracji można wy
chować tylko przez demokrację. To trudne wycho
wanie, sama teoria nie wystarczy. Trzeba uczniom 
pokazać, że sami mogą tworzyć prawo, realnie na coś 
wpływać. Prawdziwym wychowawczym zadaniem jest 
sprawienie, by tych ustalonych praw przestrzegano 
później z własnej woli. Tylko 'wtedy, gdy się czegoś 
w ten sposób próbuje, można się tego nauczyć. 

Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące wy
rosło z tradycji spotkań, o których opowiadałam. Współ
praca uczniów, nauczycieli i rodziców jest w zasadzie 
realizacją tamtego programu wychowawczego. 

Czym właściwie jest wychowanie? Jak je zdefi
niować w odróżnieniu od edukacji i pedagogiki? 

- Terminy te bywają stosowane wymiennie. Ja 
rozumiem je następująco. Pedagogika to przede 
wszystkim teoria, zbiór założeń wychowawczych. 
Wychowanie to proces kształtowania człowieka, 
kształtowania postaw. Jest ono realizacją pedagogiki. 
Z kolei edukacja to proces nauczania, a więc przede 
wszystkim przekazywanie wiedzy. Przy czym elemen
tem edukacji jest też wychowanie. 

Wszystkie te pojęcia występują zazwyczaj w bar
dziej precyzyjnym układzie: choćby „pedagogika 
wyzwolenia"... 

- ...czyli teoretyczne omówienie tego, jak przy
gotować społeczeństwo na wyzwolenie. 

Albo „wychowanie obywatelskie"... 

- .. .rozumiane jako proces kształtowania postawy 
obywatelskiej. 

A gdy mówimy o „edukacji europejskiej"? 

- To mamy na myśli przede wszystkim przekazy
wanie informacji, jakiegoś zakresu wiedzy o jed
noczącej się Europie. Wiąże się to zapewne także 
z kształtowaniem postaw - na przykład poparcia dla 
integracji europejskiej. Podstawą edukacji europej
skiej jest jednak wiedza. Nawet komuś, kto pozos
tanie przeciwny integracji, przyda się nieco tej wiedzy. 
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Pytałem o definicje, żeby przekonać się, czy dob
rze rozumiem te pojęcia, zanim przejdę do kolejnego 
pytania. Czy nie jest tak, że edukacja stała się towa
rem, tracąc wymiar wychowawczy? 

- Jeśli wiedzę oderwie się od wychowania, to bywa 
tak, że edukacja staje się pakietem usług i niczym 
ponadto. Nie ma w tym jednak nic złego. Celem 
szkoły jest oczywiście łączenie przekazywania wiedzy 
z dokonywaniem procesu wychowawczego. Zdarza 
się i tak, że szkoła koncentruje się tylko na - określa 
to nawet specjalne pojęcie - świadczeniu usług edu
kacyjnych. Trzeba być człowiekiem wyedukowanym, 
jeśli chce się zrobić karierę. Nie widzę w tym nic złe
go, o ile wychowaniem zajmie się świadomie ktoś inny. 

Nie jest to rzecz jasna taki układ, o jakim przed 
laty myśleliśmy dyskutując, a potem publikując „Pe
dagogikę wyzwolenia". Kapitalizacja edukacji poszła 
dalej, niż się wtedy spodziewaliśmy. Rzeczywiście, 

niezupełnie tak to miało być. Lepsze jednak same 
usługi edukacyjne, niż wychowanie indoktrynujące, 
z którym przez długie lata mieliśmy do czynienia. 

Profesor Krzysztof Kiciński zauważył na łamach 
„Polis" (nr 15/16), że „wizja pożądanego systemu 
zmieniła się diametralnie, ale ukryte założenie kry
jące się za formułą »wychowanie dla demokracji« 
(...) zawiera wyraźny pierwiastek indoktrynacji". 

- W procesie wychowania dziecku musi zostać prze
kazany pewien zasób wartości. Jest to w końcu przy
gotowanie do życia. Wszystko zresztą zależy od definicji 
- można przyjąć, że indoktrynacja jest tym samym, co 
wychowanie, skoro w obu procesach mamy do czynienia 
z wpajaniem czegoś. Jeśli tak to nazwiemy - trudno. Pa
miętajmy o jednym: demokracji nie można postawić na 
równi z totalitaryzmem. Zgodzę się jednak, że wycho
wanie do demokracji musi być przeprowadzane z wyczu
ciem, umiejętnie. • 

WYCHOWANIE DLA DEMOKRACJI CZY INDOKTRYNACJA? 
„Program edukacji obywatelskiej w szkole określany jest często za pomocą formuły: »wychowanie dla demo

kracji". Określenie to budziło zawsze we mnie sprzeciw. Narzuca ono bowiem perspektywę, według której oczy
wiste jest, że demokracja stanowi pewną wartość absolutnie nadrzędną w stosunku do wszystkich innych war
tości. Jednostka ludzka jest tu w pewnym sensie wartością podrzędną i należy formować ją tak, by pasowała do 
przyjętego modelu ustroju. To on zdaje się być celem, a ona środkiem. Hipostaza staje się czymś ważniejszym od 
konkretnego człowieka. (...) Absolutyzowanie demokracji jako samoistnej wartości choć jest, jak sądzę, błędem, 
do pewnego stopnia daje się tłumaczyć naszym doświadczeniem historycznym. Wystarczy przypomnieć sobie, 
jak na prawdziwą demokrację patrzyliśmy przez dziesięciolecia PRL-owskiej »demokracji ludowej«. Rzeczywiście 
błyszczała ona wówczas jako wartość najwyższa i w cieniu pozostawały jej funkcje, jeśli można tak powiedzieć: 
pragmatyczno-instrumentalne (...). 

Jednostronne, akcentujące jedynie blaski, a pomijające cienie opisy realnych demokracji mają zawsze coś 
wspólnego z indoktrynacją. (...) Lepiej już prezentować demokrację jako najmniejsze zło, niż jako doskonały 
ideał (...). W świetle tego, co napisałem, łatwiej będzie odpowiedzieć na pytanie: na czym polega niebezpieczeństwo 
indoktrynacji, gdy edukacja obywatelska pojmowana jest jako wychowanie dla demokracji? (...) 

1. Kiedy nauczyciel udaje wobec uczniów, że przyjmuje postawę partnerską, jest otwarty na argumenty i nie 
rości sobie prawa do posiadania racji z urzędu -a w rzeczywistości przejawia postawę paternalistyczną. (...) 

2. Ma coś wspólnego z indoktrynacją sytuacja, kiedy nauczyciel, który oddziałuje na młodzież, jest głęboko 
przekonany, że wartości lub idee, w które sam wierzy, mają charakter uniwersalny, są powszechnie aprobowane 
- przynajmniej przez wszystkich ludzi uczciwych - i że można je przekazywać jako oczywiste. (...) 

3. Z badań wynika, iż niemal 1/3 nauczycieli jest przekonana, że szkoła ma prawo i obowiązek kształtowania 
uczniów w duchu wszystkich wartości, które uznają za słuszne i które znajdują wyraz w treściach programów 
szkolnych. Otóż przy takim podejściu niebezpieczeństwo pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy nie jest wykształcony 
szeroki społeczny system kontroli owych treści. (...) 

Będzie to oczywiście pewien skrót myślowy, ale wyznaczający właściwy kierunek rozumowania, jeśli powiemy, 
że najlepszym wychowaniem do demokracji w obecnych czasach jest wychowanie jednostki reprezentującej wysoki 
poziom moralny i intelektualny, jednostki traktującej jako niepowtarzalną wartość zarówno siebie, jak i wszystkich 
pozostałych członków społeczności. 

Powyższe fragmenty pochodzą z tekstu Krzysztofa Kicińskiego opublikowanego pod tym samym tytułem 
w „Polis" 15/16 (1-2/1996). 

Opracował: Piotr Toczyski 
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CO DAJE 
WIEDZA? 
Wybór fragmentów tekstów Janusza Korczaka 

Wiedza da wam wszystko, wiedza zastąpi wam 
szczęście osobiste, wchłonie wasze porywy, zestrzeli 
w jedno ognisko wspólne wasze siły; da wam cel 
w życiu, stanowisko niezależne, zdrowie fizyczne 
i moralne, wpływ, szacunek, zadowolenie! Patrzcie, 
jak szczęśliwy jest ten botanik, który całe swe życie 
przesiedział nad drobnowidzem, matematyk - wódz 
długich szeregów cyfr i znaków; historyk, który tak 
się w wieki minione pogrążył, że duch jego oderwany 
na chwilę od ukochanych bohaterów przeszłos'ci, 
tęskni do nich jak do braci - rówieśników swoich. 

Uwierzyliśmy w moc czarowną wiedzy. Nazwa
liśmy książkę jedynym przyjacielem, naukę —jedyną 
kochanką, badanie - jedyną rozkoszą, szukanie praw
dy -jedynym celem życia. 

Niebaczni, nie pytaliśmy tych przodowników 
świata nauki, czy nigdy na widok szczęścia cudzego 
nie pomyśleli oni z goryczą: „zmarnowaliśmy życie", 
czy nigdy na widok nędzy czy ciemnoty ludzkiej nie 
zawahali się w swych przekonaniach. 

A może ludziom nie książkom należało 
życie swe poświęcić? 

Uwierzyliśmy bez zastrzeżeń w potęgę wiedzy 
i szliśmy do niej z zapałem. Nie chcieliśmy stać 
u podnóża, rwaliśmy się ku szczytom, coraz wyżej 
i wyżej. 

Dziś stoimy na połowie drogi zmęczeni, chorzy 
i smutni, i skarga zrazu cicha, coraz głośniej się 
rozlega: 

- Nie zmożem, nad siły. 
A są to z nas najwytrwalsi. 

*** 

Co dała nam wiedza w zamian za zmarnowane 
zdrowie, za młodość straconą bezpowrotnie? 

Nie zapewniła nam świetnych materialnych ko
rzyści; jesteśmy marnie płatnymi pracownikami boga
tych. Sprytni rtieucy zagarnęli owoce naszej pracy; 
oni zabrali nam kierownictwo masami, tylko oni mają 
dziś możność działania na wielką skalę. Ciągną ko
rzyści z ulepszeń, odkryć i wynalazków naszych, a my 
z każdą ideą, każdym wytworem pracy do nich się 
zwracać musimy z prośbą o poparcie, z obawą, czy 
zechcą spojrzeć łaskawie na owoc wieloletnich tru
dów i wysiłków naszych. 

Czy wiedza zapewniła nam szczęście osobiste? 
Do czasu byliśmy odurzeni tym szczęściem, które 

daje każda praca, dążenie, cel, myśl, idea. Dziś nam 

smutno i źle. Zrozumieliśmy, że hasło: „wiedza dla 
wiedzy", „nauka dla nauki" - może zapalić, ale zapeł
nić całe życie może tylko jednostkom, nigdy ogółowi. 
Nauka powinna mieć swoich fanatyków, ale ogół 
powinien się kierować zasadą: 

„Wiedza na usługi człowieka, praca, siły nasze -
dla bliźnich". 

*** 

(...) Ale za to wiedzę, a raczej niepowiązane jej 
strzępki, tłoczymy dzieciom do głów jak szmaty do 
kotła papierni, jak najwięcej obcych języków, jak 
najwięcej wiadomości książkowych, faktów, szcze
gółów, ba, talentów nawet. 

Prawdziwa wiedza zachwyca, zapala, porywa, ta 
zaś rujnuje, nic nie budując. Dzieci senne łykają ją 
w wielkich dozach i... nie trawią. 

„Dzieci i wychowanie ", „ Wędrowiec " 1900, nr 30 
*** 

Wady i braki szkoły dzisiejszej są tak liczne i waż
ne, konieczność rychłego ich usunięcia tak oczywista, 
niebezpieczeństwo złego szkolnictwa tak groźne, że 
omawiając je - prawie bagatelizujemy fakt niesłycha
nie doniosły i jedynie decydujący, że szkoła bądź co 
bądź -jest. Już szkoły dziecku nie zabierzemy, 
prawa do książki nie cofniemy, bezwzględnego żąda
nia, by każdy umiał czytać i pisać - nie wykreślimy. 
Dziecko otrzymało zastęp urzędników, którzy rację 
istnienia i chleb otrzymują, służąc wyłącznie tej 
małoletniej, wzrastającej, wytwórczo biernej ludności 
- dzieciom. Ze pewien odsetek nauczycielstwa lekce
waży swe obowiązki, że podszywając się pod dobro
dziej ski stosunek rodziny do dziecka pragnie utrzymać 
charakter służby w ramach jakiejś - dobrej woli, 
protekcjonalnej życzliwości dla dzieci, że wyślizgując 
się od uznania faktu, że jak lekarz leczy, sędzia sądzi, 
rachmistrz prowadzi księgi - tak nauczyciel uczy, bo 
to jego obowiązek, a nie łaska pańska, że tak i owak 
nadużywa swej władzy - nie zmienia to istoty sprawy. 
Są lekarze niesumienni w stosunku do szpitalnych 
pacjentów, urzędnicy włościańscy i robotniczy lekce
ważący „hołotę", są i nauczyciele, którzy nie robią 
sobie ceremonii z pędrakami. Ale to się rychło skoń
czy u nas, jak kończy się gdzie indziej. Dziecko winno 
być obsłużone solidnie, taktownie i drobiazgowo 
przez swoich urzędników. (...) 

Można teraz rozszerzać, zwężać, zmieniać do woli 
programy na lepsze, może - gorsze, ale jest szkoła 
i jest jakiś tam system. (...) 

Liznąć po trochu tego i owego, nagromadzić w pa
mięci kolumny obcych wyrazów, prawideł, formuł, 
nazwisk i dat, zdać egzamin - i zapomnieć, to nie 
ogólne wykształcenie, wiedza mało przydatna lub bez 
życiowego zastosowania. Samokształcenie i jed-
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nostronne uzdolnienia jako coś, co zaledwie zaczy
namy tolerować, ale jeszcze nie współdziałać. Czy
tanie, sztuki i sporty - jako dodatek, a nie fundament 
szkolnictwa. Wyniki mizerne. Nie ma głębokich za
miłowań, bujnych zainteresowań. Ale czy nie przesa
dzamy wpływu szkoły? Można astronomię wykładać, 
jak etykę, matematykę, kształcić poczucie piękna, 
łacinę uczynić filozofią. Ale czy dla wszystkich? Może 
pospolitym jest przeciętny mózg współczesny? (...) 

„Jestszkoła", „RocznikPedagogiczny" 1921, t. 1 
*** 

Żalicie się na szkołę? - Słucham. - Na nauczycie
la? - Dobrze. Skarżycie się na kołegów? - Proszę. -
Różni są ludzie. Jednemu wystarcza dobry kolega, 
a drugi chce w gromadzie, w kupie i w hałasie. Jeden 
lubi wszystko cicho i powoli, a drugi prędko i z hu
kiem. - Jeden wesoły, drugi poważny. Ten nies'miały, 
ten pewien siebie. On zgodny, on kłótliwy. - Pardon: 
każdy ma zalety i wady. - Ten śpiewa, ten rysuje, ten 
zadania, ten wypracowania. Dobrze, że każdy inny. 
A ty zaraz: „Taki owaki, do niczego". 

Nauczyciel krzyczy? - Pardon, monsieur: a co ma 
robić, jeżeli go rozgniewali? - i on żywy człowiek, 
ma swoje nerwy i dolegliwości, kłopoty rodzinne 
i żwirek żółciowy. Nikt nie drze się dla przyjemności 
i chrypy. - Nauczyciel wymaga? - A czy on program 
ułożył, czyjego nie kontrolują, nie odpowiada przed 
władzą za postępy klasy? 

Nie tłumaczy, źle uczy? - Pardon: a czy to mają 
do twojej wyłącznie szkoły napędzać z całej Polski 
samych Koperników, wyłącznie doborowych Skar-
gów mówców, poetów Słowacczaków? Dla ciebie 
wybrać z całego kraju co najprzedniejsze jajka Ko
lumba? -1 tylko dla ciebie, twojej klasy przesiać przez 
sitko ojczystych rówieśników, same wybrać szkolne 
marcepany, żeby tobie jednemu dogodzić? (...) 

Nauczyciel niesprawiedliwie ocenił? - Uprzedził się? 
Zasłużyłeś na lepszą notę? - Jeśli obowiązek spełniłeś, 
zachowaj pogodę ducha. On odpowie przed historią. 

Ale twoje niedbalstwo i lenistwo - minus. Lekcji 
nie odrobiłeś; nawet jeżeli pan nie wywołał: minus. 
Myślisz: „Udało się". - Nie: minus. - Nie sztubak, ale 
obywatel spóźnił się do szkoły. - W statystyce czynów 
obywatelskich twój kleks, spóźnienie - minus. (...) 

Mówisz: trudno. I krzywisz się, że trudno. - Par
don. - Kiep ten, kto chce łatwo, byle jak, byle prędzej. 
- Cieszysz się, że pan zachorował, tydzień lekcji nie 
będzie? - A ty pokochaj, co trudne. 

Ciągnij, kawalerze... 
Przypomniało mi się. - Dawno. 
Nie znano jeszcze elektryczności, więc wracam ze 

szkoły konnym tramwajem, W lecie jeden koń ciągnął 
tramwaj po szynach, a w zimie zaprzęgano dwa, bo po 

śniegu ciężko. Więc stoję z tornistrem na plecach obok 
woźnicy, a on batem popędza i bije. A konie ciągną -
a śnieg. Żal mi ich. Mówię: .Pan tak bije". - On spojrzał 
bokiem nieżyczliwie i mówi: „A ty zejdź i też ciągnij, 
kawalerze, jeżeli litościwy; wyłaź z tramwaju: będzie 
koniom lżej". Strasznie zawstydziłem się. Już na całe 
życie nauka: nie wtrącaj się, jeżeli nie wiesz lepiej, nie 
gębuj, jeżeli nie pomagasz, nie krytykuj, jeśli nie umiesz 
inaczej. - Ciągnij też, kawalerze. 

To ci się nie podoba, tak być nie powinno, szkoła 
tak, a ty tak. Głupio, źle. - Ale co robić? - Ciągnij, 
kawalerze. Albo wymyśl jak Edison elektryczność. 
Albo czekaj, patrz i czekaj cierpliwie, aż tej twojej 
szkole wyrośnie ząb mądrości. - Siebie pilnuj - ot 
co. - Co robię, co daję? I nie potem i później, ale teraz 
i już! (...) 

„Ciągnij, kawalerze", „Pedagogika żartobliwa" 
1939 • 

Wybór i opracowanie: Anna Toczyska 

KORCZAKIANUM 

Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum powstał w 1993 

roku, jako kontynuacja Pracowni Korczakowskiej. Wcześniej, 

już w latach pięćdziesiątych, Komitet Korczakowski zapo

czątkował gromadzenie dokumentów, publikacji, wspomnień 

i fotografii związanych z życiem i twórczością Janusza Kor

czaka. Tak powstało Archiwum Korczakowskie. Teraz jego 

działalność kontynuuje Korczakianum. Siedziba Ośrodka 

znajduje się w historycznym Domu Sierot (obecnie Domu 

Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka) w Warszawie przy ul. 

Jaktorowskiej 6, dawniej - Krochmalnej 92. Korczakianum 

zajmuje się gromadzeniem materiałów dokumentujących 

działalność, życie i twórczość Janusza Korczaka oraz uczes

tniczy w naukowym opracowywaniu jego spuścizny piśmien

niczej. Prowadzi także działalność popularyzatorską i kon-

sultacyjno-metodyczną. Współpracuje z Międzynarodowym 

Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka oraz z Polskim Sto

warzyszeniem im. Janusza Korczaka. 

Obecnie najważniejszym elementem działalności Korcza

kianum są prace nad wydaniem dzieł wszystkich Korczaka. 

Wydano już jedenaście tomów, w przygotowaniu są jeszcze 

trzy. Edycję zamknie bibliografia i kalendarium życia i twór

czości Korczaka. 

Opracowanie: Anna Toczyska, Anna Wegnerowicz 
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JAK (SIĘ) 
UCZYĆ? 
Janusz Korczak zastanawiał się też, kto nie po

winien zajmować się dziećmi: „nie jest wychowawcą, 
kto się oburza, kto się dąsa, kto ma żal do dziecka, że 
jest tym, kim się urodził lub jakie dos'wiadczenia je 
wychowały". 

„Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się 
najświętsze hasła, przepływać winno przez nią wszys
tko, co daje życie - ona najgłośniej wołać winna o prawa 
człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, 
co w nim jest zabagnionego" - napisał Janusz Korczak 
w artykule „Szkoła współczesna" („Głos" z 1905 roku). 
Zdaniem Starego Doktora do urzeczywistnienia tych idei 
przyczynić się może „tylko szkoła z gruntu inna, z gruntu 
- nie z księżyca, nie taka, jaką widzimy dziś wszędzie". 
Krytykował wszystkich, którzy powtarzali .jeden z naj
banalniejszych frazesów wyhodowanych przez przew
rotnych stronników szkoły niezależnej od czasu i przes
trzeni, szkoły, która by służyła czystej jeno wiedzy bez 
wszelkiego politycznego zabarwienia, innymi słowy, 
szkoły na księżycu", który brzmi: „szkoła ma zadanie 
kształcić, rodzina - wychowywać". 

„Stanowisko bardzo wygodne, ale i kłamliwe" -
komentował dalej. Tłumaczył, że najwyższa pora zrozu
mieć, że „mózg i serce nie stanowią odrębnych pudeł, 
worków czy magazynów, z których jeden jest składem 
nabytych wiadomości, a drugi oranżerią zaszczepionych 
cnót charakteru". Był przekonany, że szkolnej nauki nie 
można oddzielać od wychowania, że jedno z drugim 
zazębia się i tylko odpowiednio skoordynowane pomóc 
może dojrzeć. A „dojrzałym" Korczak określał tego,„kto 
wie po co żyje, jaki jest jego stosunek do ogółu ludzi i 
historii ludzkości - i w myśl tego postępuje". Tyle że 
kształtowanie ludzi często leży w interesie państwa: 
„szkoła zarówno uczy i wychowuje, - wychowuje w 
pewnym z góry narzuconym kierunku, zależnie od 
ogólnego kursu ogólnych spraw państw poszczególnych, 
które posługują się szkołami, jako jednym z najpotężniej
szych narzędzi ku przeprowadzeniu tych lub innych 
planów politycznych". 

Korczak wyraźnie dostrzegał, że szkolna rzeczy
wistość daleko odbiega od ideału. „Ze współczuciem 
myśleć będę o naszych prymitywnych formach naucza
nia" - pisał w swoim „Pamiętniku". Wykłady nau
czycieli określił jako „nieuctwo martwej mowy". Pod
kreślał natomiast znaczenie lekcji praktycznych. W 1925 
roku w artykule „Teoria a praktyka" zaznaczał: „Dzięki 
teorii wiem, dzięki praktyce czuję." Po chwili wyjaśnił: 
„Praktyka nieufnie kontroluje, cenzuruje, stara się przy
łapać teorię na kłamstwie." 

DZIECKO TO PROFESOR 

Korczak z dużym szacunkiem opisuje w, Pamiętniku", 
jak chłopiec z „Domu Sierot" przy Krochmalnej ze znaw
stwem komentował grę w dwa ognie. Na koniec pod
sumowuje: ,.Dziesięcioletni spec był moim wychowawcą". 

Często podkreślał, że bardzo dużo można nauczyć 
się od dzieci. Mówił o tym na przykład we wstępie do 
książki „Kiedy znów będę mały". Zwracał uwagę na to, 
że dorośli często zapominają, jak to było, gdy sami byli 
dziećmi i przez to nie próbują ich zrozumieć. „Wspi
nanie się do uczuć dzieci" męczy dorosłych. 

Korczak pisze: ,Jeśli to i owo rozumiem, zawdzię
czam to ofiarnym swym profesorom. Jacy oni cierpliwi, 
ofiarni, życzliwi, jaki ja nieudolny i niedołężny uczeń". 

POZOSTAŁ ŻYCZLIWY 
Prawdziwy wychowawca, jak pisał Stary Doktor, 

powinien przede wszystkim umieć: „Każdemu w każ
dym przypadku całkowicie przebaczyć." Wybaczanie 
określał jako rozumienie wszystkiego. 

Zastanawiał się też, kto nie powinien zajmować się 
dziećmi: „nie jest wychowawcą, kto się oburza, kto się 
dąsa, kto ma żal do dziecka, że jest tym, kim się urodził 
lub jakie doświadczenia je wychowały". Stary Doktor 
radzi zastąpić gniew smutkiem, a mściwość - współ
czuciem. , Jak silną dźwignią moralną w brudnym jego 
życiu będzie wspomnienie o niekiedy tym jednym tylko 
człowieku, który był mu życzliwy, na którym się nie 
zawiódł. Poznał, wiedział, a mimo to pozostał życzliwy. 
On - wychowawca." 

W artykule „Wychowawca ambitny" („Szkoła Spec
jalna") stwierdził, że „do pracy wychowawczej gamą się 
ambitni, wytrzymują próbę czasu bezbarwni i nijacy, stronią 
nieufnie - dobrzy; w pierwszym budzi się gorycz i uczucie 
zawodu, drugi łatwo demoralizuje się i rozleniwia, trzeci -
czuje, że trzeba inaczej, ale nie wie jak, zresztą któż go pyta 
o zdanie - ma robić, co do niego należy: ośmielony wiele 
mógłby powiedzieć, użalić się i wyjaśnić." 

W tym samym artykule ironicznie sugeruje, jak 
powinny wyglądać seminaria nauczycielskie: „byłyby 
wskazane zdjęcia filmowe: ryba w wodzie i poza wodą, 
chłopiec, który wlecze deski na placu, tenże w klasie nad 
arytmetycznym zadaniem". Korczak twierdził, że to, co 
się lubi robić, wykonuje się lepiej. Podważał przy tym 
wiarygodność zdania, które często powtarza się dzie
ciom: „Gdybyś chciał, to byś umiał i mógł" twierdząc, 
że z perspektywy dziecka to wygląda zupełnie przeciw
nie: „Gdybym umiał i mógł, to bym chciał". 

Korczak najwięcej wymagał od siebie., Jestem nie 
po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja 
działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać 
mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, 
o człowieka" - napisał w „Pamiętniku" z getta niedługo 
przed śmiercią. • 

Opracowała: Anna Toczyska 
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DOJRZEĆ, ŻEBY TRAKTOWAĆ 
EDUKACJĘ SERIO 
Z prof. Andrzejem Janowskim, byłym wiceministrem edukacji narodowej i członkiem rady programowej 

Centrum Inicjatyw Oświatowych, rozmawia Bohdan Pękacki 

Jaka jest Pana definicja edukacji? 

- Czym innym jest definicja na własny użytek, 
czym innym jest mys'lenie w kategoriach polityki 
społecznej. Edukacja to wszelkie działania, w wyniku 
których ktoś staje się lepszy albo mądrzejszy. Dla 
mnie edukacja to przede wszystkim tworzenie warun
ków mających ułatwić ludziom samokształcenie, 
twórcze podejście do życia, wyzwolenie potencjal
nych możliwości tkwiących w każdym z nas. W kate
goriach polityki społecznej edukacja to proces mający 
na celu przygotowanie młodych do funkcjonowania 
w społeczeństwie i na rynku pracy. 

Jedni chcą nam edukację dać, inni sprzedać. 
Gdzie tu równy dostęp? 

- To jest pytanie nie do mnie, tylko do sił społecz
nych, które wpływają na kształt kraju. Kto walczy 
o równy dostęp dzieci i młodzieży do oświaty? Idea 
wyrównywania szans jest mi bliska, ale z tym pog
lądem jestem nieco osamotniony. Jestem głęboko 
przekonany, że można zrobić w kraju wiele, by ułat
wić w miarę równy dostęp do edukacji bezpłatnej, od 
przedszkola do matury. Natomiast jeśli chodzi o wyk
ształcenie wyższe, to kwestia jest bardziej złożona. 

Co to znaczy? 

- Jeśli potraktuje się literalnie zapis w konstytucji 
o tym, że szkoły wyższe powinny być bezpłatne, to 
one natychmiast upadną. Bezpłatnie można zrobić 
tyle, ile było robione dziesięć lat temu, zanim pow
stały szkoły prywatne. Uczelnie przyjmowały tylu 
studentów, ilu przyjmowały, państwo więcej pienię

dzy nie dawało i koniec. W tej chwili można sobie 
mówić, że budżet powinien przeznaczać na uczelnie 
wyższe o wiele więcej pieniędzy i wtedy byłoby 
kształcenie bezpłatne dla mnóstwa ludzi. Tylko, że 
to jest nieodpowiedzialne gadanie, bo tych pieniędzy 
po prostu nie ma. 

Czy edukacja dziś jest wartością, czy towarem, 
który trzeba sprzedać? 

- Nie ma tu chyba odpowiedzi typu „albo, albo". 
W chwili obecnej wykształcenie człowieka jest jed
nym z jego najważniejszych walorów na rynku pracy. 
Poza tym jest również walorem innego rzędu. Do jego 
uzyskania można dochodzić w bardzo różny sposób. 
Można wyobrazić sobie państwo, które daje wysokie 
wykształcenie wszystkim, można wyobrazić sobie 
państwo, w którym człowiek musi wiedzę zdobyć 
sam. W Polsce sytuację mamy nieokreśloną. Gdy 
rozmawiam z politykiem, jestem skłonny podkreślać 
rolę państwa. Gdy rozmawiam z młodym człowie
kiem, mówię: „Ucz się sam i inwestuj w siebie bez 
względu na okoliczności!". 

Wydaje mi się, że młody człowiek, który zdobywa 
wiedzę, potrzebuje jej tyłko jako narzędzia na rynku 
pracy. Czy nie zgubiliśmy gdzieś pojmowania wiedzy 
jako wartości samej w sobie? 

- Jeśli człowiek patrzy na wykształcenie od strony 
możliwości, które mu ono daje, to nie jest źle. Nato
miast w trakcie uczenia się dojdzie on pewnie do 
wniosku, że nie tylko jego szanse zatrudnienia, ale 
i ogólnożyciowe szanse wzrastają, dzięki pogłębianiu 
wiedzy. Jeśli ktoś nie będzie ograniczał nauki do tego, 
co teraz bezpośrednio związane jest ze stroną zawo
dową, jeśli zdecyduje się na szersze rozwinięcie 
swoich horyzontów, to mu się to opłaci - stokrotnie 
opłaci. Jestem skłonny patrzeć na wszelkie działania 
człowieka, także te edukacyjne, w ten sposób, że jeśli 
staje się on przez nie lepszy, mądrzejszy lub bogatszy, 
to dobrze. Nie sądzę, aby tylko pewne rzeczy były 
związane z bogactwem, a inne nie. Wierzę, że wiedza 
jest jak morze. Jeśli zaczyna się czerpać wodę, wtedy 
dopiero widać, ile jeszcze zostało. Zaczyna się pozna
wać coraz więcej, zaczyna się chcieć coraz więcej. 
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Dobrze, ale jeśli miody człowiek z małego mias
teczka lub wsi chce się kształcić, ma potrzebę zdoby
wania wiedzy, to nie ma takich możliwości ze wzglę
dów finansowych. Choćby dlatego, że większość burs 
i internatów już dawno się skomercjalizowała. 

- To prawda. Ale trzeba na to spojrzeć od takiej 
strony: co należy zrobić, aby system te możliwości 
dawał? Nie jest tak, że tylko ludzie z większych 
aglomeracji lub ludzie z rodzin bogatszych i wykształ
conych mają potrzebę kształcenia się. Można założyć, 
że rozkład cech inteligencji, rozkład potencjalnych 
zasobów intelektualnych w każdym z nas, jest mniej 
więcej równy, bez względu na to, czy ktoś mieszka 
w małej miejscowości, czy w dużej. Rzecz polega na 
tym, że człowiek w dużej miejscowości jest otoczony 
ludźmi, którzy od dziecka wkładają mu do głowy, że 
jak się nie będzie uczył, to nic z niego nie będzie, 
którzy stwarzają mu warunki, żeby uczył się języka 
angielskiego, poznawał komputery i tak dalej. To są 
wszystko okoliczności społeczne. Rozsądne społe
czeństwo jest w stanie te okoliczności stworzyć wszys
tkim dzieciom. Nigdzie nie jest powiedziane, że 
szkoły w miastach muszą być lepsze od szkół wiej
skich. W USA szkoła w centrum dużego miasta jest 
często opisywana słowami, jakimi u nas przedstawia 
się szkołę w najbardziej zapyziałej popegeerowskiej 
wsi. 

Dlaczego taka jest sytuacja? 

- Ludzie z ambicjami przekazywali je swoim 
dzieciom, a ludzie bez aspiracji edukacyjnych nie 
mieli co przekazać. Na świecie takie rzeczy wystę
pują, u nas też. Trzeba próbować z tym 
walczyć. Formy są różne. Na przyk
ład tworzy się w systemie 
szkolnym strefy edukacyjne, 
gdzie otacza się specjalną 
opieką te obszary, które są 
narażone na największy odsiew 
szkolny, największe niepowo 
dzenia. Próbuje się tam kierować 
lepszych nauczycieli, próbuje się 
wprowadzać dopłaty. Ale do tego 
trzeba prowadzić odpowiednią polity
kę edukacyjną. Moim zdaniem w Pol 
see takiej polity
ki nie ma, mało 
kto nawet uś
wiadamia so
bie, że powin 
na ona być. 

Szkoła Główna Handlowa tworzy liceum, którego 
absolwenci będą lepiej przygotowani do egzaminów 
przy naborze na studia do tej prestiżowej uczelni. 
Licea społeczne, tak jak warszawskie I Społeczne 
Liceum przy ul. Bednarskiej, tworzą gimnazja na 
podobnej zasadzie. Tak to można ciągnąć, selekcja 
następuje bardzo wcześnie. Czy to jest społecznie 
uczciwe? 

- Wyobraźmy sobie, że tego wszystkiego nie ma 
- funkcjonuje system sprzed 1989 roku, jednolity jak 
jedność polityczno-moralna kraju, teoretycznie wszys
tko jest takie same, liceum w Kłaju jest niby iden
tyczne z liceum w Warszawie. I tak wiadomo, że ci 
młodzi z Warszawy mają lepsze warunki startu. To, 
co zostało zrobione przez ostatnie dziesięć lat, czyli 
możliwość tworzenia szkół społecznych czy prywat
nych, szkól eksperymentalnych, na przykład przy 
uczelni, dało pewne wzorce. Doświadczenia z prywat
nych gimnazjów czy z liceum przy Bednarskiej można 
kopiować. Bez zmian po 1989 nie byłoby modeli, 
które teraz istnieją. 

Czy państwo robi wszystko, żeby były pieniądze 
na oświatę publiczną? 

- To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do 
tych, którzy w tej chwili rządzą. Decyzje o tym, czy 
przekazać pieniądze na odprawy dla górników z lik
widowanych kopalni, czy na oświatę, są decyzjami 
podejmowanymi w parlamencie czy na szczeblu 
rządowym. Ja oczywiście nie wiem, jakie rezerwy 
mogą być przeznaczone na edukację. Moje nadzieje 
na poprawę sytuacji są związane z czymś innym. Nie 

sądzę, żeby w znaczący sposób wzrosły 
nakłady finansowe państwa na 

edukację w ciągu najbliższych lat. 
Myślę, że nastąpi coś innego. 
Ludzie, którzy teraz interesują się 
szkolnictwem prywatnym, zoba

czą, że na świecie rozwijają się 
nowe modele kształcenia, które będą 

stawały się coraz tańsze. Mam na 
myśli kształcenie na odległość, kształ

cenie przez Internet, z użyciem współ
czesnej elektroniki. Zmiany które nastą

pią w edukacji pod wpływem 
nowych technik informa

tycznych są, moim zda
niem, niewyobra
żalne. Mogą być 
bardzo duże i bardzo 

możliwe, że przez to 

Palis 
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kształcenie będzie znacznie tańsze. Sądzę, że tak 
będzie, na podstawie tego, co obserwuję na s'wiecie 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. 

Jak bardzo edukacja może się skomercjalizować? 

- Na tyle, na ile społeczeństwo chce. To ono 
decyduje o edukacji w kraju. Rozumiem Pana pytanie 
jako pytanie o to, czego należy sobie życzyć. Ja życzę 
sobie jak najlepszego rozwoju bezpłatnych szkół 
publicznych, chciałbym jednak także, żeby zapaliło 
się zielone światło dla rozwoju różnych skomer
cjalizowanych form kształcenia na wszystkich możli
wych poziomach. Jeśli skasuje się szkoły prywatne, 
skasuje się również placówkom systemu publicznego 
motywację do poprawy. 

Jednak licea publiczne są postrzegane, na przyk
ład w Warszawie, jako bardziej prestiżowe niż licea 
prywatne czy społeczne. Ponieważ jednocześnie nikt 
nie stara się zweryfikować tych sądów, licea pub
liczne nie zmieniają się. 

- Oświatę ma się taką, jaką się ma kulturę poli
tyczną danego kraju. Na Zachodzie istnieje pojęcie 
,.konsumenta oświaty" - to uczniowie, rodzice i, ewen
tualnie, przyszli pracodawcy. W kraju, w którym istnie
je duża samoświadomość społeczna, konsumenci 
mają dużo do powiedzenia, mogą wymuszać różne 
rzeczy na systemie oświaty. Mogą mówić wyraźnie: 
życzymy sobie tego i tego. W Polsce jest to niejasne, 
nieokreślone, mamy wyłącznie do czynienia z tłumami 
rodziców, którzy są bardzo przestraszeni i nie umieją 
rozmawiać ani z nauczycielami, ani z żadnymi przed
stawicielami systemu oświatowego. 

Pan powiedział, że w Warszawie licea publiczne 
są lepsze niż większość szkól społecznych. Może tak, 
ale to raczej nie ma przełożenia na cały kraj. Poza 
tym warto zobaczyć, ile licea publiczne nauczyły się 
od tych kilku dobrych szkół płatnych, które stworzyły 
pewien model, dały pewne możliwości uczenia się, 
pokazały, jak powinna działać dobra szkoła. To jest 
sukces szkół społecznych. 

W tych warszawskich, tak zwanych prestiżowych 
liceach, nie wszystkich, ale niektórych, jeśli się pój
dzie na zebranie dla dzieci mających zdawać do 
pierwszej klasy widać, jak te szkoły się prezentują: 
„my stawiamy najwyższe wymagania, nasi absol
wenci dostają się na studia" i tak dalej. Nikomu nie 
przychodzi do głowy mówienie: „u nas dzieci dobrze 
się czują, u nas jest fajna atmosfera, uczymy współ
działania, a nie rywalizacji, są dobre stosunki między 
nauczycielami a uczniami". Niektóre prestiżowe licea 
w Polsce są po prostu patologiczne, stąd się biorą 

dzieci uciekające z domów, wpadające w narkotyki. 

W Polsce nie ma żadnej współpracy między szkołami 
średnimi a wyższymi Czy tego nie można poprawić? 

- Proszę pokazać mi siły w Polsce, które chcą to 
poprawić. Jakaś zmiana społeczna jest możliwa, gdy 
istnieje siła, która w tym kierunku prze. Nikt nie 
wpływa na uniwersytety, żeby tę sytuację zmieniły, 
nikt nie wpływa na posłów, aby zajęli się tą sprawą. 
Jeśli nikt nie artykułuje pewnej potrzeby, to trudno 
się dziwić, że żadne instytucje nie czują chęci zmiany. 

Czy to znaczy, że społeczeństwo nie dojrzało do 
wyrażenia takiej potrzeby? 

- Oczywiście, społeczeństwo nie dojrzało jeszcze 
do tego, żeby na serio traktować edukację. Jeśli mamy 
jakiekolwiek wybory, prezydenckie czy parlamen
tarne, to sprawy najważniejsze dla kraju, czyli doty
czące edukacji, można zbyć kilkoma cytatami, że 
„takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie" i koniec, wystarczy. Tak politycy udają, 
że obchodzą ich sprawy edukacji. Potem można się 
zająć przywalaniem innym politykom, których się nie 
lubi. Politycy udają zainteresowanie edukacją, bo 
ludzie nie wymagają od nich konkretów. 

Kiedy społeczeństwo dojrzeje? 

- Jak będzie umiało przełożyć nieokreślone nieza
dowolenie na zdecydowane postulaty, a postulaty na 
plan działań, i kiedy zacznie się rozliczanie partii 
politycznych z tego, co robią na rzecz edukacji. Na 
świecie istnieją stowarzyszenia rodziców, stowarzy
szenia pracodawców dbających o edukację. One 
promują zmiany. U nas nikomu nie przychodzi do 
głowy, żeby postawić konkretne postulaty. Nikt nie 
zadaje sobie pytania, co właściwie chcę poprawić. 
U nas dominuje myślenie:, jest źle, bo władza nie daje 
pieniędzy, więc władzo daj pieniądze, będzie lepiej." 
Droga donikąd. • 
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POPRAWIĆ JAKOSC, 
WYRÓWNAĆ DOSTĘP 
Z prof. Stanisławą Golinowską. redaktorką krajowego raportu UNDP o edukacji, rozmawia Bohdan Pękacki 

Jaka jest idea przygotowywania raportów UNDP 
właśnie o edukacji? 

- Szczególną rolę w koncepcji rozwoju ludzkiego 
pełni edukacja. Edukacja jest podstawą wolności czło
wieka, podstawą umiejętności dokonywania przez nie
go wyborów, a nie tylko czynnikiem umożliwiającym 
wykorzystanie zasobów materialnych. Mimo świado
mości tego faktu, w praktyce edukacja nie zawsze jest 
doceniana. Niekiedy mówi się, że jest to przecież 
dobro prywatne i powinno być realizowane przy 
pomocy mechanizmu rynkowego. Tymczasem edu
kacja jest zarówno dobrem prywatnym, jak i publicznym. 
Cale społeczeństwo korzysta z dobrego wykształcenia 
swych członków, z ich dużej wydajności, kultury życia 
codziennego, umiejętności porozumiewania się, rozu
mienia świata, dokonywania trafnych wyborów nie tylko 
w życiu prywatnym, ale i publicznym. 

Raport wiąże edukację z rozwojem, nie są to 
jednak synonimy. Czym więc tak naprawdę jest 
edukacja? 

- Ekonomiści traktują edukację jako czynnik 
rozwoju. Uważają, że we współczesnym świecie nie 
da się wykorzystać kapitału bez kwalifikacji, które 
daje system edukacji. Nawet jeśli ktoś będzie posiadał 
kapitał finansowy, to jako człowiek niewykształcony, 
nie umiejący się poruszać w świecie współczesnych 
inwestycji, nie zrobi właściwego użytku z pieniędzy. 

Inna teza mówi o tym, że jest warunkiem świado
mego kształtowania przyszłości. Człowiek wykształ
cony umie przewidywać i zabezpieczać się przed 
ryzykiem, nie daje sobą łatwo manipulować. Rozumie 
swój organizm, szanuje środowisko i dba o estetykę 
otoczenia. Edukacja we współczesnym świecie jest 
warunkiem dostosowania siebie i innych do zmie
niającego się życia. 

Dzięki edukacji ludzie zdobywają kwalifikacje, 
które są podstawą takiej, a nie innej pozycji na rynku 
pracy oraz w strukturze społecznej. Edukacja jest więc 
we współczesnym świecie chyba najważniejszym 
czynnikiem strukturotwórczym. 

Edukacja to także system instytucji, dział gospo
darki, na który przeznacza się około 6 proc. dochodu 
narodowego i w którym zatrudnionych jest także 
około 6 proc. pracujących. 

Nie można mówić o edukacji w Polsce, nie odno
sząc się do procesu transformacji. 

- W krajach, w których trwa okres głębokich 
przemian politycznych i gospodarczych edukacja 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Jako dobro 
publiczne powinna być wspierana przez państwo. 
Jednak to wsparcie okazało się za słabe. Jest to pewna 
prawidłowość w krajach biedniejszych o niedojrzałej 
jeszcze demokracji. Politycy realizują cele bieżące, 
a nie długookresowe, których efekty będą widoczne 
dopiero po latach. Wyborcy głosują na programy, 
które dzisiaj służą ich potrzebom i interesom. W walce 
0 środki finansowe edukacja przegrywa z rentami 
1 emeryturami czy zasiłkami dla bezrobotnych. 

Przyznanie priorytetu dla edukacji wymaga więk
szej dojrzałości społecznej polityków i lepszego 
wykształcenia społeczeństwa, a także przedkładania 
dobra publicznego nad różne partykularne i partyjne 
interesy. 

Organizacje międzynarodowe, a szczególnie ONZ 
i niektóre jego agendy lub programy, jak na przykład 
UNDP, naciskają na krajowych polityków, aby nie 
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zaniedbywali dziedzin, które mają kapitalne znaczenie 
dla rozwoju. Dostęp do edukacji - to przykład tematu, 
0 którym w polskiej polityce przestało się mówić. 
Jednocześnie jest to przecież klucz do przyspieszenia 
naszego rozwoju na miarę naszych aspiracji i koniecz
ności pokonywania historycznych zapóźnień. Dzięki 
raportowi zwrócono uwagę elitom politycznym, że 
rozwój edukacji na bazie wysokiego, komercyjnego 
popytu na wyższe studia - to zdecydowanie za mało. 

Każdy ma prawo do edukacji. Jest to zapisane 
w konstytucji RP. 

- Tak, edukacja jest także prawem obywatelskim. 
Mówimy o niej w kontekście praw człowieka, ponie
waż jest warunkiem prawdziwej jego wolności. Pań
stwo powinno tę wolność gwarantować. W jednych 
krajach gwarancja ta ogranicza się do edukacji pod
stawowej, w innych obejmuje także średnią i - w kra
jach najbogatszych - również wyższą. W Europie 
tradycją jest, że państwo wspiera całość systemu 
edukacyjnego. Pomaga mu w tym świat biznesu, 
szczególnie w dziedzinie edukacji zawodowej. 

Czy w Polsce jest równy dostęp do edukacji? 

- Nie. Edukacja jest skomercjalizowana, w związ
ku z tym ludzie, którzy nie mają pieniędzy, nie mają 
dostępu do dobrej edukacji, która nie może przecież 
ograniczyć się do szkoły z minimum programowym. 
Dobra edukacja to także dodatkowe lekcje języków, 
to udział w zajęciach pozalekcyjnych, które rozwijają 
zainteresowania. To wszystko jest dostępne dla ludzi, 
którzy żyją na wyższym poziomie materialnym oraz 
mają wysokie aspiracje edukacyjne wobec 
swoich dzieci. 

Druga sprawa, to pogłębianie zróżnico
wania społecznego. Dokonuje się ono w bar
dzo wielu płaszczyznach, między innymi na 
płaszczyźnie terytorialnej. Nierównomierny 
rozwój lokalny powoduje, że dobre szkoły 
są tylko w bogatszych miejscowościach, 
gdzie gmina posiada więcej środków, 
lokalne władze preferują sprawy 
edukacji, a ponadto rodzice mogą 
1 chcą dofinansowywać szkołę. Znamy 
przykłady znakomitych szkół, w któ
rych prowadzone są wspaniałe zaję
cia pozalekcyjne, w których przez
nacza się pieniądze na lepsze wy
posażenie, na wycieczki, a są 
szkoły bardzo biedne, istniejące 
wyłącznie dzięki pieniądzom 
budżetowym, starczającym 

zaledwie na uposażenia dla nauczycieli. Dzieci wy
chodzą ze szkoły zaraz po skończonych lekcjach. Czas 
wolny spędzają często na ulicy lub przed telewizorem. 
Natomiast formalnie nie ma w Polsce żadnych barier 
w dostępie do edukacji. 

W raporcie najbardziej podkreślone są różnice 
między miastem a wsią. 

- Opóźnienia i zaniedbania lokalne pojawiły się 
głównie we wsiach i małych miasteczkach, szcze
gólnie w regionach niezurbanizowanych, w północno-
wschodniej Polsce. Popegeerowskie ośrodki uległy 
degradacji, w wielu miejscowościach upadły jedyne 
zakłady pracy. Za tym szła likwidacja szkół. 

Wyrównanie rozwoju regionalnego i lokalnego jest 
warunkiem poprawy sytuacji ludności, w tym pop
rawy dostępu do edukacji. 

Autorzy raportu stawiają pytanie: czy należy 
zamykać szkoły wiejskie? Odpowiedź jest niejed
noznaczna, ale już samo postawienie takiego pytania 
powinno niepokoić. 

- Dlaczego? 

Brak alternatyw? 

- Mówiąc o małych szkołach wiejskich trzeba 
zwrócić uwagę na kilka problemów. Po pierwsze -
na problem demograficzny. Weszliśmy w fazę tak 
zwanej drugiej transformacji demograficznej - w du
żym tempie spada przyrost naturalny. Proces ten został 
przyspieszony przez sytuację ekonomiczną, koszty 
utrzymania i wychowania dzieci są bardzo wysokie. 

W konsekwencji jest coraz mniej dzieci, które 
i idą do szkoły. Rodzi się więc pytanie, czy szkołę, 

w której jest tylko po kilka dzieci w klasie, warto 
nadal utrzymywać? Czy nie lepiej dowozić ucz
niów do większej placówki? 

Drugi problem związany jest z reformą 
edukacji. Łatwiej jest stworzyć dobre szkoły, 
jeżeli są one większe. Można wtedy lepiej je 

wyposażyć, zatrudnić więcej nauczycieli. 
Chodzi o to, żeby na skutek choroby czy 
urlopu nauczyciela dzieci nie traciły przez 
dłuższy okres jakiegoś przedmiotu, na 
przykład matematyki. Takie wypadki nag-

\ minnie zdarzały się w mniejszych szkołach 
i powodowały ogromne luki w realizacji 
programu. 
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Czy istnieją wady takiej kolektywizacji? 

- Oczywiście, dzieci trzeba dowozić, oznacza to 
oderwanie dzieci od ich lokalnego środowiska. Zamy
kając małą szkolę wiejską często traci się jedyną 
instytucję, która to środowisko łączyła. Ten element 
integracji jest bardzo ważny. 

Mówimy o decentralizacji szkolnictwa. Upraw
nienia i obowiązki zostały przekazane na niższe 
szczeble. Nie zostało to poparte odpowiednimi środ
kami finansowymi. 

- Dlatego dotychczasowy proces przekazywania 
szkół podstawowych trwał długo. Najgorsza sytuacja 
była na początku, w 1992 roku. Był wtedy taki ba
łagan, takie problemy, trzeba było zastosować odpo
wiednie instrumenty ujednoliconego finansowania. 
Stopniowo zaczęto sobie z tym radzić. Wprowadzono 
subwencję oświatową, która jest przekazywana z bud
żetu państwa gminie na utrzymanie szkoły. 

Jak Polska wygląda w tym raporcie na tle krajów 
europejskich? 

- Polska wygląda źle. Jesteśmy krajem o ogrom
nych zapóźnieniach rozwojowych. Musimy mieć 
świadomość, że wtedy, kiedy kraje zachodnie wpro
wadzały powszechne szkoły podstawowe, my nie 
posiadaliśmy swego państwa, walczyliśmy o jego 
przywrócenie, robiliśmy powstania, które kończyły 
się ogromnymi represjami. Cały dziewiętnasty wiek 
w sensie rozwoju społecznego to był wiek stracony. 
Każde powstanie przynosiło pogorszenie. W tym 
czasie w Niemczech, we Francji, jeszcze wcześniej 
w Holandii wprowadzano powszechne programy 

edukacyjne. Tam też po drugiej wojnie światowej 
zaczęto upowszechniać szkołę średnią. U nas, w 1949 
roku, realizowano program likwidacji analfabetyzmu 
wśród ludności dorosłej. 

Mamy do pokonania duży dystans w odniesieniu 
do pokolenia dorosłego. W pokoleniu najmłodszym 
dominuje pęd do kształcenia. Poprawienie jakości 
nauczania i wyrównanie dostępu - to dwa podsta
wowe zadania obecnej edukacji niezbędne do reali
zacji wobec pokolenia młodszego. • 

Prof. Stanisława Golinowska - ekonomista, pra
cownik i były dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Społecz
nych, współpracownik Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, członek Rady Strategii Społeczno-
Gospodarczej przy premierze, koordynator programu 
Rządowego „Polityka społeczna państwa". 

UNDP (Program do spraw Rozwoju) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ i obok m.in. Funduszu ONZ do spraw Pomocy 

Dzieciom (UNICEF) i Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) wchodzi w skład Rady Społeczno-

Gospodarczej przy Zgromadzeniu Ogólnym. Promuje ideę pełnego rozwoju ludzkiego, czyli czegoś więcej, niż wyłącznie czystego 

rozwoju ekonomicznego. Na ten pełny rozwój składa się nie tylko dobrobyt materialny, mierzony dochodem narodowym, ale 

także rozwój kwalifikacji człowieka, jego kondycji zdrowotnej oraz demokratycznych stosunków społecznych (brak dyskryminacji, 

większa równość). Dla pomiaru tego rozwoju w UNDP skonstruowano wskaźnik - Human Development Index (HDI), którym 

próbuje mierzyć się rozwój poszczególnych krajów. W oparciu o ideę rozwoju ludzkiego (human development) tworzone są 

każdego roku raporty - globalne i krajowe. W raportach mierzy się, przy pomocy skonstruowanego indeksu, poziom rozwoju 

ludzkiego w każdym kraju i jego miejsce na tle innych, oraz podejmuje się też specjalny, każdego roku inny, temat mieszczący 

się w szeroko interpretowanej koncepcji pełnego rozwoju społeczeństw. Tematy do raportów krajowych wybierane są na 

podstawie dyskusji między przedstawicielami UNDP, krajowymi politykami oraz ekspertami. 

Raport, o którym mowa w wywiadzie został sporządzony w 1998 roku. 
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Piotr Szczepański 

POTRZEBA 
SPECJALNEGO 
FUNDUSZU 
Wzrost gospodarczy to warunek konieczny, choć 

niewystarczający dla wyrównywania szans miesz
kańców małych miast i terenów wiejskich. Szanse 
stwarza dopiero rozwój lokalny. 

Po upadku reżimu komunistycznego, jednym z ar
gumentów jego apologetów było to, że „może cos' tam 
się i nie udało, ale za to Polacy są wykształceni". 
Niestety, również w dziedzinie edukacji pozostały 
ogromne luki, które trzeba będzie długo wypełniać. 
Polacy są wśród najniżej wykształconych narodów 
Europy - zarówno formalnie, jak i w zakresie umiejęt
ności społecznych, umiejętności czytania, rozumienia 
tekstów, tabel, wykresów i przeprowadzania prostych 
obliczeń matematycznych. Absolwenci polskich szkół 
nie umieją szukać pracy, nie wiedzą, że można roz
począć działalność gospodarczą na własny rachunek, 
nie umieją szukać nisz rynkowych. Nie szukają też 
możliwości dokształcania. Powszechne jest wyczeki
wanie, że przybędzie przedsiębiorca i otworzy fab
rykę, w której będą mogli pracować. 

PIĘĆ ELEMENTÓW 

Ekonomiczny boom podzielił Polskę na obszary 
prosperity i zastoju i nie zmniejszył nierówności 
szans. Młody mieszkaniec Poznania czy Krakowa ma 
o wiele większe szanse na zdobycie dobrego wyksz
tałcenia i znalezienie pracy, niż mieszkaniec małego 
miasteczka położonego przy granicy z Obwodem 
Kaliningradzkim, czy osiedla po byłym PGR w woje
wództwie zachodniopomorskim. 

Duże miasto i szeroka oferta dodatkowych zajęć 
stwarza możliwości zdobywania umiejętności spo
łecznych - komunikowania z innymi ludźmi, czy 
korzystania z usług bankowych. Nauczyciele w mias
tach są zazwyczaj lepiej przygotowani do zawodu, niż 
ich wiejscy koledzy. 

Nierówność szans bierze się nie tylko z miejsca 
zamieszkania. Wpływa na nią rodzina - to, jak w 
rodzinie postrzegana jest edukacja i jakie wartości są 
przez nią przekazywane dzieciom. Wydaje się, że pod 
tym względem zachodzą zmiany i nawet nisko wyksz
tałcone i biedne rodziny wiejskie zaczynają przykła
dać wagę do edukacji dzieci. 

Wyrównywanie szans ma ogromny związek z roz
wojem gospodarczym całego kraju. Wzrost gospo
darczy to warunek konieczny, choć niewystarczający 
wyrównywania szans mieszkańców małych miast 
i terenów wiejskich. Szanse stwarza dopiero rozwój 
lokalny, na poziomie gminy czy nawet wsi. Składa 
się na niego pięć głównych elementów: 

• kapitał fizyczny, czyli infrastruktura techniczna 
• kapitał społeczny - organizacje społeczne 

i umiejętność współpracy członków społeczności lokal
nej, także tradycje i wartości 

• kapitał finansowy i instytucje finansowe dos
tępne na miejscu 

• kapitał ludzki, czyli poziom wykształcenia, 
mobilność społeczna mieszkańców, istnienie instytucji 
szkoleniowych 

• zasoby naturalne - krajobrazy, czyste śro
dowisko, zachowanie dawnej architektury danej miej
scowości. 

Programy rozwoju lokalnego powinny uwzględ
niać wzmacnianie tych pięciu elementów. Można to 
robić angażując młodzież i mieszkańców. Poprzez 
działanie zdobędą oni wiele nowych umiejętności -
wzrośnie kapitał społeczny. 

Nawet najbardziej przedsiębiorczy mieszkańcy 
wsi czy małych miast potrzebują kapitału finan
sowego i wsparcia kogoś, kto oceni szansę powo
dzenia określonej działalności gospodarczej. Doś
wiadczenia Fundacji Wspomagania Wsi wykazują, że 
bardzo dobrze sprawdza się odpowiednio przygoto
wany lokalny doradca pożyczkowy. Współpracuje on 
z instytucją udzielającą niewielkich pożyczek i potrafi 
przeanalizować z potencjalnym przedsiębiorcą jego 
pomysł. Rolą doradcy jest też zwracanie uwagi na 
możliwości rozwojowe wsi, czy gminy. 

STWARZAĆ MOŻLIWOŚCI, 
ANGAŻOWAĆ PRACODAWCÓW 

„Wyrównywanie szans" jest dziś słowem-klu-
czem, używanym przez polityków i socjologów w od
niesieniu do edukacji szkolnej. Ale wyrównywanie 
szans to także skomplikowany proces edukacji mło
dzieży i dorosłych w ramach dodatkowych zajęć, 
stwarzanie im możliwości rozwoju. 

Młody Niemiec, Holender czy Irlandczyk ma 
ogromne możliwości dokształcania się i doskonalenia 
swoich umiejętności. Firmy prowadzące odpowiednie 
szkolenia na zlecenie państwa działają tam w każdym 
większym miasteczku. Konkurują ze sobą i starają się 
przedstawiać atrakcyjne, skuteczne szkolenia przygo
towujące uczestników do nowych wyzwań. W Polsce 
szkolenia takie są domeną urzędów pracy, które robią 
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co mogą, ale sztywne systemy finansowania i biuro
kratyczne podejście do problemu bezrobocia nie 
sprzyjają skutecznos'ci. Zresztą nic tak nie pobudza 
pomyslowos'ci, jak konkurencja - a urzędnicy nie będą 
przecież konkurować sami ze sobą. 

Fundacja Wspomagania Wsi realizuje w małych 
miasteczkach i wsiach programy dla młodzieży wyra
biające przydatne później w dorosłym życiu umiejętności: 
pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, planowania 
i prowadzenia zebrań, przygotowywania budżetu, ra
portów i ich przedstawiania na szerszym forum. Po 
przejściu szkolenia uczestnicy są zachęcani do przy
gotowania własnych projektów i mają szansę uzyskać 
dofinansowanie na ich realizację. W wielu wypadkach 
grupa uczestników programu zakłada w swojej gminie 
klub, stowarzyszenie lub w porozumieniu z samorządem 
prowadzi dodatkowe zajęcia dla nowych uczestników. 
Rezultaty są czasami zaskakujące - od zaproszeń na 
międzynarodowe konferencje po indeksy wyższych uczel
ni i wygrane konkursy międzynarodowe. 

Edukacja nie powinna być wyłącznie domeną 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzeba w nią 
zaangażować również przedsiębiorców i pracodaw
ców, którzy powiedzą, jakich pracowników im pot
rzeba. W wielu bogatych krajach istnieją specjalne ra
dy biznesu do spraw edukacji. Na przykład w Sta
nach Zjednoczonych administracja przeznacza rocznie 
setki milionów dolarów na wspieranie organizacji poza
rządowych działających na rzecz rozwoju lokalnego. 

Lokalne inicjatywy obywatelskie dają nowe umie
jętności, ważne dla wyrównywania szans. Państwo 
powinno je zatem szeroko wspierać. Jednak urzęd
nicy i politycy tego nie robią. Konieczne jest utwo
rzenie specjalnego funduszu, który wspierałby orga
nizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju 
lokalnego. W wielu krajach stworzono taki system i na 
finansowanie inicjatyw obywatelskich przeznacza się 
0,5 - 1 proc. budżetu państwa. • 

Wykształcenie mieszkańców gospodarstw wiejskich w % 

(źródło Powszechny Spis Rolny 1996) 

podstawowe podstawowe 

nieukończone skończone 

i bez 

wykształcenia 

zasadnicze średnie średnie ogólno- policealne 

zawodowe zawodowe kształcące 

MAŁA SZKOŁA 
- WIELKA 
SZANSA 
Prezentujemy fragmenty raportu z badań: „Wspar

cie rozwoju małych szkół wiejskich jako ośrodków 
lokalnych". 

It takes a village to raise a child 
- Hillary Clinton 

I. WPROWADZENIE DO 
PROBLEMATYKI MAŁYCH SZKÓŁ 
W POLSCE 

Dość liczne opinie dotyczące reform wprowadza
nych w Polsce, nie tylko tych ostatnich, ale wszystkich 
wprowadzanych w ostatnim dziesięcioleciu, obok 
entuzjazmu i nadziei zawierają zdumienie. Dlaczego 
reformy mające prowadzić do demokratyzacji, skąd
inąd przemyślane i dające szanse skuteczności, przy
gotowywane są i wprowadzane często nieomal pota
jemnie, a na pewno bez przygotowania informacyj
nego i konsultacyjnego zapewniającego im szerokie 
poparcie społeczne? 

Wydaje się, że uwaga reformatorów w całości 
poświęcona jest politycznemu i ekonomicznemu 
aspektowi zmiany. Aspekt społeczny, który skądinąd 
mógłby wydawać się podstawowym, pozostaje często 
na marginesie lub wręcz - poza polem uwagi. Nie
dostatek uwagi dla społecznej atmosfery zmiany 
automatycznie przenoszony jest z poziomu central
nego na poziom decyzji gminnych. W ten sposób 
potencjał, który mógłby stać się asem atutowym 
reformy, często nie ma szansy zaistnienia. 

Likwidacja małych szkół wiejskich wydaje się 
takim problemem. Głosy podnoszące się w ich obro
nie jeszcze przed wprowadzeniem reformy spotykały 
się ze stanowczym sprzeciwem decydentów, odwołu
jących się do argumentów: ekonomicznych, mery
torycznych - przy rozumieniu szkoły jako wyspecja
lizowanej jednostki resortowej, której funkcją jest 
kształcenie i wychowywanie uczniów od wieku x do 
wieku y (od klasy k do klasy z). 

Niedostrzegana szansa małych szkół dla powodze
nia wielu reform w Polsce leży jednak zupełnie gdzie 
indziej. Mała szkoła jest często jedyną instytucją spo
łeczną i kulturalną we wsi. Jest elementem tożsamości 
i integracji społecznej. Jej istnienie tworzy szansę roz
woju danej społeczności, likwidacja przyspiesza pro
cesy dezintegracji, degradacji, patologii i wyludnienia. 
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Jeśli ktokolwiek liczy także i ekonomiczne i poli
tyczne skutki stagnacji, patologii i wielkiego upośle
dzenia szans edukacyjnych społeczności wsi, może się 
okazać rozwiązaniem wyjątkowo tanim dofinanso
wanie pewnej liczby zamykanych obecnie szkół, a mo
że nawet zainwestowanie w nie, by móc zebrać zwie
lokrotniony plon uruchomionej energii społecznej. By 
zamiast inwestować ogromne kwoty w zagraniczne 
programy aktywizacji wsi spróbować wykorzystać 
istniejący własny potencjał i to właśnie jego wspomóc. 

Kontakt z organizacjami pozarządowymi dokonu
jącymi znaczących zmian przy pomocy nader skrom
nych środków nasuwał już dawniej taką perspektywę. 
IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Oświatowych, 
poświęcone problemom edukacji wiejskiej, potwier
dziło te przypuszczenia - na forum publicznym zais
tniał otwarty konflikt pomiędzy politykami a uczes
tnikami reprezentującymi małe szkoły. Konflikt ten 
stał się inspiracją do podjęcia niniejszych badań. 

Badania, jakkolwiek pokazujące bardzo zróżni
cowany obraz, potwierdzają przypuszczenie o wiel
kim znaczeniu szkoły dla społeczności wsi i dla 
możliwości jej aktywizacji. 

Potwierdzają też wielką potrzebę i siłę działań 
wynikających z wrażliwości społecznej. Jeżeli podej
mujący ważne decyzje politycy pozbywają się jej, 
trzeba ludzi i organizacji zachowujących jasność 
spojrzenia, by nie utracić czegoś bardzo cennego, by 
wykorzystać niedostrzeżone szanse. 

*** 

Trzeba tutaj nadmienić, że życie dopisuje epilog 
do przeprowadzonych badań. W kolejnych wsiach, 
samo pojawienie się zainteresowania z zewnątrz, 
pomoc w postaci kilku rozmów, przesłania wzorca 
statutu, owocuje powstaniem stowarzyszeń przygo
towujących się do zakładania szkół niepublicznych 
i prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej 
na rzecz swoich wsi. 

Jest to sytuacja, która motywuje do wdrożenia 
programów wsparcia. Obecnie, w oparciu o niniejsze 
i o równolegle prowadzone badania1 są one przygo
towywane. 

H. PRZEBIEG BADAŃ 

Porównanie sytuacji w poszczególnych wsiach 
i gminach 

Przeprowadzone badania pokazały, że studiowane 
przypadki, choć wybrane według wspólnych kry
teriów, znacznie różnią się od siebie. Tak na przykład 
sytuacja i perspektywy szkół, położonych w pobliżu 
dużych miast (np. Derc, Dłużew) jest odmienna od 
sytuacji szkół znajdujących się w terenie trudno
dostępnym (np. wsie w gminie Dukla). Mieszkańcy 

wsi, gdzie znajdują się jednoizbowe, zaniedbane 
drewniane szkoły (także wsie w gminie Dukla) mogą 
liczyć na mniej niż ci, w których miejscowościach 
budynki szkolne są murowane i w miarę nowoczesne 
(np. Zezulin). 

W żadnej z badanych miejscowości, w których 
władze gminy zlikwidowały lub zapowiedziały lik
widację szkoły, sprawa nie pozostawiła mieszkańców 
obojętnymi. Nie wszędzie jednak zdobyli się oni na 
protest, a w miejscach gdzie doszło do otwartej wy
miany opinii na temat likwidacji placówki oświa
towej, miała ona różny charakter - od słania listów 
protestacyjnych do wyższych instancji, po konkretne 
działania mające na celu przejęcie odpowiedzialności 
za szkołę przez przedstawicielstwo społeczności 
lokalnej2. Reakcje społeczności lokalnych na fakt 
pozbawienia ich placówek oświatowych zależą od 
rozmaitych czynników i zostaną szczegółowo omó
wione poniżej. 

Mniej rozbieżności stwierdzono w opiniach 
mieszkańców wsi na temat małych szkół jako takich, 
oraz ich znaczenia dla społeczności. Tu interesujące 
wydają się różnice przekonań występujące miedzy 
rodzicami, nauczycielami, a urzędnikami samo
rządowymi. Należy podkreślić, że te trzy grupy nie 
wyrażają całkowicie odmiennych zdań, lecz inaczej 
rozkładają akcenty w swoich opiniach na temat roli 
małych szkół oraz warunków i jakości kształcenia 
w nich. 

Czynniki mające wpływ na sytuację małych 
szkół 

Czynniki wymienione poniżej mają charakter 
wymierny i są możliwe do obiektywnego określenia. 
Wydaje się, że racjonalne rozważenie wpływu każ
dego z nich na sytuację danej szkoły powinno być 
w każdym przypadku podstawą do podejmowania de
cyzji ojej likwidacji lub zachowaniu. Są to: 

• sytuacja f inansowa gminy 
• koszt utrzymywania placówki w przeliczeniu 

na jednego ucznia 
• sytuacja demograficzna wsi; 
• status placówki (samodzielna szkoła podsta

wowa bądź filia) 
• położenie wsi; znaczenie ma tu zarówno uksz

tałtowanie terenu, połączenia komunikacyjne z in
nymi miejscowościami, jak i odległość od najbliż
szego większego ośrodka 

• infrastruktura szkolna; wielkość i stan budynku 
oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, obecność 
lub brak sali gimnastycznej, świetlicy itp., wypo
sażenie ruchome 

• liczba i poziom wykształcenia nauczycieli 
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(także obecność lub brak personelu pomocniczego) 
• sytuacja szkół w sąsiednich wsiach - ich wiel

kość, liczebność klas, liczba nauczycieli 
• możliwości zorganizowania dzieciom dowozu. 

Urzędnicy w badanych gminach deklarowali, że brali 
pod uwagę powyższe elementy, przy czym w większości 
przypadków czynniki finansowe uznawano za najważ
niejsze i tym samym okazywały się one decydujące. 
Tymczasem rodzice dzieci uczących się w zagro
żonych likwidacją szkołach, generalnie przykładali 
większą niż urzędnicy wagę do pozostałych spraw. 
Tu troskę budziły przede wszystkim kwestie odleg
łości i dojazdu oraz samopoczucia dzieci wyrwanych 
z własnego środowiska i przeniesionych do dużych, 
obcych szkół. 

Prócz wymienionych tutaj czynników wymier
nych, dużą rolę w ogólnej sytuacji szkół wiejskich 
odgrywają czynniki trudniejsze do zbadania i ok
reślenia, nieuchwytne, pomijane przez informatorów 
w rozmowach z badaczami. Należy je rozpatrywać 
indywidualnie w stosunku do każdej szkoły, ponieważ 
mają one różne znaczenie w różnych przypadkach. 
Poniżej przedstawiamy zebrany przez prowadzących 
badania zestaw takich czynników: 

• nietypowa sytuacja osadnicza wsi - duży pro
cent ludności napływowej 

• wyjątkowa aktywność społeczna mieszkańców 
jako ogółu (Zezulin) 

• wyjątkowa aktywność jednostek - np. nau
czycieli lub dyrekcji (Derc) 

• wydarzenie z historii szkoły rzutujące na opinie 
o niej w przyszłości 

• ingerencja z zewnątrz tzn. działalność na da
nym terenie np. fundacji wspierającej lokalne inicja
tywy (Dukla) 

• stosunek emocjonalny miejscowej ludności do 
spraw własności szkolnego budynku, bądź jego wypo
sażenia (Dukla) 

• lokalne autorytety (Derc) 
• animozje między wsiami (Zezulin). 
Można się spodziewać, że w innych wsiach wystą

piłyby jeszcze inne czynniki mające wpływ na sytu
ację szkoły. 

Społeczne funkcje szkół 

Małe szkoły, w warunkach wiejskich są czymś 
więcej niż tylko placówkami oświatowymi. W niek
tórych spośród badanych miejscowości pełnią one 
(bądź pełniły przed likwidacją) także inne funkcje 
społeczne. 

Przede wszystkim szkoły bywają miejscem pub
licznych spotkań - wiejskich zebrań, wyborów, także 
spotkań określonych środowisk (np. kół gospodyń 

wiejskich). W miejscach, gdzie nie ma ośrodków 
kultury, domów ludowych, szkoły są jedynymi w oko
licy placówkami kulturalnymi. Imprezy okolicznoś
ciowe i świąteczne, a więc choinki, jasełka, obchody 
Dnia Matki, Dnia Dziecka, bale, kuligi itp., które 
organizuje się głównie z myślą o dzieciach, nie mog
łyby się odbyć, gdyby nie rodzice. Uczestniczą oni 
zarówno w przygotowaniach, jak i w samych impre
zach. Matki dekorują szkołę i pieką ciasta, ojcowie 
przywożą potrzebne rzeczy. Oto kilka wypowiedzi 
informatorów: 

- U nas, jakaś mniejsza okazja była, można 
było zorganizować wszystko, bo nas, rodziców 
mało było. A w tej nowej szkole jak na ślubowanie 
pojechałam, to na sali matek tyle, taki ścisk! Jak 
były jakieś okazje, choinki czy Dzień Dziecka, to 
zawsze spotkaliśmy się, bo nas było po prostu 
mało. Każdy kto był chętny to mógł przyjść -
matka dwójki dzieci, które przed likwidacją uczy
ły się w szkole. 

- Szkoła powinna wyjść do społeczeństwa. Organi
zujemy Forum Inicjatyw Społecznych. U nas na przy
kład choinka dla dzieci odbywa się nie przy zam
kniętych drzyviach. Tutaj mają wstęp uczniowie, którzy 
ukończyli szkołę 5 lat temu, babcie, dziadkowie, 
mamusie, tatusiowie (...). Szkoła bierze udział w ak
cjach charytatywnych. Dzieci z domu dziecka z Przy-
bysłowie były zaproszone - dyrektorka Szkoły Podsta
wowej w Zezulinie. 

- Teatrzyki są w szkole dla całej wsi. Wtedy są 
z gminy delegacje, przeważnie na jasełka. (...) Rodzi
ce przygotowują poczęstunek, pieką ciasta, czasami 
pomagają przy dekoracji - nauczycielka ze szkoły 
w jednej z wsi. 

Do niektórych szkół zapraszani są czasem artyści 
przyjezdni. Ich przybycie i występy stają się wtedy 
atrakcją dla całej wsi. Do Zezulina, pod koniec ubieg
łego roku szkolnego, zaproszono dwóch znanych 
śpiewaków operowych. W szkole w Dercu, w ubieg
łym roku zorganizowano cykl seminariów histo
rycznych, prowadzonych przez przyjezdnych nau
kowców. Uczęszczali na nie zarówno miejscowi, jak 
i mieszkańcy okolicznych wsi, a także Olsztyna. 

Integracja mieszkańców wsi wokół szkoły ma 
jednak miejsce nie tylko „od święta", gdy organizuje 
się różne imprezy, ale również na co dzień. Czynne 
wsparcie rodziców jest bowiem na ogół niezbędne 
dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Matki 
i ojcowie wykonują nieodpłatnie drobne (a bywa, że 
i te większe) remonty, sprzątają (często wraz z ucz
niami i nauczycielami) szkolne budynki, uprawiają 
przyszkolne ogródki oraz wykonują inne drobne 
prace na rzecz placówek w swoich wsiach. Na 
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przykład w Dercu dwa razy do roku ogłasza się 
generalne sprzątanie szkoły - uczestniczą w nim 
licznie rodzice. 

Praca społeczna rodziców na rzecz szkoły prowa
dzi do większej identyfikacji z samą placówką oraz 
integracji ze społecznością lokalną. W konsek
wencji, we wsiach, gdzie rodzice szczególnie aktyw
nie uczestniczyli w życiu szkoły, w sposób bardziej 
zdecydowany przeciwstawiają się próbom pozba
wienia ich dzieci możliwości nauki w miejscu za
mieszkania. 

Czynniki nie sprzyjające egzystencji małych 
szkół 

Jak wspomniano wyżej, o likwidacji szkoły zaz
wyczaj decydują czynniki ekonomiczne. Burmistrz 
Dukli: - Myśmy likwidując te małe szkoły prze
konali społeczeństwo, że podnosi się ekonomia 
oświaty, bo mamy fatalną tutaj. To wydatki na 
oświatę zżerają nam ponad połowę budżetu gminy. 
My dopłacamy do subwencji oświatowej ponad 25 
proc. 

Kolejnym powodem przywoływanym przez roz
mówców równie często, lecz w drugiej kolejności, jest 
zła sytuacja demograficzna na wsi. Dzieci w wieku 
szkolnym stale ubywa, co stawia pod znakiem zapy
tania sens egzystencji szkół, w których uczyłoby się 
kilkoro lub kilkanaścioro dzieci. Argumentem demo
graficznym operowano w Zezulinie, mimo iż w tam
tejszej, ośmioklasowej szkole uczy się ponad setka 
dzieci. Mówi jedna z mieszkanek Zezulina: - Była 
propozycja, żeby zlikwidować szkołę w Zezulinie. 
Mówiło się, że tu uczniów brakuje. Może by zostały 
klasy 1-3, ale reszta? W złej polityce „lat poprzednich", 
polegającej na tym, że ignorowano dane demograficzne 
i „na hurra" budowano szkoły w każdej wsi, sołtys wsi 
Dłużew upatruje przyczyn dzisiejszej złej sytuacji 
wiejskiej oświaty i masowej likwidacji małych szkół. 

Stosunek mieszkańców badanych wsi do 
problemu małej szkoły 

W tabelach nr 1 i nr 2 przedstawiamy ogólne 
opinie rodziców, pedagogów i urzędników samo
rządowych, na temat różnych aspektów nauki w małej 

TABELA NR 1 

Zalety małych szkół 

Rodzice Nauczyciele i dyrektorzy Urzędnicy 

Przede wszystkim należy zauważyć, 
że rodzice dzieci w wieku szkolnym 
często nie mają skrystalizowanych 
poglądów na temat małej/wielkiej 
szkoły. W wielu przypadkach opinie 
na ten temat formułowano dopiero 
po dłuższej rozmowie z 
prowadzącym wywiad. Wśród zalet 
najczęściej wymieniano: - łatwość 
dotarcia; - możliwość sprawowania 
większej kontroli nad dziećmi; -
lepszy kontakt nauczyciela z 
uczniem i społecznością rodziców 
(- Ja bym powiedziała, że takie małe 
szkoły są lepsze, bo nauczycielka 
lepiej dotrze do takiego ucznia. I 
rodzice się szybciej włączą... placki 
myśmy pękły - Trzciana, gm. 
Dukla); - możliwość 
wyeliminowania zagrożeń typu 
narkotyki, alkohol, które w opinii 
wielu rozmówców są nieodłącznym 
atrybutem dużych szkól, zwłaszcza 
miejskich. 

Wiejscy nauczyciele zazwyczaj 
postrzegają małe szkoły podobnie 
jak rodzice, lecz ich opinie mają 
charakter bardziej przemyślany. 
W swoich wypowiedziach większy 
nacisk kładą na kwestie edukacyjne. 
Ponadto ich wypowiedzi często są 
nacechowane emocjonalnie -
istnienie lub nie szkoły w danej wsi 
na ogół decyduj e o ich zawodowym 
być albo nie być. Wśród zalet 
nauczyciele najczęściej wymieniali: 
- możliwość nawiązania lepszego 
kontaktu z uczniami; - możliwość 
indywidualnego podejścia do 
każdego dziecka, wyjścia naprzeciw 
jego potrzebom edukacyjnym; - brak 
zagrożeń, jakie stwarzają wielkie 
szkoły (- Po co mają być takie 
pomysły, żeby budować taki moloch. 
Nie widzę sensu tworzenia takiej 
wielkiej szkoły po tysiąc dzieci. Są 
zagrożenia. To agresja przede 
wszystkim i naikotyki, bo jest 
większe zgrupowanie ludzi -
Zezulin); - szkoła jako ośrodek 
kultury. 

Rzadko zdarza się, by urzędnicy 
wypowiadali pozytywne opinie na 
temat małych szkól. Starają się oni 
raczej na wszelkie sposoby 
uzasadniać i racjonalizować swoje 
decyzje prowadzące do likwidacji 
tych placówek Zdarza się jednak, że 
dostrzegają pewne ich zalety: -
szkoła wzbogaca wieś kulturalnie i 
społecznie; - małe szkoły, 
działające w oparciu o wspólny 
wysiłek mieszkańców, byłyby, 
(gdyby nie ich koszty) pożądanym 
zjawiskiem na wsi, zgodne są 
bowiem z duchem demokracji (jest 
to raczej jednostkowa opinia, 
wyrażona przez urzędnika 
kuratorium w Olsztynie). 
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szkole, ilustrowane przykładami z wywiadów. 

Konflikty wokół likwidacji małych szkół w ba
danych gminach 

Nie we wszystkich badanych miejscowościach 
likwidacja szkoły, bądź jej zapowiedź, stała się przy
czyną konfliktu między mieszkańcami wsi, a wła
dzami gminy. 

• Derc - mieszkańcy, choć niezadowoleni z lik
widacji szkoły, nie okazywali sprzeciwu w sposób 
czynny. Zanim doszło do protestów, poczynione zosta
ły kroki prowadzące do utworzenia szkoły niepub
licznej 

• Zezulin - jak wyszło na jaw w toku badań, 
w gminie Ludwin miał miejsce konflikt między Zezu-
lanami a władzami gminy nie o likwidację szkoły, lecz 
o utworzenie gimnazjum. Mieszkańcy Zezulina chcie
li, by gimnazjum powstało w ich wsi (ich zdaniem 
istnieją po temu warunki), a samorząd i mieszkańcy 
pozostałych wsi optowali za założeniem nowej pla
cówki w Ludwinie. Konflikt został zażegnany, lecz 
rozgoryczenie pozostało 

• Dłużew - konflikt tli się cały czas, dalsza 
egzystencja szkoły w Dlużewie stoi pod znakiem 
zapytania; rodzice uczniów mają wsparcie Stowarzy
szenia Przyjaciół Szkoły w Diużewie 

Czynniki wyzwalające aktywność mieszkańców 
w obronie małych szkół 

Jak wynika z badań, aktywność mieszkańców 
w obronie małych szkół wyzwala się, gdy: 

• rodzice i inni mieszkańcy na co dzień są silnie 
zaangażowani w życie szkoły - nie tylko dostarczają 
własnego wkładu pracy w funkcjonowanie placówki, 
ale i korzystają ze szkolnej oferty kulturalno-integra-
cyjnej 

• rodzice są świadomi niedogodności i zagrożeń, 
jakie stwarzają dalekie dojazdy 

• sytuacja dzieci po likwidacji szkoły jest niepewna 
- np. nie wiadomo dokąd zostaną skierowane 

• istnieją antagonizmy między wsiami jednej 
gminy; rodzice nie chcą, by ich dzieci uczęszczały 
do szkoły we wsi, do której tradycyjnie żywią niechęć. 

Możliwości egzystencji i funkcjonowania 
małych szkół 

Sprawne funkcjonowanie małych szkól jest możli
we, przy założeniu, że władze gminy zrozumieją sens 
ich egzystencji i że będą one traktowane indywidu
alnie. Bardzo ważne jest także pozyskanie innych, 
poza gminnymi, środków na finansowanie działal
ności takich placówek. Mogą to być pieniądze od 
fundacji, lokalnych firm, darczyńców prywatnych. 
Dobrą formą wspierania szkoły mogą być także dary 

TABELA NR 2 

Zalety małych szkół 
Rodzice Nauczyciele i dyrektorzy Urzędnicy 

Przede wszystkim należy zauważyć, 
że rodzice dzieci w wieku szkolnym 
często nie mają skrystalizowanych 
poglądów na temat malej/wielki ej 
szkoły. W wielu przypadkach opinie 
na ten temat formułowano dopiero 
po dłuższej rozmowie z 
prowadzącym wywiad. Wśród zalet 
najczęściej wymieniano: — łatwość 
dotarcia; — możliwość sprawowania 
większej kontroli nad dziećmi; — 
lepszy kontakt nauczyciela z 
uczniem i społecznością rodziców 
(- Ja bym powiedziała, że takie małe 
szkoły są lepsze, bo nauczycielka 
lepiej dotrze do takiego ucznia. I 
rodzice się szybciej włączą... placki 
myśmy pękły - Trzciana, gm. 
Dukla); — możliwość 
wyeliminowania zagrożeń typu 
narkotyki, alkohol, które w opinii 
wielu rozmówców są nieodłącznym 
atrybutem dużych szkół, zwłaszcza 
miejskich. 

Wiejscy nauczyciele zazwyczaj 
postrzegają małe szkoły podobnie 
jak rodzice, lecz ich opinie mają 
charakter bardziej przemyślany. 
W swoich wypowiedziach większy 
nacisk kładą na kwestie edukacyjne. 
Ponadto ich wypowiedzi często są 
nacechowane emocjonalnie — 
istnienie lub nie szkoły w danej wsi 
na ogół decyduj e o ich zawodowym 
być albo nie być. Wśród zalet 
nauczyciele najczęściej wymieniali; 
— możliwość nawiązania lepszego 
kontaktu z uczniami; — możliwość 
indywidualnego podejścia do 
każdego dziecka, wyjścia naprzeciw 
jego potrzebom edukacyjnym; - brak 
zagrożeń, jakie stwarzają wielkie 
szkoły (- Po co mają być takie 
pomysły, żeby budować taki moloch. 
Nie widzę sensu tworzenia takiej 
wielkiej szkoły po tysiąc dzieci. Są 
zagrożenia. To agresja przede 
wszystkim i narkotyki, bo jest 
większe zgrupowanie ludzi — 
Zezulin); — szkoła jako ośrodek 
kultury. 

Rzadko zdarza się, by urzędnicy 
wypowiadali pozytywne opinie na 
temat małych szkól. Starają się oni 
raczej na wszelkie sposoby 
uzasadniać i racjonalizować swoje 
decyzje prowadzące do likwidacji 
tych placówek. Zdarza sięjednak, że 
dostrzegają pewne ich zalety: — 
szkoła wzbogaca wieś kulturalnie i 
społecznie; — małe szkoły, 
działające w oparciu o wspólny 
wysiłek mieszkańców, byłyby, 
(gdyby nie ich koszty) pożądanym 
zjawiskiem na wsi, zgodne są 
bowiem z duchem demokracji (jest 
to raczej jednostkowa opinia, 
wyrażona przez urzędnika 
kuratorium w Olsztynie). 
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w naturze, ofiarowane przez rodziców - rolników, 
a także prace na rzecz szkoły wykonywane wspólnie 
przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Zaangażo
wanie całej społeczności lokalnej w życie szkoły nie 
następuje samoistnie, lecz można do niego dopro
wadzić, co zobrazujemy poniżej przykładami szkół 
w Dercu i Dłużewie. 

Propozycje rozwiązania niektórych problemów 
edukacji w małych szkołach wiejskich przedstawia 
Rafał Piwowarski w opracowaniu „Problematyka 
małych szkół w Polsce" przygotowanym w 1999 roku 
na zlecenie United Nations Development Programme. 
Autor proponuje m.in.: 

• ustalenie normatywów zatrudnienia nauczy
cieli, uzależnionych od liczby oddziałów w szkole 

• przygotowywanie przynajmniej niewielkiej 
części kształconych nauczycieli do pracy w systemie 
klas łączonych 

• wprowadzenie instytucji nauczyciela wędrow
nego (wypełniającego pensum dydaktyczne w więcej 
niż jednej szkole) oraz nauczyciela-doradcy - dojeż
dżającego na trudniejsze lekcje, pomagającego nau
czycielom stacjonarnym 

• upowszechnienie w przyszłości nowych tech
nologii w nauczaniu, takich jak nauczanie na odleg
łość przez Internet. 

Przekształcanie małych szkół w szkoły 
niepubliczne - Derc i Dłużew 

Pierwotnie w Dercu mieściła się filia szkoły 
państwowej w Jezioranach. Placówka ta była raczej 
pasywna, co, jak się wydaje, wiązało się z brakiem 
niezależności. Pani G., pełniąca okresowo rolę jej 
kierowniczki, miała ograniczone kompetencje for
malne. Maksymalnie uczyło się tam 21 uczniów. 
W 1996 roku gmina i władze oświatowe stwierdziły, 
że nie stać ich na utrzymywanie tej placówki, 
zwłaszcza wobec niewielkiej ilości uczęszczających 
do niej dzieci. Spotkało się to ze sprzeciwem 
mieszkańców, którego jednak nie okazywano w 
sposób czynny. Decyzja o likwidacji nie była dla 
kierowniczki zaskoczeniem, bowiem od dawna 
podejmowano działania zmierzające ku zamknięciu 
szkoły. Sama decyzja została jednak podjęta nagle. 
Motywowana była brakiem środków na dalsze 
utrzymywanie placówki. 

Pierwszym motywem pani G., który skłonił ją do 
działania, była troska o dzieci. Musiałyby one w razie 
zlikwidowania szkoły w Dercu, dojeżdżać 10 km do 
szkoły w Jezioranach. Przy czym, z uwagi na to, że 
wieś jest rozrzucona na dużej przestrzeni, nierzadko 
miałyby 2 km do przejścia do samego tylko przy
stanku. 

Trudno dziś dociec, kto pierwszy wystąpił z po
mysłem powołania szkoły niepublicznej. Kierownicz
ka rozważała możliwość przejęcia szkoły. Gmina ze 
swej strony również złożyła taką propozycję, choć, 
wedle słów pani G., w nieco dziwnej formie. Bur
mistrz miał bowiem zapytać: „To bierze pani tę szkołę 
czy nie?". Według kierowniczki, w odczuciu urzęd
nika była to po prostu kwestia podpisania „jakiegoś 
papierka". Niemniej w trakcie załatwiania formalności 
koniecznych do uruchomienia szkoły, pani G. natrafiła 
na biurokratyczne trudności ze strony władz oświa
towych. W końcu, po ich pokonaniu, państwo G. zało
żyli Pierwszą Niepubliczną Szkołę w Dercu. Zare
jestrowali firmę, która dzierżawi nieodpłatnie budynek 
szkoły (jest to możliwe tylko dzięki przychylności 
władz gminy). Otrzymują z budżetu centralnego 
subwencję przysługującą wszystkim szkołom niepub
licznym, równą 50 proc. subwencji przyznawanej 
szkołom państwowym. Od rodziców nie pobiera się 
czesnego - w miejscu takim jak Derc nie byłoby 
właściwie nikogo stać na płacenie za szkołę. 

Sama troska o dzieci, która wyzwoliła dalsze 
działania, nie wystarczyłaby do zrealizowania tego 
przedsięwzięcia. Najważniejszy wg pani G. jest po
mysł na szkołę, na to czego i jak ma ona uczyć. G. 
taki pomysł miała i do dziś konsekwentnie go realizuje 
(m.in. już w pierwszym roku działania szkoły, a więc 
trzy lata temu, wprowadzono nauczanie zintegrowane). 

Początkowo wśród przeróżnych władz przeważały 
opinie, że taka szkoła się nie utrzyma, choćby z powodów 
demograficznych: Derc jest, mówiono, zbyt małym 
ośrodkiem. A w to, że rodzice z innych miejscowości 
będą chcieli dowozić swe dzieci do Derca, nie chciano 
uwierzyć. W chwili obecnej szkoła ma już ugrunto
waną pozycję, co jednak nie znaczy, że nie boryka 
się z problemami, które oscylują głównie wokół 
kwestii finansowania. Gmina zatrudniała dwóch nau
czycieli, pani G. zatrudnia sześciu. Pani dyrektor 
wykonuje także w swojej szkole prace sprzątaczki, a 
jej mąż palacza. Dzięki temu mogą oni utrzymać 
szkołę za 50 proc. dotacji, podczas gdy gmina nie 
mogła za 100 proc. Z roku na rok zwiększa się liczba 
uczniów, rośnie liczba dzieci dowożonych z dalszej 
okolicy. 

W sukcesie szkoły w Dercu kluczową rolę odegra
ła osoba dyrektorki. Bez niej i jej małżonka, szkoła 
przestałaby istnieć, ponieważ inne osoby, które zgła
szały chęć przejęcia placówki, stawiały zbyt wysokie 
warunki wstępne - mieszkanie, dotacje, wysokie 
wynagrodzenie. Bardzo ważnym czynnikiem było też 
przychylne (choć może nieco, jak wynika z relacji 
pani G„ nonszalanckie) nastawienie burmistrza. Na
leży jednak podkreślić, że kwota przysługująca szkole 
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w ramach subwencji, nie starczyłaby na właściwe 
utrzymanie szkoły. Funkcjonuje ona dzięki operatyw
ności jej dyrektor organizującej przeróżne akcje i pot
rafiącej przyciągnąć sponsorów. Przykładem mogą 
być koncerty, mające wspomóc budżet szkoły. Repor
taże o szkołę w Dercu, emitowane w ramach cyklu 
„Małe Ojczyzny" w programie 2 TVP, wzbudziły 
zainteresowanie lokalnych władz i przyciągnęły osoby 
pragnące wspomóc szkołę. W drugim roku istnienia 
szkoła otrzymała grant z Fundacji Kultury. W chwili 
obecnej trwają starania o wsparcie z Fundacji im. 
Batorego. 

Po tym, jak szkoła została zmuszona do oddania 
książek odziedziczonych po filii, pani G. zorga
nizowała z pomocą Radia Olsztyn akcję „Książka dla 
Derca", dzięki której udało się zebrać dla szkoły 
pokaźną bibliotekę. 

Z pomocą sponsora, ojca jednej z uczennic, i do
tacji gminnych udało się częściowo wyremontować 
budynek. Przede wszystkim zbudowano w szkole 
sanitariaty. Zakończono już także budowę pryszniców. 
W najbliższych planach jest wymiana okien, jeśli 
rzecz jasna znajdą się na to środki. 

W Dłużewie, od początku roku szkolnego 1999— 
2000, działają dwie szkoły. Dzielą one jeden budynek, 
w którym wcześniej mieściła się tamtejsza szkoła 
podstawowa. Szkoła niepubliczna, to efekt porozu
mienia między zarządem gminy a Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Szkoły w Dłużewie. Druga placówka jest 
filią szkoły z oddalonego o 2 km Starogrodu, a pow
stała w wyniku decyzji Rady Gminy z 15 lutego 1999 
roku. Rada Gminy obniżyła stopień organizacyjny 
szkoły podstawowej w Dłużewie i utworzyła filię 
z klasami 0-3. 

Zanim sytuacja przybrała obecny kształt, Stowa
rzyszenie musiało pokonać wiele trudności. Ponieważ 
propozycja przejęcia szkoły w całości została odrzu
cona przez Zarząd gminy, podjęto starania w kierunku 
utworzenia placówki niepublicznej, która prowadzi
łaby oddziały od 4 do 6. W innym wypadku, starsi 
uczniowie z Dłużewa musieliby chodzić do szkoły 
w Starogrodzie. W kwietniu 1999 roku wystąpiono 
do gminy z prośbą o użyczenie sal lekcyjnych, a nas
tępnie sformułowano porozumienie między gminą 
a Stowarzyszeniem, które między innymi określa zasa
dy współistnienia dwóch szkół w jednym budynku. 
Do dnia 30 września 1999 roku porozumienia jednak 
nie podpisano. 

Kłopoty szkoły w Dłużewie zaczęły się już w 1997 
roku, kiedy władze gminne chciały ograniczyć jej 
samodzielność, co im się jednak nie udało. - A my 
pokusiliśmy się o to - opowiada sołtys Dłużewa, 
zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia - żeby 

w tej szkole cos' zaczęło się dziać. Zorganizowano 
wystawę o działaniach Armii Krajowej w tej okolicy 
i okolicznościowe przedstawienie. - I właśnie w trak
cie tej uroczystości zawiązaliśmy Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły w Dłużewie. Zawiązano je z pomocą 
„ludzi z zewnątrz", mających doświadczenie w two
rzeniu tego rodzaju organizacji. Początkowo skupiało 
ono kilkanaście osób, według słów dyrektorki szkoły 
niepublicznej, emocjonalnie związanych z byłymi 
właścicielami dóbr w Dłużewie. 

Pierwotnie nie myślano o tym, żeby przejąć szko
łę, nie zapisano nawet tego w statucie. Głównym 
zadaniem Stowarzyszenia miało być wspieranie pla
cówki, przede wszystkim finansowe. Poza tym, celem 
miała być oświata i działalność kulturalna, w rodzaju 
wystawy, podczas której narodziła się idea zrzeszenia. 
Życzono sobie, by ta inicjatywa przynosiła pożytek 
nie tylko dłużewskiej szkole, ale i całej społeczności 
lokalnej. Inicjatywa nie spotkała się jednak z życz
liwością władz gminnych. Wójt miał powiedzieć: -
Wy to specjalnie robicie, żeby tę szkołę uratować. 
W opinii sołtysa Dłużewa, gmina była niezadowolona, 
że krzyżuje się jej plany zmierzające do likwidacji 
szkoły. 

22 listopada 1998 roku, podczas walnego zebrania 
Stowarzyszenia, które liczyło już ponad 90 osób, 
wybrano zarząd i upoważniono go do starań o uchro
nienie szkoły w Dłużewie przed likwidacją. W kon
sekwencji wystąpiono z propozycją przejęcia całej 
szkoły, odrzuconą przez gminę, a następnie utworzono 
szkołę niepubliczną. 

Szkoła nie dostaje żadnych środków z budżetu 
gminy. Mimo, iż przepisy stanowią, że każdej, także 
niepublicznej szkole przysługuje subwencja z budże
tu, wójt twierdzi, że szkole nie należy się żadna 
dotacja. - Podobno za późno złożyliśmy dokumenty -
powątpiewa sołtys. W budżecie na rok 1999 zatwier
dzonym w listopadzie ub. roku zapisano pieniądze dla 
państwowej jeszcze wtedy szkoły w Dłużewie. Słowa 
sołtysa - wiceprezesa: - Więc te pieniądze muszą tam 
być. A oni teraz twierdzą, że do 1 stycznia nie dos
taniemy ani grosza. W ramach oszczędności zrezyg
nowano z usług sprzątaczki. Zorganizowano dyżury 
wśród rodziców, którzy utrzymują w szkole porządek 
we własnym zakresie. - Trzy klasy i kawałek ko
rytarza to nie jest tak dużo - mówi dyrektorka Dzieci 
same zamiatają klasę po zakończeniu lekcji. Sto
warzyszenie proponowało gminie w ramach „programu 
oszczędnościowego", aby zastąpić tradycyjne ogrze
wanie węglem na olejowe. Sołtys jest przekonany 
o sensowności takiej zmiany: - Nie jest to może duża 
oszczędność na opale, ale likwiduje się wtedy czterech 
palaczy, którzy kosztują szkołę prawie 35 tys. rocznie. 
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Gmina jednak nie wykazała zainteresowania tą pro
pozycją. Konflikt między szkołą a gminą uwidacznia 
się szczególnie, kiedy mowa o kwestiach finansowych, 
a sytuację komplikuje dodatkowo nieuregulowana 
sytuacja prawna szkoły niepublicznej. Szkoła jest 
skłonna płacić wyłącznie za zużywaną energię ele
ktryczną. Gmina natomiast spodziewa się, że będą 
także w częs'ci regulowane opłaty za centralne ogrze
wanie, a przy okazji jakichkolwiek imprez organizo
wanych przez Stowarzyszenie w budynku szkoły, 
gmina wymagać będzie opłat za wynajem budynku. 
Szkoła ewentualnie, mimo nieprzyznania jej środków 
z budżetu, byłaby skłonna partycypować w opłatach 
za centralne ogrzewanie, jednakże pod warunkiem, 
że przyjmie się inny sposób rozliczania. Za wyznacz
nik gmina przyjęła liczbę uczniów: państwowa filia 
jest dwa razy liczniejsza od szkoły niepublicznej, 
zatem ta druga musiałaby płacić jedną trzecią kosz
tów. Proponuje więc ona parytet „powierzchniowy"; 
szkoła niepubliczna zajmuje znacznie mniejszą część 
budynku, gdyby więc naliczać kwotę opłaty za ogrze
wanie proporcjonalnie do powierzchni budynku, jaką 
każda ze szkół zajmuje, wtedy koszty szkoły niepub
licznej spadłyby do około jednej szóstej całej kwoty. 
Gmina jednak nie chce się na takie rozwiązanie 
zgodzić. 

Dziś nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy 
dłużewskiej szkoły niepublicznej. Zarówno sołtys, jak 
i dyrektorka mówią, że obecnie ich najważniejszym 

zadaniem jest walka o przetrwanie szkoły. Ich ogrom
nym atutem jest silne wsparcie mieszkańców Dłu-
żewa. Jak mówi sołtys: - Może pieniędzy nie tak dużo 
przekazali, jednakże sporo pomagali tutaj przy pra
cach wykończeniowych. Ofiarowali transport, takie 
rzeczy. (...) Ogrodzenie, jest praktycznie w 80 proc. 
wykonane i zakupione przez miejscową ludność. 
Dyrektorka filii szkoły publicznej ze Starogrodu 
tłumaczy zaangażowanie mieszkańców wsi w rato
wanie szkoły zadawnioną niechęcią między Dłu-
żewem a Starogrodem. Dyrektorka szkoły niepublicz
nej potwierdza istnienie takiej zaszłości: - To jest tak, 
wie pan, jak Kargul i Pawlak. Tego rodzaju historia. 
Obok Stowarzyszenia i mieszkańców wsi, szkoła ma 
sprzymierzeńców w kilku organizacjach pozarzą
dowych i firmach, których nazw jednak dyrektorka 
nie chciała ujawnić. 

m. WNIOSKI: ISTNIENIE SZKOŁY 
SZANSĄ DLA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ 

• Czynnikami najczęściej mającymi wpływ na 
sytuację małych szkół są: stan budżetu gminy i sytuacja 
demograficzna danej okolicy. Środki przekazane z bud
żetu centralnego na oświatę w gminach są kroplą 
w morzu potrzeb, a populacja dzieci w wieku szkolnym 
na wsi stale spada. 

• Prócz czynników finansowych i demograficz-

Zalety małych, szkół 

Rodzice Nauczyciele i dyrektorzy Urzędnicy 

Przede wszystkim należy zauważyć, 
że rodzice dzieci w wieku szkolnym 
często nie mają skrystalizowanych 
poglądów na temat małej/wiel ki ej 
szkoły. W wielu przypadkach opinie 
na ten temat formułowano dopiero 
po dłuższej rozmowie z 
prowadzącym wywiad. Wśród zalet 
najczęściej wymieniano: - łatwość 
dotarcia; — możliwość sprawowania 
większej kontroli nad dziećmi; -
lepszy kontakt nauczyciela z 
uczniem i społecznością rodziców 
(-Ja bym powiedziała, że takie małe 
szkoły są lepsze, bo nauczycielka 
lepiej dotrze do takiego ucznia. I 
rodzice się szybciej włączą... placki 
myśmy piekły - Trzciana, gm. 
Dukla); — możliwość 
wyeliminowania zagrożeń typu 
narkotyki, alkohol, które w opinii 
wielu rozmówców są nieodłącznym 
atrybutem dużych szkół, zwłaszcza 
miej skich. 

Wiejscy nauczyciele zazwyczaj 
postrzegają małe szkoły podobnie 
jak rodzice, lecz ich opinie mają 
charakter bardziej przemyślany. 
W swoich wypowiedziach większy 
nacisk kładą na kwestie edukacyjne. 
Ponadto ich wypowiedzi często są 
nacechowane emocjonalnie — 
istnienie lub nie szkoły w danej wsi 
na ogół decyduje o ich zawodowym 
być albo nie być. Wśród zalet 
nauczyciele najczęściej wymieniali: 
— możliwość nawiązania lepszego 
kontaktu z uczniami; — możliwość 
indywidualnego podejścia do 
każdego dziecka, wyjścia naprzeciw 
jego potrzebom edukacyjnym; - brak 
zagrożeń, jakie stwarzają wielkie 
szkoły (— Po co mają być takie 
pomysły, żeby budować taki moloch. 
Nie widzę sensu tworzenia takiej 
wielkiej szkoły po tysiąc dzieci. Są 
zagrożenia. To agrcsja przede 
wszystkim i narkotyki, bo jest 
większe zgrupowanie ludzi — 
Zezulin); — szkoła jako ośrodek 
kultury. 

Rzadko zdarza się, by urzędnicy 
wypowiadali pozytywne opinie na 
temat małych szkół. Starają się oni 
raczej na wszelkie sposoby 
uzasadniać i racjonalizować swoje 
decyzje prowadzące do likwidacji 
tych placówek. Zdarza się jednak, że 
dostrzegają pewne ich zalety: — 
szkoła wzbogaca wieś kulturalnie i 
społecznie; — małe szkoły, 
działające w oparciu o wspólny 
wysiłek mieszkańców, byłyby, 
(gdyby nie ich koszty) pożądanym 
zjawiskiem na wsi, zgodne są 
bowiem z duchem demokracji (jest 
to raczej jednostkowa opinia, 
wyrażona przez urzędnika 
kuratorium w Olsztynie). 
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nych, na sytuację małych szkół we wsiach mają 
wpływ uwarunkowania indywidualne, np. lokalne 
konflikty i animozje, sytuacja osadnicza, ingerencja 
z zewnątrz. 

• Małe szkoły w warunkach wiejskich bywają 
czymś więcej niż tylko placówkami os'wiatowymi; 
w sprzyjających okolicznościach mogą pełnić liczne 
funkcje kulturalne i społeczne oraz integrować lokalną 
społeczność. 

• Praca społeczna rodziców na rzecz szkoły -
zjawisko powszechne na wsi - prowadzi do większej 
identyfikacji z samą placówką oraz ze społecznością 
lokalną. Fakt ten można wykorzystać, podejmując 
działania mające służyć zachowaniu, przekształceniu, 
bądź ożywieniu szkoły. 

• Niezwykle istotnym czynnikiem, mającym 

wpływ na sytuację małych szkół jest obecność lub 
brak liderów społecznych w środowisku lokalnym. 
Osoba taka jest w stanie pobudzić i zachęcić miesz
kańców wsi zarówno do działań w obronie szkoły 
zagrożonej likwidacją, jak i do zagospodarowania 
budynku poszkolnego na cele społeczne. 

• Mieszkańcy objętych badaniem wsi, pytani 
o osobiste opinie na temat małych szkół położonych 
w miejscu zamieszkania, wśród zalet w pierwszej 
kolejności wymieniali łatwość dotarcia, możliwość 
sprawowania większej kontroli nad dziećmi oraz 
lepszy kontakt nauczyciela z uczniem i społecznością 
rodziców. Interesujące wydają się różnice przekonań, 
występujące między rodzicami, nauczycielami oraz 
urzędnikami samorządowymi. Należy podkreślić, że 
te trzy grupy nie wyrażają całkowicie odmiennych 

CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SZKÓŁ W BADANYCH GMINACH 

Derc (gmina Jeziorany, powiat Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie) 

We wsi Derc, położonej 28 km od Olsztyna, od trzech lat działa Pierwsza Szkoła Niepubliczna. Mieści się ona 
w budynku dawnej filii szkoły w Jezioranach. Uczy się w niej obecnie 26 uczniów, z których jedna trzecia dowożona 
jest przez rodziców z okolicy. 

Szkołę, przy gorącym wsparciu rodziców, lecz po wielu biurokratycznych trudnościach założyło nauczycielskie 
małżeństwo Anny i Waldemara G. Prowadzą oni firmę, która dzierżawi nieodpłatnie budynek szkoły. Otrzymują 
z budżetu państwa subwencję przysługującą wszystkim szkołom niepublicznym, równą 50 proc. subwencji 
przyznawanych szkołom państwowym. Od rodziców nie pobiera się czesnego. 

Zezulin (gmina Ludwin, powiat Łęczna, woj. lubelskie) 
Zezulin położony jest 8 km od Łęcznej (siedziby powiatu) i ok. 25 km od Lublina. Szkoła w Zezulinie nie należy do 

najmniejszych - uczęszcza do niej ok. 100 uczniów. Mimo to, pojawiła się pogłoska, iż władze gminy Ludwin planują jej 
likwidację. W toku badania wyszło jednak na jaw, że prawdziwym problemem jest konflikt między mieszkańcami wsi 
Zezulin a Urzędem Gminy. Zarzewiem konfliktu było dążenie mieszkańców Zezulina do utworzenia w ich wsi gimnazjum. 
Przy tej okazji wyszły na jaw animozje między wyjątkowo aktywnymi społecznie i (według oceny innych mieszkańców 
gminy) zamożnymi Zezulanami, a ludnością okolicznych wsi. 

Dłużew (gmina Siennica, powiat Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie) 
Wieś Dłużew leży 20 km na południe od Mińska Mazowieckiego. Działają w niej dwie szkoły - państwowa 

i niepubliczna. Obydwie mieszczą się w tym samym budynku, w którym wcześniej znajdowała się tamtejsza szkoła 
podstawowa. Szkoła niepubliczna to efekt porozumienia między Zarządem Gminy a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły 
w Dłużewie. Druga szkoła powstała w wyniku decyzji Rady Gminy (jest ona filią szkoły z oddalonego o 2 km Starogrodu 
z klasami 0-3). Rok szkolny 1999-2000 jest pierwszym rokiem działalności szkoły niepublicznej. Prowadzone są tam 
klasy 4-6, w których uczy się 19 uczniów. Zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin jest trzech nauczycieli, tylko 
jeden pracuje na pełen etat. Szkoła nie otrzymuje subwencji oświatowej, rodzice nie płacą czesnego. 

Wsie w gminie Dukla (powiat Krosno, woj. podakrpackie) 

Gmina Dukla liczy 17113 tys. mieszkańców, z czego 2193 stanowią dzieci uczęszczające do szkół podstawowych 
i gimnazjum. W wyniku reformy oświaty na 16 istniejących w gminie Dukla przed reformą placówek oświatowych (szkoły 
podstawowe i filie szkół: trzy klasy plus zerówka) zamknięto w roku bieżącym 7, w następujących wsiach: Barwinek, 
Daliowa, Mszana, Myszkowskie (filia szkoły w Łękach Dukielskich), Szklary (filia szkoły w Jaśliskach), Trzciana oraz 
Wola Niżna. Nadal działają, jako zespoły szkół (szkoła podstawowa plus gimnazjum) szkoły w: Dukli, Głojscach, Iwli, 
Jaśliskach, Łękach Dukielskich, Równem, Tylawie, Wietrznie oraz jedno liceum w Dukli. W gminie Dukla przed 
wprowadzeniem reformy oświaty zatrudnionych było 237 nauczycieli. W wyniku likwidacji szkół miejsca pracy utraciło 
20 nauczycieli, w tym jedna osoba na stałe, ośmiu zaś jest w „stanie nieczynnym". W większości przypadków dotyczących 
zlikwidowanych szkół brak konkretnych projektów dotyczących zagospodarowania budynków szkolnych. Wyjątek stanowi 
Wola Niżna, w której planuje się wykorzystanie budynku na ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych (mieszkańcy nie 
zostali o tych planach poinformowani). Dotychczas projekt nie został jednak sfinalizowany. 



DOSTĘPNOŚĆ EDUKACJI 35 

zdań, lecz inaczej rozkładają akcenty w swoich opi
niach na temat roli małych szkół oraz warunków 
i jakości kształcenia w nich. 

• Nie we wszystkich wsiach objętych badaniem 
likwidacja szkoły bądź jej zapowiedź, wywołała 
protesty ze strony mieszkańców. Zanotowano trzy 
warianty reakcji: 

- brak protestu; 
- wysłanie listu protestacyjnego do zarządu gminy 

i/lub innych instytucji; 
- zdecydowany protest polegający na długotrwałym 

monitowaniu władz gminy przez rodziców, odwo
ływaniu się do mediów i organizacji pozarządowych, 
przedstawianiu konstruktywnych propozycji. 

• Wystąpienie danego modelu reakcji zależne 
jest od wielu czynników. Wydaje się, że aktywnemu 
protestowi sprzyja tradycja funkcjonowania szkoły 
angażującej w swoje życie mieszkańców wsi, inicjaty
wy lokalnych nauczycieli bądź dyrektorów, otwarte 
środowisko o miejskich korzeniach, wsparcie z zew
nątrz. Ważna jest troska rodziców o los dzieci w du
żej obcej szkole oraz świadomość niewygód i zagro
żeń, jakie niosą ze sobą dojazdy. Emocje w walce 
o szkołę mogą także podsycać antagonizmy między 
wsiami - rodzice nie chcą by ich dzieci uczęszczały 

do szkoły we wsi, do której mieszkańców tradycyjnie 
żywią niechęć. 

• Szansą dla społeczności lokalnych, które chcą 
uratować „swoje" szkoły przed likwidacją, jest dia
log i współpraca z urzędnikami. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że wielu samorządowców dostrzega 
sens i wartość istnienia małych szkół - twarda rzeczy
wistość finansowa zmusza ich jednak do podejmo
wania decyzji o likwidację szkół. Wydaje się jednak, 
że szansą na uratowanie zagrożonej likwidacją małej 
szkoły, może być zaproponowanie rozwiązania, które 
odciążyłoby finansowo gminę. 

• Badanie nie pozwoliło dokładnie poznać skut
ków społecznych likwidacji małych szkół, lecz można 
przypuszczać, że tam, gdzie zamknięto szkoły wbrew 
woli mieszkańców, zamiera życie kulturalne. Wraz 
z możliwością kształcenia dzieci w miejscu zamiesz
kania, odbiera się wsi często jedyny ośrodek życia 
społecznego. Wydaje się również, że zamknięcie 
szkoły tam, gdzie ludzie zdecydowanie się temu 
sprzeciwiają, wywołuje wzrost nieufności do władz 
samorządowych. Żal i brak zaufania w przyszłości 
mogą stanowić poważną przeszkodę we współpracy 
gminy z wsią. 

INFORMACJA 0 BADANIACH s 

Celem badań było zebranie informacji o charakterze i skali problemu. Interesowały nas przede wszystkim: I 
• społeczna ocena funkcjonowania i przydatności małych szkół na wsi 1 
• przyczyny likwidacji małych szkół J 
• społeczna rola małych szkół 1 
• stosunek społeczności lokalnych do zjawiska likwidowania szkół oraz konflikty narastające wokółI 

likwidacji | 
• wielkość i charakter środowisk zainteresowanych zachowaniem szkoły przeznaczonej do likwidacji I 
• siła programów i działań, które stoją za dążeniem do zachowania placówek. 1 
Założeniem projektu było także poddanie ocenie długofalowych skutków społecznych związanych! 

z zamknięciem szkoły. W tym zakresie nie udało się jednak uzyskać w pełni satysfakcjonujących rezultatów, I 
ze względu na utrudniony dostęp do informacji o szkołach zamkniętych wiele lat temu. Niemniej jednak niektóre I 
skutki obserwowane oraz skutki przewidywane przedstawiamy powyżej. Badania miały na celu także I 
rozpoznanie istniejących koncepcji i pomysłów na szkołę, pozwalających uniknąć likwidacji. | 

METODA BADAŃ j 
W ramach realizacji projektu przeprowadzono dziewięć studiów przypadku w szkołach dobranych spośród I 

uczestników IV Forum Inicjatyw Oświatowych. Badaniami objęto: j 
• dwie miejscowości, w których zlikwidowano szkoły ponad 5 lat temu j 
• dwie miejscowości, w których zlikwidowano szkoły w ostatnim roku ] 
• trzy miejscowości, w których istnieją szkoły zagrożone likwidacją ! 
• dwie miejscowości, w których istnieją szkoły, którym udało się uniknąć likwidacji. 
W toku realizacji badań, konieczne okazało się przyjęcie pewnych kompromisów metodologicznych. I 

W niektórych przypadkach, w celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji, badacze musieli rezygnować ze I 
ścisłego przestrzegania reguł prowadzenia studiów przypadku i np. badać w jednej gminie więcej niż jedną I 
szkołę (tak było m.in. w gminie Dukla). Okazywało się bowiem, że to, co dzieje się w jednej szkole, ma wpływ I 
na pozycję innej, lub poznanie sytuacji jednej placówki pozwala lepiej zrozumieć to co, dzieje się w szkole I 
w sąsiedniej wsi. 
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• Sprawne funkcjonowanie małych szkół jest 
możliwe, przy założeniu, że władze gminy zrozumieją 
sens ich egzystencji i że będą one traktowane indywi
dualnie. Bardzo ważne jest także pozyskanie innych, 
poza gminnymi, środków na finansowanie działal
ności takich placówek. Mogą to być pieniądze od 
fundacji, lokalnych firm, darczyńców prywatnych. 
Dobrą formą wspierania szkoły mogą być także dary 
w naturze, ofiarowane przez rodziców - rolników, 
a także prace na rzecz szkoły wykonywane wspólnie 
przez uczniów, nauczycieli i rodziców. 

• Szansą na sprawną egzystencję małej szkoły, 
może być przekształcenie zagrożonej placówki w szko
łę niepubliczną. Może się to jednak dokonać tylko, 
gdy istnieje poparcie społeczności lokalnej, oraz 
wsparcie finansowe pochodzące z innych niż budżet 
gminy źródeł. Niezbędne jest również zaangażowanie 
pomysłodawców - liderów, niezależnie od tego, czy 
będzie to grupa osób, czy jednostka. 

• Terenem w naturalny sposób bardziej sprzyja
jącym szkołom niepublicznym są okolice większych 
miast - rodzice pochodzący z miasta są w większym 
stopniu niż ludzie mieszkający na wsi, skłonni dowo
zić dzieci do szkoły cieszącej się dobrą opinią, lecz 
oddalonej od miejsca zamieszkania. 

• Wykorzystaniu budynków poszkolnych na cele 
społeczne, sprzyja fakt, iż w świadomości miesz
kańców wsi stanowią one wspólną własność. Na 
przeszkodzie takiemu działaniu stoi jednak często 
niejasna sytuacja własnościowa takich nieruchomości, 
bądź merkantylne plany władz gminnych wobec nich. 

• Fundacje i inne organizacje pozarządowe działa
jące na obszarach wiejskich winny przed przystą
pieniem do wszelkich działań, dokładnie rozpoznać 
potrzeby mieszkańców danej okolicy i pozyskać zaufa
nie miejscowej ludności. • 

PISMO O SZTUCfc ŻYCIA PUBLICZNEGO 

• GLOBALNE PRZYCZYNY-LOKALN 

• TROSKLIWA EUROPA 

• DAWAĆ SZANSĘ WYKLUCZONYM 

• PRAWA CZLOW1EKA W XXI WIEKU 

Raport został wykonany przez Centrum Inicjatyw 
Oświatowych Fundację Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej. 

Autorzy: 
Raport końcowy - Karolina Szmagalska 
Konsultacje - Prof. Andrzej Siciński, Przemysław 

Radwański 
Wprowadzenie - Przemysław Radwański 
Raporty cząstkowe - Iwona Chodorowska, Artur 

Gut, Katarzyna Lipka, Przemysław Nadolny, 
Małgorzata Rajtar, Dominik Wasilewski, Agnieszka 
Włodarczyk, Krzysztof Zadros, Beata Zawadzka, 
Marek Ziółkowski, Robert Zydeł 

Zbieranie danych legislacyjnych -Anna Zielińska 
Raport został wykonany dzięki dotacji Fundacji 

im. Stefana Batorego. Skrót pochodzi od redakcji. 
W wyborze prezentujemy wyniki badań dotyczące 
czterech z ośmiu miejscowości. Badania przepro
wadzono we wrześniu i październiku 1999 roku. 

Opracowali: Marcin Grudzień, Magdalena 
Pietraś 

1 „Zebranie informacji o doświadczeniach i inicjatywach 
samorządów i społeczności lokalnych w przededniu i pierw
szym miesiącu reformy oświaty". 

: W niniejszym badaniu celowo pominięto sytuacje otwartych 
konfliktów między samorządem a mieszkańcami. Temu 
zagadnieniu Centrum Inicjatyw Oświatowych FOEE poś
więciło osobne badania pt. „Zebranie informacji o doś
wiadczeniach i inicjatywach samorządów i społeczności 
lokalnych w przededniu i pierwszym miesiącu reformy 
oświaty." 

19/20 

PISMO O SZTUCE ŻYCIA PUBLICZNEGO 

- SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA 

• KTO JEST W POLSCE ..WYKLUCZONY"? 

• CZY MAMY SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA SPOUiCZNtGC 

• NASZE PRZYSZŁE STUDIA - CO I ZA ILE' 

J 
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A JEDNAK MOŻNA COŚ ZROBIĆ 
Z Anną Brzezik, koordynatorką programu szkoleniowego Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dla 

młodzieży z terenów popegeerowskich, rozmawia Monika Sowińska 

Są Państwo pomysłodawcami programu „Popra
wa szans edukacyjnych dzieci z osiedli popegee
rowskich". 

- Małe szanse na zdobycie wykształcenia, przyk
ład rodziców, którzy biernie przyjmują zasiłki nie 
próbując zmienić swojej sytuacji oraz bieda sprawia
ją, że dzieci z terenów byłych pegeerów mają utrud
niony start życiowy. 

Aby to zmienić, Polska Fundacja Dzieci i Mło
dzieży wspólnie z Agencją Własności Rolnej Skarbu 
Państwa rozpoczęła w 1998 roku realizację programu 
„Poprawa szans edukacyjnych dzieci z osiedli pope
geerowskich". 

Agencja zaczęła przyznawać uczniom, którzy 
chcieli kontynuować naukę w szkołach średnich -
stypendia. Przeważnie dostawały je dzieci z rodzin 
utrzymujących się z zasiłków. 

Ale to nie były zwykłe stypendia... 

- Stypendium przyznawała komisja, w której skład 
wchodzili nauczyciele, przedstawiciele władz gminy, 
ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawiciel 
lokalnego oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Nowością było to, że pieniędzy nie dos
tawali rodzice, ale przekazywano je bezpośrednio do 
szkół średnich. Mogły zostać przeznaczone na zakup 
podręczników, pomocy naukowych, opłacenie inter
natu czy dojazdu do szkoły. 

Czy wysokość stypendium była dla wszystkich 
uczniów jednakowa? 

- Agencja określiła górną wysokość stypendium, 
natomiast poszczególni uczniowie otrzymywali taką 
kwotę, jakiej naprawdę potrzebowali. Dzięki temu 
przykładowo uczeń korzystający z internatu otrzy
mywał więcej pieniędzy niż ten dojeżdżający do 
szkoły. 

A jaki udział w tym przedsięwzięciu miała Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży? 

- Na początku pracowaliśmy z nauczycielami. 
Poprosiliśmy Agencję o wykaz szkół, które obejmuje 
jej działalność i wysłaliśmy do nich informacje o szko
leniach z prośbą, aby zgłosiły chętnych nauczycieli. 
Podczas szkoleń wypracowywali oni między innymi 
metody motywowania uczniów do kontynuacji nauki. 

Rodzice bardzo często są przeciwni temu, żeby 
dziecko szło do szkoły średniej, zwłaszcza, gdy wiąże 
się to z wyjazdem z rodzinnej miejscowości. Dlatego 
uznaliśmy, że osobą pomagającą stypendyście może 
być nauczyciel. 

A co na to nauczyciele? 

- Zajęcia obejmowały zagadnienia takie jak: roz
poznawanie potrzeb emocjonalnych dzieci, budo
wanie zaufania w grupie klasowej, rozwiązywanie 
konfliktów, zapobieganie agresji, prowadzenie zajęć 
z profilaktyki uzależnień, pobudzanie twórczego 
myślenia uczniów, pomoc w opracowywaniu planów 
dalszej edukacji i przygotowywanie uczniów do dzia
łania w stresie egzaminacyjnym, diagnozowanie stylu 
uczenia się, twórcze prowadzenie lekcji. Szkolenia te 
podnosiły umiejętności wychowawcze. 

Po nauczycielach przyszła kolej na ich podopiecz
nych. Fundacja zorganizowała szkolenia dla wyb
ranych uczniów otrzymujących stypendia. 

Jak wybrano uczestników tych zajęć? 

- Wytypowali ich nauczyciele biorący udział 
w naszych szkoleniach. Wysłaliśmy do szkół, w któ
rych uczą, formularze zgłoszeniowe. W 1998 roku 
postawiliśmy pytanie otwarte: Jakie są największe 
problemy młodzieży w twojej miejscowości? 

Cel szkoleń to przygotowanie młodych 
stypendystów do planowania i prowadzenia działań 
na rzecz dzieci z osiedli popegeerowskich. Tak posta
wione pytanie pozwoliło nam dokonać wyboru odpo
wiednich uczestników, ponieważ jako organizatorzy 
założyliśmy, że młodzież powinna przyjeżdżać do nas, 
dostawać potężny ładunek wiedzy, umiejętności, 
wsparcia. Tak, żeby po powrocie do siebie, mogła 
oddać to, co dostała - innym. Nie chcieliśmy, aby 
stypendium było kolejną zapomogą. My przyznajemy im 
dotacje, a oni niech zrobią coś dla kolegów, rodziców... 

Przeprowadzono już dwie tury szkoleń. Jedne 
w 1998, a drugie w 1999 roku. 

- W 1998 roku szkolenia zostały skierowane tylko 
do uczniów klas pierwszych. Miały one zasięg regio
nalny: Pomorze, Warmia i Mazury. 

Dla części dzieci był to pierwszy pobyt poza 
miejscem zamieszkania, inne wyjeżdżały wcześniej 
tylko do pobliskich miast. 
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Rodzice musieli się obawiać... 

- Przewidzieliśmy to. Dlatego o pomoc prosiliśmy 
nauczycieli stypendystów. Znali rodziców i mogli ich 
przekonać. 

Opiekunowie często nie wyrażali zgody na samo
dzielną podróż dzieci do Warszawy. W związku z tym 
staraliśmy się organizować szkolenia w takich miej
scach, do których wszyscy mogli dojechać możliwie 
szybko i bezpiecznie. 

Jak przebiegały te szkolenia? 

- Składały się z dwóch bloków tematycznych: 
podstawy psychologii i zarządzanie. 

Część psychologiczną prowadziła Elżbieta Sołtys 
(dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Os
trowcu Świętokrzyskim), a zarządzaniem zajmował się 
Radosław Tandera (trener prowadzący zajęcia dla 
organizacji pozarządowych, wicedyrektor Fundacji 
„Partnerstwo dla Środowiska") 

Stypendyści po poznaniu się, mieli określić, jakie 
są największe problemy w miejscach ich zamiesz
kania. Zastanawiali się, co chcieliby, aby się zmieniło 
i co mogliby sami zrobić w tym kierunku. Zadawali 
sobie pytanie, kto mógłby im pomóc, a kto ewen
tualnie przeszkodzić. Na bazie tych informacji uczyli 
się, jak negocjować, jak przekonywać innych do 
swojego zdania. 

To była pierwsza, podstawowa część. 
Następnie uczyli się pisać wnioski o dotację. 

Wiedzieli, że Fundacja może im przyznać pieniądze. 
Mieli przedstawić swoje problemy, skalkulować kosz
ty, zastanowić się, co będą robić, co już mają, a czego 
jeszcze potrzebują, kto im może pomóc. Właśnie 
dlatego uczestnicy połączyli się w takie grupy, w któ
rych mogą na co dzień działać. Młodzież z jednej lub 
kilku sąsiadujących miejscowości pracowała razem. 

Tym razem to oni decydowali o przyznaniu dotacji 
i jej wysokości. Znali reguły, którymi kierujemy się 
rozpatrując wnioski. Później postawiliśmy ich w sytu
acji sponsorów. Musieli zdecydować, który wniosek jest 
dobry i ile pieniędzy można przyznać jego autorom. 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mogli napi
sać prawdziwe wnioski o dotacje dla swoich miej
scowości... 

- Wiedzieli, że istnieje taka możliwość. Po pow
rocie do domów stworzyli kilkuosobowe grupy. Pisali 
wnioski i przysyłali je do Fundacji. Po takim szko
leniu, w 1998 roku przyznaliśmy siedem dotacji. 

Co proponowali młodzi swoim miejscowościom? 

- Najczęściej były to zajęcia pozalekcyjne dla 
młodszych dzieci, pomoc w nauce, zagospodarowanie 
czasu wolnego. 

Ich programy zwykle są okazjonalne. Trwają przez 
wakacje bądź ferie. Nie chodzi nam zresztą o to, aby 
prowadzili je stale. Chcieliśmy im pokazać, że mogą 
coś zrobić. 

Sama świadomość, że duża instytucja z Warszawy 
przyznaje młodym ludziom pieniądze bardzo podnosi 
samoocenę członków grupy i promuje jej „akcje" 
w środowisku lokalnym. Często zdarza się, że kolejne 
inicjatywy młodzieży wspierają finansowo już władze 
miasta. 

Czy szkolenia z 1999 roku różniły się od 
poprzednich? 

- Zorganizowaliśmy cztery szkolenia. Pierwsze 
dwa dokładnie takie same, jak w roku 1998 tyle, 
że dla nowej grupy stypendystów, z obecnych woje
wództw: warmińsko-mazurskiego i podkarpac
kiego. 

„Młodzież czuje, że ma wpływ na życie swoich miejscowości. Dotacje otrzymane od PFDiM pomogą młodym 

ludziom zaistnieć w swoich środowiskach. Szkolenie, a potem dotacje uświadomiły im, że można coś zrobić dla 

swoich miejscowości i to oni są osobami, które to robią. Niezwykle ważne jest, że dzięki programowi przestali 

prezentować postawę roszczeniową w stosunku do dorosłych. Stypendyści przyjęli szkolenia bardzo pozytywnie, 

podkreślając, jak wiele skorzystali w tak krótkim czasie. Dzieci czuły się ważne i wyróżnione, poczuły, że spoczywa 

na nich jakaś odpowiedzialność. 

Ich odczucia podzielają także rodzice." 

Fragment z materiałów opracowanych przez PFDiM podsumowujących program „Poprawa szans edukacyjnych 

dzieci i osiedli popegeerowskich". 
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Pozostałe dwa szkolenia przygotowaliśmy dla 
osób, które były już na szkoleniu w poprzednim roku. 
Zaprosiliśmy tylko tych, którzy wystąpili o dotacje 
do Fundacji. W karcie zgłoszeniowej tym razem mieli 
napisać, co mogą zrobić dla swojej miejscowości. 
Podnosiliśmy im poprzeczkę na każdym kroku. 

Staraliśmy się położyć nacisk na rozwiązywanie 
sporów w grupie, z nauczycielem. Zastanawialiśmy 
się, jak lepiej planować pracę, rozdzielać zadania. 
Analizowaliśmy też różne style kierowania grupą. 

Przeprowadzaliśmy ćwiczenia. Najpierw w ośrod
ku, później staraliśmy się wyjść na zewnątrz. 

Mieli na przykład zadanie wyruszyć na miasto 
i zaproponować coś ludziom, wciągnąć ich do działa
nia. Pytali się mieszkańców, co wiedzą o swojej 
miejscowości, organizowali zabawy plażowe dla 
dzieci, zbierali podpisy mieszkańców pod deklaracją, 
że nie będą śmiecić na ulicach. 

Później opowiadali o swoich wrażeniach. Chodzi
ło nam o przełamanie lęku przed obcym człowiekiem, 
przed negatywną oceną. 

Czy miejscowa ludność zauważa działalność 
młodzieży? 

- Problemem młodzieży jest to, że nie ma czym 
się zająć. Dorośli zdają sobie z tego sprawę. Dlatego 
zwykle podobają im się wszelkiego typu inicjatywy. 

Niestety nie zawsze wszystko udaje się od razu. 
Pewna grupa chciała prowadzić zajęcia w szkole. 
Tyle, że jej dyrektor nie zgodziła się na jakąkolwiek 
działalność. W końcu grupa dostała od spółdzielni 
mieszkaniowej po okazjonalnej cenie lokal na cztery 
miesiące i tam prowadziła zajęcia. 

Jaka jest młodzież biorąca udział w szkoleniach, 
a potem podejmująca inicjatywy społeczne w swoich 
miejscowościach ? 

- Byłam zaskoczona jej znakomitą orientacją 
w bieżącej sytuacji politycznej, gospodarczej i spo
łecznej kraju. Zdaję sobie sprawę, że jest to pewnego 
rodzaju elita. Uczestnicy różnych szkoleń są na tyle 
silni, że wyjeżdżają i coś robią. Mają ogromną świa
domość tego, że ich losy zależą często od okresu nauki 
w szkole średniej. Świetnie pracują, są bardzo twór
czy, dojrzali. 

Ważne jest również to, że, mimo iż wcześniej nie 
brali udziału w żadnym szkoleniu i warsztatowe 
metody pracy były dla nich nowością, znakomicie 
poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami, które mieli 
wykonać. 

Gdy przysłuchiwałam się ich rozmowom o poli
tyce czy sytuacji gospodarczej, wydawało mi się, że 
mają do powiedzenia znacznie więcej niż ich rówieś
nicy z dużych miast. B 

UCZYĆ 
I WYCHOWYWAĆ 
Z Wojciechem Starzyńskim, prezesem Społecz

nego Towarzystwa Oświatowego, rozmawia Jędrzej 
Hugo-Bader 

Na czym polega działalność Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego? 

- Społeczne Towarzystwo Oświatowe powstało 
ponad 12 lat temu, a zajmuje się dwoma obszarami 
edukacji. Przede wszystkim zakłada i prowadzi szkoły 
niepubliczne, jednocześnie aktywnie uczestniczy 
w tworzeniu prawa oświatowego gwarantującego im 
stabilną sytuację na polskim rynku edukacyjnym, 
autonomię i wsparcie ze strony finansów publicznych. 
Niejednokrotnie wspieraliśmy młode samorządy w two
rzeniu polskiego systemu szkolnictwa publicznego. 
W tej chwili wraz z Parlamentarnym Zespołem „Edu
kacja Jutra" i Katowicką Międzyszkolną Radą Rodzi
ców organizujemy konferencję pod hasłem „Miejsce 
i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym" 
(konferencja odbyła się 15 kwietnia 2000 roku - przyp. 
autora). 

Jaka powinna być rola rodziców w edukacji? 

- Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wy
chowawcami dzieci. Szkoła powinna kształcić ucz
niów zgodnie ze stawianymi przez nich wymaga
niami. Takie są gwarancje konstytucyjne, nie zawsze 
stosowane w praktyce. 

Na czym polega wkład STO w kształt obecnej 
ustawy oświatowej? 

- Wpłynęliśmy na to, że w ustawie zagwaranto
wane zostały nieskomplikowane procedury zakładania 
i prowadzenia szkół niepublicznych oraz niezależność 
tych szkół od organów administracji publicznej. Udało 
nam się także stworzyć możliwość prowadzenia szkół 
publicznych przez podmioty niepubliczne. Taka tenden
cja nasila się w tej chwili. Przyczyniliśmy się do 
zagwarantowania w znowelizowanej Karcie Nau
czyciela takich samych praw do awansu nauczycie
lom ze szkół niepublicznych, jakie mają ich koledzy 
z placówek publicznych. 

Nowa Karta Nauczyciela jest wprowadzana wraz 
z reformą oświaty. Jak ocenia Pan przebieg reformy? 
Jaki wkład ma w nią STO? 

- Wiele rozwiązań programowych wprowadzanych 
w ramach reformy systemu edukacyjnego od lat poja-
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wiało się i było realizowanych w szkołach STO. 
Również pewne rozwiązania organizacyjne wprowa
dzaliśmy wcześniej w naszych placówkach - na przyk
ład w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krakowie, 
gdzie już od dawna prowadzimy coś na wzór dzisiej
szego gimnazjum. Nauczyciele i dyrektorzy szkół 
STO od początku włączyli się w reformę systemu 
edukacji. Jeśli chodzi o moją ocenę reformy, to uwa
żam, że jesteśmy dopiero na samym początku tej 
drogi. Jest to jednak bardzo dobry kierunek - zarówno 
jeśli chodzi o zmiany strukturalne, programowe, jak 
i o zarządzanie oświatą. 

Na czym polega międzynarodowa działalność 
STO? 

- STO uczestniczy w konferencjach międzynarodo
wych, jest również członkiem kilku międzynarodowych 
stowarzyszeń oświatowych. Największym z nich jest 
Europejskie Stowarzyszenie Rodziców, które skupia 
organizacje rodzicielskie z całego kontynentu. Mamy 
kontakty z organizacjami oświaty niepublicznej z Ame
ryki Południowej. Utrzymujemy także stosunki z pol
skim szkolnictwem na Litwie i Białorusi. 

Ile przeszkód trzeba pokonać, aby założyć szkołę 
w Polsce? 

- Nie ma zbyt wielu przeszkód formalnych. Trzeba 
opracować program nauczania, zebrać kadrę nauczy

cielską. Proces rejestracji szkoły jest mało skom
plikowany - to po części także zasługa STO. 

Większość szkół STO ma w swoim programie 
przedmioty nie występujące w ramowym planie 
nauczania. Jakie to przedmioty? 

- Przede wszystkim od pierwszej klasy intensywnie 
uczymy języków obcych. Jest to połączone z między
narodowymi wymianami uczniów - z Francją, Niem
cami, Wielką Brytanią. Mimo częstych kłopotów ma
terialnych, staramy się wprowadzać dużą ilość zajęć 
informatycznych, sportowych, artystycznych - malar
skich, muzycznych, plastycznych. Ma to również zna
czenie integracyjne. 

Jak w placówkach STO wygląda integracja dzieci 
zdrowych z niepełnosprawnymi? 

- Myślę, że lepiej niż w innych placówkach. 
Mamy jedno przedszkole i kilka szkół integracyjnych. 
Nie poświęcamy temu zagadnieniu specjalnej uwagi 
we wszystkich szkołach, jednak uważam, że nie 
stanowi ono specjalnego problemu. Mam nadzieję, że 
szkolnictwo polskie z czasem rozwinie się na tyle, że 
będzie w nim miejsce dla wszystkich dzieci i przes
taniemy mówić o szkolnictwie integracyjnym. 

(( 
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Czy w szkołach STO są autorskie programy 
nauczania? 

- W wielu naszych placówkach od lat są programy 
autorskie. Pod tym względem znacznie wyprzedzi-
lis'my reformę systemu oświaty. 

Czy Pańskim zdaniem szkoła ma uczyć, czy 
wychowywać? 

- Należy harmonijnie łączyć te dwa elementy. Taki 
podział w ogóle jest błędny. Szkoła ucząc również 
wychowuje. 

Jak wygląda kwestia stypendiów w placówkach 
STO? 

- Mamy system stypendialny w każdej szkole 
i osobny fundusz na poziomie Zarządu Głównego 
STO. Staramy się nie dopuścić do tego, żeby bariery 
finansowe pozbawiały niektóre dzieci możliwości 
uczenia się w naszych szkołach. Jest to jednak jeszcze 
fundusz zdecydowanie niewystarczający. Dla części 
osób, na których nam bardzo zależy, nasze szkoły są 
nadal nieosiągalne. 

Czy STO dociera do słabo w tej chwili rozwinię
tego szkolnictwa na wsiach czy w małych miastach? 

- Uważamy, że sytuacja oświaty w małych miej
scowościach wygląda znacznie gorzej niż w dużych. 
Staramy się niwelować tę różnicę. STO ma szkoły 
również na obszarach wiejskich. Niedawno podjęliśmy 
decyzję o wspieraniu wszystkich środowisk lokalnych, 
które chcą pomagać małym, zagrożonym likwidacją 
placówkom. 

Jakie cele STO są obecnie najważniejsze? 

- Stworzenie zwartego systemu zarządzania na
szymi szkołami, większej stabilizacji materialnej i lo
kalowej oraz zarysowanie pewnego modelu naucza
nia kształtującego postawę obywatelską. 

Jak wyobraża Pan sobie polską szkolę XXI 
wieku? 

- Chciałbym, żeby szkoła XXI wieku wychowy
wała dzieci i młodzież, uczyła myślenia i otwartości 
na świat, przygotowywała dobrych fachowców, ale 
jednocześnie pamiętała o ludzkich wartościach. Żeby, 
wpajając wiedzę, uczyła także odpowiedzialności, 
wartości obywatelskich. Powinna raczej wskazywać 
pewien kierunek, niż go narzucać. • 

Wojciech Ronatowicz 

KŁOPOTLIWE 
ZAJĘCIA, CZYLI 
MÓWIMY 
O SEKSIE 
Temat edukacji seksualnej dzieci i młodzieży 

w polskim dyskursie zaistniał za sprawą nierozwiązy
walnego sporu o aborcję. Do dziś przedmiot szkolny 
zawierający w swym programie tematy dotyczące 
seksualności człowieka jest zagadnieniem gorąco 
dyskutowanym i wywołującym wiele emocji. Za 
pośrednictwem mass-mediów, które poruszały tema
tykę związaną z pedagogiką seksualną, społeczeństwo 
polskie uległo polaryzacji. W debatę na temat edukacji 
seksualnej zaangażowały się niemal wszystkie auto
rytety społeczne: naukowcy, lekarze, pedagodzy, 
politycy i przedstawiciele Kościoła katolickiego. 
Z jednej strony znaleźli się przeciwnicy edukacji 
seksualnej, których nazywać będę „konserwatystami", 
ponieważ charakteryzuje ich przywiązanie do tradycji 
i postawa „moje wartości i zasady winny być pow
szechnie obowiązujące". Z drugiej strony znaleźli się 
zwolennicy powszechnej edukacji seksualnej, których 
charakteryzuje liberalny, tolerancyjny, daleki od przy
musu czy rygoryzmu stosunek do kwestii wycho
wania seksualnego, toteż nazywać ich będę „libe
rałami". 

WYCHOWANIE SEKSUALNE 
W SZKOLE 
Obie strony konfliktu od wielu lat toczą dyskusję 

na gruncie medycznym, pedagogicznym, politycznym 
i - niestety - także ideologicznym. Przedstawiciele 
opcji konserwatywnej twierdzą, że edukacja seksualna 
jest niepotrzebna, a nawet szkodliwa - „utrudnia 
prawidłowy rozwój psychoseksualny i społeczny; 
odciąga dzieci od nauki, rozwijania różnorodnych 
zainteresowań, hobby; skłania do spożytkowania 
nabytej wiedzy w zabawach seksualnych, co m.in. 
czyni dzieci podatnymi na wykorzystywanie seksu
alne".1 

U prawidłowo rozwijającego się dziecka cieka-
j-wość seksualności człowieka po prostu jest - nie 

utrudnia rozwoju psychoseksualnego, a tym bardziej 
społecznego. Poprzez zakazy nie uchronimy dzieci 
i młodzieży przed informacjami o seksie. Seksuali-
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zacja naszego codziennego życia jest powszechna 
i niezaprzeczalna, więc zakazy czy nakazy na nic się 
nie zdadzą. Co więcej, mogą zwiększyć apetyt na 
zdobywanie niejednokrotnie nierzetelnej, a często 
zwulgaryzowanej wiedzy na temat seksualności czło
wieka. 

Konserwatyści na czele z Teresą Król, Wandą 
Połtawską, Dorotą Kornas-Bielą kategorycznie twier
dzą, że powszechna edukacja seksualna w szkołach 
lamie podstawowe prawo rodziców do decydowania, 
jakim wpływom wychowawczym podlega ich dziec
ko. Uważają, że państwo uzurpuje sobie kompetencje 
rodziców i odbiera ich prawa rodzicielskie. 

Niestety, ze wszystkich dostępnych badań wynika, 
że w większości polskich domów nie rozmawia się 
na tematy związane z seksem. Tak twierdzi 75 proc. 
dziewcząt i chłopców2 zbadanych w 1992 roku przez 
Zbigniewa Izdebskiego. Również z badań3 wyko
nanych na zlecenie MEN ze stycznia 2000 roku wyni
ka, że zaledwie dla 28 proc. badanej młodzieży źród
łem informacji o życiu seksualnym jest rodzina. 
Przyczyną jest brak umiejętności wychowawczych 
z dziedziny edukacji seksualnej, brak dialogu między-
pokoleniowego, co najwyżej moralizowanie, a nie 
wychowywanie. Maria Beisert zauważa, że w 80 proc. 
polskich rodzin nie porusza się tematów związanych 
z seksualnością człowieka, co powoduje nieporozu
mienia między pokoleniami. Niestety znaczna więk
szość polskich rodziców uważa swoje dzieci za pod
mioty aseksualne, które dopiero w okresie dojrze
wania mają prawo do odkrycia „tajemnicy dorosłych". 
Liberałowie twierdzą, że to pokazuje, jak bardzo 
potrzebna jest obowiązkowa edukacja seksualna. 
Według nich, to inwestycja - przygotowanie dzieci 
i młodzieży do roli przyszłych rodziców, do trudnej 
sztuki mówienia o seksie ze swoimi dziećmi. Rodzice 
dziś wychowujący swoje pociechy nie umieją rozma
wiać z nimi, ponieważ ich rodzice też tego nie potrafili. 

EDUKACJA SEKSUALNA A USTAWA 
ANTYABORCYJNA 
Toczący się między konserwatystami a liberałami 

spór co do powszechnej edukacji seksualnej przyćmił 
fakt, że Polska ma, czy też miała, duży dorobek 
w pedagogice seksualnej. W latach 1973-1980 w pol
skich szkołach obowiązywał przedmiot „Przyspo
sobienie do życia w rodzinie". Badania Marii Rusz-
czyńskiej i Andrzeja Jaczewskiego na temat oceny 
tego przedmiotu w grupie studentów, którzy mieli 
takie zajęcia, wykazały, że ówczesna młodzież wyso
ko oceniała te zajęcia i uważała je za potrzebne. 
Niektóre z wyników tych badań mogły być wskazów

ką przy dalszej realizacji tego przedmiotu. Niestety, 
wyniki tych badań nie zostały odpowiednio wykorzys
tane. Nowy rozdział edukacji seksualnej zapoczą
tkowała tzw. „ustawa antyaborcyjna"4, nakładająca 
na szkolnictwo polskie obowiązek wprowadzenia do 
szkół treści programowych do nauczania wiedzy 
o życiu seksualnym człowieka. Konserwatyści stwier
dzili, że program ten będzie przyczyną „demoralizacji 
polskiej młodzieży". Postulowali więc, aby zajmował 
się problemami rodziny, z pominięciem podstaw 
seksuologii. Do niedawna urzędujący Minister Edu
kacji Narodowej, Mirosław Handke w jednej ze swo
ich pierwszych publicznych wypowiedzi stwierdził, 
że widzi tę tematykę na lekcjach polskiego, biologii, 
religii, więc niepotrzebny jest oddzielny przedmiot-
wychowanie seksualne. 

Taka praktyka ekipy rządzącej powoduje regres 
w dziedzinie pedagogiki seksualnej w Polsce. Musi
my zdać sobie sprawę, że istnieje nauka, wiedza 
seksuologiczna, która nie poddaje się ocenie, nieza
leżnie od tego, czy jest to ocena filozoficzna, ideolo
giczna czy też moralna. Wychowanie seksualne jest 
takim samym przedmiotem jak fizyka czy mate
matyka - stanowi bardzo istotny element w rozwoju 
młodego człowieka. 

KONSERWATYŚCI KONTRA 
LIBERAŁOWIE 

Zasadnicza różnica zideologizowanej walki mię
dzy konserwatystami a liberałami (Mikołaj Kozakie
wicz, Andrzej Jaczewski, Julian Godlewski, Zbigniew 
Lew-Starowicz) dotyczy tak naprawdę kilku elemen
tów pedagogiki seksualnej. Przede wszystkim kontro-
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wersje budzi aktywność seksualna młodzieży. Konser-
watys'ci zarzucają edukacji seksualnej, że przekonuje 
młodych o tym, iż dorośli akceptują podejmowanie 
przez nich aktywności seksualnej przed zawarciem związ
ku małżeńskiego. Liberałowie odrzucają ten argument 
twierdząc, że nic takiego nie ma miejsca. Kluczowym 
argumentem strony liberalnej jest prawo młodych ludzi do 
otrzymywania wiedzy neutralnej światopoglądowo z zak
resu psychoseksualności człowieka. 

Aby uświadomić społeczeństwu, jak bardzo pot
rzebna młodzieży jest wiedza z zakresu edukacji 
seksualnej zilustruję to obniżającym się wiekiem 
inicjacji seksualnej, a - co za tym idzie - z ciążami 
młodocianych kobiet. 

Z badań5 zespołu Barbary Woynarowskiej wynika, 
że w 1998 roku wśród piętnastolatków 38 proc. chłop
ców i 23 proc. dziewcząt miało za sobą inicjację 
seksualną. Dla porównania w 1990 roku wśród pięt
nastoletniej młodzieży w Polsce swój debiut sek
sualny przeżyło 17 proc. chłopców i 5 proc. dziew
cząt. Współczynnik ten wzrasta wraz z wiekiem. 
Prawie co drugi siedemnastoletni chłopiec (46 proc.) 
i co trzecia siedemnastoletnia dziewczyna (32 proc.) 
jest już po swoim „pierwszym razie". 

Nierealne jest spełnienie postulatu opcji konser
watywnej, aby młodzież „uprawiała" piękno miłości 
i rozpoczynała życie seksualne dopiero po zawarciu 
małżeństwa. Niemożliwe, gdyż żyjemy w czasach „roz
szczepienia dojrzałości". Z jednej strony, młodzież coraz 
szybciej dojrzewa biologicznie, a z drugiej, opóźnia się 
moment dojrzałości psychicznej i społecznej. 

Krótkowzroczność przedstawicieli opcji konser
watywnej można zilustrować ciążami i porodami 
młodocianych6 kobiet. 

Z obserwacji Romualda Dębskiego wynika, że 
porody młodocianych kobiet stanowią około 4 proc. 
wszystkich porodów. Za każdym takim przypadkiem 
stoi osobisty dramat. Każda taka sytuacja to nie tylko 
tragedia tej nastoletniej dziewczyny, ale również 
dramat jej partnera, który często bywa jej rówieś
nikiem. To także tragedia rodziców, zarówno jednej, 
jak i drugiej strony, lecz przede wszystkim jest to 
tragedia małego dziecka, które przyszło na świat lub 
zaraz się na nim pojawi. Młoda dziewczyna-kobieta 
i jej partner zwykle są jeszcze nieprzygotowani do 
roli rodziców. Za każdą taką tragedią stoi ogrom 
problemów - przerwanie nauki i zmiana planów 
życiowych czy też bardziej dramatyczne - dzieci 
pozostawione w domach dziecka, martwe niemowlęta 
znalezione na wysypiskach śmieci. 

Dlatego liberałowie twierdzą, że przekazanie mło
dzieży rzetelnej, kompetentnej wiedzy z zakresu 

planowania rodziny, a w niej metod zapobiegania 
ciąży, jest jedynym sposobem na uniknięcie ciąż 
nieletnich i podwyższenie wieku inicjacji seksualnej. 

ANTYKONCEPCJA, CZYLI 
WOLNOŚĆ PODEJMOWANIA 
DECYZJI 
W tym miejscu dochodzimy do drugiego punktu 

sporu, jakim jest antykoncepcja. Konserwatyści uwa
żają, że godzi ona w płciowość człowieka. Koncepcja 
ta wywodzi się z encykliki „Humanae vitae"7, a pot
wierdzona została w „Evangelium vitae"8, gdzie 
kościół naucza, że „każdy akt małżeński powinien 
pozostać otwarty na przekazywanie życia ludzkiego. 
Tylko stosunki, przez które małżonkowie łączą się 
w sposób intymny i czysty, i przez który przekazuje 
się życie ludzkie, są uczciwe i godne". 

Papieska Rada do Spraw Rodziny wskazuje, że 
wychowanie seksualne powinno opierać się na kilku 
zasadach: . .wychowania w czystości oraz poszano
wania życia, do miłości, wierności małżeńskiej; wszys
tkie informacje powinny mieć wymiar moralny, w żad
nym wypadku nie mogą mieć charakteru erotycznego, 
sprzeciwia się propagowaniu w wychowaniu seksu
alnym wolnego seksu, środków antykoncepcyjnych, 
upowszechnianiu teorii, że prezerwatywa chroni przed 
AIDS"9. Jak wynika z tego cytatu, postawa konser
watystów opiera się na dogmatycznych zasadach 
Kościoła katolickiego, uznawanych przez nich za 
jedyne słuszne. Liberałowie stwierdzają, że do dog
matów konserwatyści dodają pseudonaukowe argu
mentacje, które zaciemniają rzeczywisty obraz. 

Świadomość młodzieży aktywnej seksualnie w zak
resie antykoncepcji pomaga ochronić młode pokolenie 
przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym 
przed wirusem HTV, a także przed nieplanowaną ciążą. 
W grupach nastolatków nieaktywnych seksualnie, prócz 
wiedzy co do metod zapobiegania ciąży, dobrze prowa
dzone programy edukacji seksualnej zwiększają aser-
tywność młodzieży, wspomagają młodych ludzi w umie
jętności oparcia się naciskom ze strony partnera lub 
presji otoczenia. De facto, każdy człowiek ma nie
podważalne prawo do regulowania własnej płodności 
i decydowania o tym, kiedy i jak dużo będzie miał 
dzieci10. 

SEKSUALNOŚĆ JAKO KATEGORIA 
IDEOLOGICZNA 

Zauważalna różnica między konserwatystami a li
berałami dotyczy również podejścia do dewiacji 
seksualnych i traktowania osób zorientowanych ho-
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moseksualnie. Konserwatyści traktują seks wyłącz
nie w kategoriach prokreacji, której celem jest 
poczęcie nowego życia. Dlatego homoseksualizm 
czy fetyszyzm" są niemoralne i naganne ideo
logicznie. 

W kategoriach grzechu i nieprzyzwoitos'ci cały 
czas rozpatrywana jest też masturbacja, czy jak to 
nazywają konserwatyści - „samogwałt". Według 
wiedzy seksuologów, masturbacja jest jedną z faz 
rozwoju psychoseksualnego stanowiącą szczebel do 
dojrzalej formy, jaką jest rozpoczęcie życia płcio
wego. 

Niestety w Polsce seksualność człowieka, jak 
twierdzi Zbigniew Izdebski, nadal traktowana jest 
w kategoriach ideologicznych, a nie jako element 
zdrowia seksualnego i promocji zdrowia. 

Wierzę, iż opcje konserwatywna i liberalna 
dojdą wreszcie do konsensusu, przedmiot „Wycho
wanie do życia w rodzinie" przestanie być atry
butem rozgrywek politycznych, a ekipy rządzące 
nie będą wpływały na zakres tej wiedzy w polskich 
szkołach. A młody człowiek będzie traktowany jako 
partner w tej dyskusji. • 

I Dorota Kornas-Biela, Przewidywane konsekwencje 
obowiązkowej edukacji seksualnej w szkole. Przegląd 
Os'wiatowy, nr 17, 1996. 

; Zbigniew Izdebski, Seksualizm dzieci i młodzieży w Polsce, 
Zielona Góra, 1992. 

3 Ewaluacja postaw młodzieży wobec norm i wartości 
związanych z życiem rodzinnym, zdrowotnym i społecznym 
pod wpływem zajęć szkolnych „Wychowanie do życia 
w rodzinie", Uniwersytet Gdański, Pracownia Realizacji 
Badań Socjologicznych, Gdańsk, styczeń 2000. 

4 Ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie 
płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 
ciąży (Dz.U. Nr 17 poz. 78). 

5 Barbara Woynarowska, Monika Szymańska, Wiedza 
i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne, 
Warszawa, 1999. 

6 Jest to ciąża, która kończy się porodem przed ukończeniem 
przez kobietę osiemnastego roku życia. 

7 Paweł VI, Humanae vitae, 1968. 
8 Jan Paweł II, Evangelium vitae, 1995. 
9 Ewa Czaczkowska, Rzeczpospolita, 30 XI 1996. 
10 Konwencja o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji 

wobec Kobiet, 1979, Art. 16.1 oraz Program Działania 
Międzynarodowej Konferencji ONZ na rzecz Ludnos'ci i 
Rozwoju, 1999 r., Art. 7.5. 

II Fetyszyzm - osiąganie satysfakcji seksualnej w wyniku 
kontaktu z przedmiotem, np.: częściami garderoby, lub 
fragmentem ciała partnera. 

Matylda Nowak 

NIE MA GŁUPICH 
PYTAŃ, NIE MA 
GŁUPICH MYŚLI 
Wiosną 2000 roku minister edukacji skreślił pro

pedeutykę filozofii ze szkolnego programu nauczania. 
Tymczasem w październiku rozpocznie się trzecia już 
edycja kursu dla nauczycieli, przygotowująca ich do 
prowadzenia zajęć z „Filozofii dla dzieci". Orga
nizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji 
i wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
program jest od niedawna realizowany w Polsce, ale 
na świecie ma już ponad trzydziestoletnią tradycję. 

FILOZOFIA - UMIŁOWANIE 
MĄDROŚCI 

Nauczanie propedeutyki filozofii ma w Polsce 
długą tradycję. Tylko w okresie międzywojennym 
w liceach i gimnazjach nauczali jej wybitni filo
zofowie: Kazimierz Ajdukiewicz, Roman Ingarden, 
Tadeusz Czeżowski, Tadeusz Kotarbiński. Powstały 
też podręczniki przeznaczone dla młodzieży licealnej 
i gimnazjalnej. Okres powojenny to czas usilnej pracy 
nauczycieli akademickich, próbujących przywrócić 
naukę filozofii w szkole. Wielu z nich nieodpłatnie 
prowadziło zajęcia z tego przedmiotu w liceach. 

Nie tak dawna decyzja polskiego MEN o wyk
reśleniu ze szkolnego programu nauczania prope
deutyki filozofii jako przedmiotu obligatoryjnego 
zdumiewa tym bardziej, że jest wbrew zaleceniom 
Frederico Mayora, dyrektora generalnego UNESCO, 
który w 1995 roku uznał filozofię za istotny element 
szkoły wolności. Choć filozofia w polskiej szkole nie 
jest obowiązkowa, zainteresowanie młodych ludzi tą 
dziedziną wiedzy wzrasta. Do ostatniej olimpiady 
filozoficznej przystąpiło około dwóch tysięcy ucz
niów, a w olimpiadzie z języka polskiego brało udział 
zaledwie pięciuset uczniów więcej. Polacy wygrali 
trzy ostatnie międzynarodowe olimpiady filozoficzne, 
a studia filozoficzne, mimo braku jakichkolwiek 
gwarancji na znalezienie pracy, cieszą się rosnącą 
popularnością. Wśród młodszych roczników stu
dentów Instytutu Filozofii UW, jest coraz więcej 
uczestników olimpiad filozoficznych i osób przyz
nających, że mają za sobą kurs filozofii w liceum, 
najczęściej proponowany jako jeden z fakultetów. 
W ten sposób duża część studentów rozpoczyna studia 
znając już historię filozofii i wielkie systemy oraz 



INICJATYWY EDUKACYJNE 45 

będąc po lekturze sztandarowych dzieł filozoficznych. 
Studiują, by, jak sami mówią: „pogłębić już zdobytą 
wiedzę" i „ dla ogólnego rozwoju". 

POMÓC DZIECIOM MYŚLEĆ 

W zmianie dotychczasowych metod nauczania 
i w rozwijaniu umiejętności myślenia ma pomóc 
właśnie filozofia. Ale nie ta akademicka, z wybitnymi 
filozofami, wielkimi nazwiskami, skomplikowanymi 
systemami. Filozofia w szkole podstawowej i w lice
um, ma „tak jak pisanie i czytanie być raczej czymś, 
co się robi, niż czymś, co się wie". Uczniowie nie 
mają za zadanie wiedzieć, na jakiej zasadzie Platon 
przekształcił naturalizm presokratejski w finalizm, 
i czym różni się kanon jednej różnicy i kanon zmian 
towarzyszących u Milla. Oni mają filozofować sami. 
Temu właśnie poświęcony jest program edukacyjny 
„Filozofia dla dzieci", stworzony w 1969 roku w USA 
przez profesora Matthew Lipmana oraz jego współ
pracowników z Institute for the Advancement of Phi
losophy for Children przy Montclaire State College 
w New Jersey. Instytut ten zajmuje się doskonaleniem 
i upowszechnianiem programu oraz przygotowywaniem 
nauczycieli do prowadzenia w jego ramach zajęć. Szereg 
podobnych instytucji, które powstały w ostatnich latach, 
skupionych jest w International Council for Philosophi
cal Inquiry with Children, w Europie działa zaś Euro
pejska Federacja Filozofii dla Dzieci „Sophia". 

t® 
GAZETA 

Europejska Gazeta Filozoficzna nazywa się „100". 
Jest przygotowywana przez dzieci ze szkól podsta
wowych w różnych częściach Europy. Pierwszy nu
mer ujrzał światło dzienne w maju 1996 roku w miej
scowości Igualda, w Hiszpanii. Numer, który mam 
przed sobą ukazał się w 1999 roku i, w związku ze 
zbliżającym się nowym tysiącleciem, został w całości 
poświęcony czasowi. Historyjką ilustrującą problem 
i prowokującą dalsze rozważania nad teraźniejszością, 
przeszłością i przyszłością jest opowiastka o Dorredy, 
zastanawiającej się, co spakować do walizki, którą 
zabierze w swoją milenijną podróż. Można się dowie
dzieć, co do milenijnego kufra wsadziłyby dzieci 
z Węgier i czy według dzieci z Hiszpanii jest sens, 
żeby w nowe tysiąclecie zabierać ze sobą walizkę. 

Czego według małych Belgów jest więcej: przesz
łości, czy przyszłości i co zrobiliby Holendrzy, gdyby 
rząd zabronił używania słowa „przyszłość". Gazeta 
pełna jest rysunków, zdjęć autorów zamieszczonych 
wypowiedzi i miejsc, gdzie młody czytelnik może 
napisać, czy zgadza się z wypowiedziami swoich 
rówieśników, czy też nie. 

DWIE TEORIE WIEDZY -
PRZEKAZYWAĆ I PIELĘGNOWAĆ 

Tradycyjnie za dobrego ucznia uznaje się tego, 
który nie zadaje pytań, nie odwołuje się do własnego 
doświadczenia, a swoją wiedzę udowadnia poprawnie 
odpowiadając na pytania, podając definicje, stosując 
odpowiednie formułki w testach. Nauczyciel powi
nien korygować niewiedzę uczących się, wskazując, 
czego nie wiedzą. Zgodnie z „tradycyjną teorią wie
dzy", człowiek wykształcony to ktoś, kto magazynuje 
treści analogiczne do zawartości encyklopedii i bez
pośrednio porównuje rzeczywiste sytuacje z zapa
miętanymi faktami. Powstająca „krytyczna teoria 
wiedzy", zakłada, że zadawanie celnych i szcze
gółowych pytań jest oznaką uczenia się. W miarę 
postępu kształcenia uczeń powinien w coraz większym 
stopniu przejmować odpowiedzialność za własną 
naukę, angażując się w proces nauki aktywnie i dobro
wolnie, zwracając szczególną uwagę na swoje doś
wiadczenia, które powinien poddawać analizie, syn
tezie i ocenie. Sam uczeń nauczy się najwięcej, for
mułując na różne sposoby to, co już rozumie i ucząc 
innych. Program „Filozofia dla dzieci" uczy nau
czycieli jak uczyć zgodnie z krytyczną teorią wiedzy, 
a uczniów - bardziej twórczego, mniej biernego 
stosunku do nauki. 

DOCIEKAĆ WE WSPÓLNOCIE 

„Pewnego razu była sobie dziewczynka imieniem 
Dorredy. (...) Dorredy bardzo chciała wkroczyć już 
w nowe tysiąclecie, ponieważ słyszała, że wtedy 
wszystko będzie wyglądało inaczej. Dorredy posiada
ła walizę. Pragnęła zacząć milenium całkiem od nowa, 
a waliza była jedyną rzeczą, którą planowała z sobą 
zabrać. Co też Dorredy zamierzała włożyć do walizy? 
Zastanawiała się bardzo długo. W nowym tysiącleciu 
na pewno nie będzie już wojen - myślała - i dlatego 
chciała mieć ze sobą film wideo o ostatniej wojnie 
w Kosowie. Film ten mogłaby potem pokazywać 
ludziom. Dorredy słyszała, że są kobiety, które chcą 
urodzić dziecko pierwszego dnia tysiąclecia, lecz to 
wydawało się jej zbyt ryzykowne. Nikt nie wiedział, 
czy szpitale będą pracowały tego dnia tak, jak zwykle. 
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Urodzenie dziecka w tym ważnym dniu to bardzo 
ciekawy pomysł, lecz Dorredy nie była jeszcze doros
ła. A gdyby była dorosła, to czy rzeczywis'cie by się na 
to zdecydowała? Do swojej walizy bez wahania zapako
wała filozeszyt. Zamierzała w nim napisać pierwsze 
milenijne opowiadanie o tym, co by było gdyby urodziła 
dziecko w pierwszym dniu nowego tysiąclecia". 

Takie teksty jak fragment opowiadania „Waliza 
Dorredy", czytane na początku zajęć mają sprowo
kować do dyskusji. Po przeczytaniu historyjki (przez 
nauczyciela, wybranego ucznia lub całą klasę czyta
jącą chórem), przez głosowanie decyduje się, które 
z postawionych w teks'cie pytań będzie tematem dys
kusji. Powstaje filozoficzny dialog, którego kierunek 
wskazuje cała grupa. Zapoczątkowanie i podtrzymy
wanie takiego dialogu stopniowo przekształca klasę 
we „wspólnotę dociekającą", którą tworzy „grupa 
osób świadomie angażujących się w praktykę filo
zoficznego dialogu". Równoprawnymi uczestnikami 
dyskusji są zarówno uczniowie, jak i nauczyciel, który 
w związku z tym, że uczestnicy dopiero uczą się 
poprawnego komunikowania w grupie, spełnia spec
jalną rolę - dba o dialog pod kątem stosowanych 
w nim procedur logicznych (wnioskowań, posłu
giwania się argumentami, uzasadniania wygłaszanych 
opinii itd.) i wspomaga rozwój komunikacji. 

- Chodzi o to, żeby dzieci zadawały pytania i wie
działy, ze nie ma złych pytań. Początkowo, w związ
ku z tym, że dopiero uczą się dyskutować, mówiąc 
zwracają się do mnie, ale z czasem uczą się tego, że 
muszą nawiązywać do wypowiedzi swoich kolegów 
i koleżanek i do nich kierować pytania, jeżeli czegoś 
nie rozumieją. - mówi Jolanta Kaźmierczak, pedagog 
i nauczycielka etyki w warszawskim liceum imienia 
Zmichowskiej. 

KURS 

Pani Jolanta Kaźmierczak podyplomowymi studia
mi przygotowującymi do prowadzenia zajęć w ramach 
programu „Filozofia dla dzieci" zainteresowała się 
dzięki swojej córce, uczennicy XIV Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej przy ulicy Bachmackiej. Filo
zofowanie w czwartej, piątej i szóstej klasie, sprawiło, 
że usposobienie dziewczynki się zmieniło, stała się 
bardziej śmiała i ciekawa wszystkiego. 

Jolanta Kaźmierczak rozpoczęła naukę na kursie. 
Na jeden weekend w miesiącu z całej Polski zjeżdżali 
się nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów 
i liceów, by za symboliczną semestralną opłatą 100 
zł (kurs jest dotowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej), uczyć się, jak sprawić, by dzieci zaczęły 
i chciały myśleć. Pierwszy semestr przeznaczony był 
na poznawanie historii filozofii, wykłady z logiki, 

etyki i estetyki. Drugi semestr to czas intensywnych 
warsztatów i czytania tekstów filozoficznych. By 
zakończyć kurs zdobyciem dyplomu, trzeba było 
napisać esej filozoficzny i przygotować pokazowe 
zajęcia „Filozofii dla dzieci". 

Anna Łagodzka, współautorka broszury „Filozofia 
dla dzieci. Informacje o programie" zainteresowała 
się filozofowaniem dzieci, kiedy na seminarium spot
kała Roberta Piłata, z którym kiedyś studiowała filo
zofię, koordynatora programu na terenie Polski. Mó
wi, że jej zainteresowanie programem zostało spotęgo
wane przez fakt, że jest mamą: - To było po prostu 
świetne pedagogicznie! 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, oprócz 
wpłacenia wspomnianych 100 złotych, jest pomyślne 
przejście rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest 
odsianie tych, którzy na zajęcia trafili „przez przypadek". 

GĘSTOŚĆ CIECZY 

Celem zajęć jest próba odpowiedzi na pytania. 
Najpierw trzeba je postawić. Praktyczny wymiar zajęć 
to możliwość dana dziecku, by zastanowiło się nad 
wartościami i przekonaniami leżącymi u podstaw jego 
spojrzenia na świat oraz nabyło praktyczne umiejęt
ności potrzebne do rozwijania problemów, wydawania 
przemyślanych sądów i twórczej współpracy z innymi. 

-Zadawanie pytań i wspólne poszukiwanie odpo
wiedzi szalenie rozwija, otwiera tych młodych ludzi. 
- mówi Jolanta Kaźmierczak. - Widzę to na przykła
dzie mojej córki. Kiedyś przyszła do mnie z pytaniem 
o gęstość cieczy i była tak bardzo dociekliwa, że mu
siałam poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby wytłu
maczyć to, czego nie rozumiała. ® 

Przy pisaniu tekstu korzystałam z: „Filozofia dla 
dzieci. Informacja o programie "(Beata Elwich, Anna 
Łagodzka, Robert Piłat), „Filozofia dla dzieci. Wybór 
artykułów.", „ 100. Europejska Gazeta Filozoficzna 
-nr 7". 

Co jest ważniejsze: przeszłość czy przyszłość? 

Przyszłość jest ważna, bo jeśliby jej nie było, to nie 
moglibyśmy żyć i wszystkiego uczylibyśmy się 
w przeszłości. Czy można żyć bez przyszłości? Myś
limy, że tak, przyszłość to tylko słowo. Jeśliby rząd, 
który sprawuje władzę w państwie, zakazał uży
wania słowa „przyszłość", to inne słowo zajęłoby 
jego miejsce. 

Kim & Sannę, 12 lat, Statenschool, Dordrecht, 
Holandia 
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Czas jest czaso-długopisem piszącym w czasie 
Czas jest czaso-krzesłem zatrzymującym czas 
Czas jest czaso-kamerą fotografującą czas 
Czas jest czaso-samolotem przewożącym 
wszystko w czasie 

Czas jest czaso-piekarnikiem piekącym w czasie 

Co włożylibyście do swojej milenijnej walizy? 

Miłość - żeby móc polubić ludzi, których 
nienawidzę, 
Uczciwość - żeby już nikt nie był okradany lub 
oszukiwany. 

Talentum Altalanos Iskola, Tata, Węgry 

Wziąłbym ze sobą wszystkie godziny. 
David, lat 9, Cooperativa A Torre, Lizbona, 

Portugalia 

Joanna Wosińska 

RÓŻNE FORMY 
SZTUKI 
Sztorm. Wzburzone fale morza. Ciemna woda 

namalowana s'miałymi pociągnięciami pędzla. Wiru
jący żywioł unosi statek niczym zabawkę. Zupełnie 
jak w „Burzy śnieżnej" Williama Turnera. 

Obok inny obraz: wśród żółtych pól biegnie droga, 
w intensywny błękit nieba wbija się ostrze ciemnego 
cyprysu. Tu najwyraźniej inspiracją dla artysty było 
dzieło Van Gogha. 

Są i pejzaże pełne s'wiatła - jak u impresjonistów. 
W rogu stoi olejny akt w stylu wczesnego Picassa. 

Jedna z sal Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wycho
wawczych na warszawskich Bielanach na kilka dni 
zamieniła się w galerię. Obrazy namalowała młodzież 
z pracowni plastycznej. Na uroczysty wernisaż, już 
trzeci w historii ZPOW, przybyli dziennikarze, przed
stawiciele podobnych zaprzyjaźnionych placówek 
i władz lokalnych. Gości powitała Małgorzata Gon-
tarek, dyrektor Zespołu Placówek. - W każdym z nas 
drzemią ukryte zdolności plastyczne - mówiła. - Więk
szość dorosłych zapomina o swoim talencie malarskim, 
który posiadała jako dziecko. Można go jednak na nowo 
rozbudzić. Trzeba tylko trafić na odpowiednie śro
dowisko, spotkać ludzi, którzy to umożliwią. 

Zajęcia plastyczne dla młodzieży z ZPOW prowa
dzi Barbara Lipska. Nawet samej Małgorzacie Gon-
tarek przypomniała jej plastyczne próby z dzieciń
stwa: pewnego dnia przyjaciółka posadziła ją w zbo
żu, dała farby i kazała malować. Powstał obraz, który 
do dziś wisi u Małgorzaty Gontarek w domu. 

Prace, które młodzi twórcy zaprezentowali na wys
tawie, są namalowane odważnie, z dużym rozmachem. 
Niektóre aż kipią od emocji, jakby ich twórcy chcieli 
przed nami wykrzyczeć swoje uczucia. Inne znów — 
spokojniejsze, lecz widać, że i ich autorzy mają nie 
mniej wyobraźni, którą potrafili wyzwolić z niezwykłą 
siłą wyrazu. Jednak wszystkie obrazy sprawiają wra
żenie jakby ich twórcy potrafili się otworzyć. 

- Ten obraz jak spod pędzla Beksińskiego. Tylko 
bardziej optymistyczny. To dzięki rozświetlonemu 
niebu - słychać komentujących gości. Podziwiają 
jeden z morskich pejzaży. Na pierwszym planie duża 
wyspa. W porównaniu z poprzednim wernisażem, 
teraz znacznie trudniej doszukać się w pracach ponu
rych elementów. Można dostrzec więcej ciepłych 
barw, dzieł tworzących pogodną, wesołą atmosferę. 

Czy czas może być dobry albo zły i od czego to 
zależy? 

Dobry czas jest wtedy, gdy czujesz się dobrze. Zły 
czas jest wtedy, gdy ktoś ci zrobi przykrość. 

Michał Szymankiewicz, 11 łat 

Zły czas jest wtedy, gdy jest krótki, bo czasami 
potrzebujemy go więcej, a on kończy się za szybko. 

Monika Popławska, 11 lat 

Czy można zmarnować czas? 

Nie można zmarnować czasu, bo jeżeli ktoś coś robi, 
zawsze ma jakiś cel. Leniuchuje - chce odpocząć. 
Psuje zabawkę - chce ją zniszczyć, bo mu się nie 
podoba. Niektórym ludziom zdaje się, że rozmowa 
to marnowanie czasu, ale dla innych to nie jest czas 
stracony. Pani uważa, że czytanie książek i uczenie 
się jest pożyteczne, a inni myślą, że to nudne i że to 
strata czasu. 

Michał, Oliwa, Konrad, 17 lat 
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Wystarczy spojrzeć na martwą naturę. Wielkie żółto-
czerwone owoce o rozmytych konturach zajmują 
niemal całą przestrzeń obrazu. 

Na Bielanach zagościły różne formy sztuki, nie tylko 
malarstwo. - Zostaniecie na przedstawienie, prawda? 
- przejęci chłopcy pokazywali swoim gościom, które z 
obrazów namalowali sami, a które ich koledzy i dziew
czyny z bursy. - Widzę, Że ta martwa natura podoba się 
najbardziej. A może tamta? - wypytywali. 

Rozpoczęło się przedstawienie. Peruki przykryły 
ogolone głowy, a spod barwnych strojów wystawały 
tylko najnowsze modele adidasów. Chłopcy wysta
wili fragment „Zemsty" z własną oprawą muzyczną. 

Na zakończenie młodzi artyści i goście dzielili się wiel
kanocnym jajkiem. Życzenia można też było narysować. 
Do tego celu służyła specjalnie ustawiona tablica, obok 
której leżały kolorowe pisaki. Także goście mieli okazję 
rozbudzić zdolności drzemiące w nich od dzieciństwa. • 

Katarzyna Kowalska 
Karolina Konarzewska 

SZTUKA ŻYCIA 
W TRZECIM WIEKU 

Gdzie mogą uczyć się seniorzy? 

Duży, szary budynek - Centrum Medyczne Kształ
cenia Podyplomowego. Pierwsze piętro, szereg drzwi 
w holu, na ostatnich tabliczka - „U III w. Z.". Aby tra
fić do siedziby Uniwersytetu trzeba naprawdę dobrze 
znać Warszawę. Jeszcze trudniej znaleźć informacje na 
temat placówki oświatowej dla emerytów - mało kto 
0 niej słyszał, niewiele osób może coś na jej temat 
powiedzieć. 

- Nie wiem gdzie jest Uniwersytet Trzeciego Wie
ku, ale wydaje mi się, że w tamtym starym budynku. 
Tam często gromadzą się starsi ludzie - informuje pani 
w średnim wieku stojąca na przystanku tramwajo
wym. 

Rok akademicki skończył się pod koniec czerwca. 
Przerwę wakacyjną seniorzy zainaugurowali lampką 
półwytrawnego wina i partią brydża - iście rodzinna 
atmosfera. Żadnego pośpiechu, żadnego stresu. Wszyscy 
zaliczyli rok, bowiem na tym Uniwersytecie nie ma 
egzaminów końcowych ani zaliczeń. 

Kierownikiem Uniwersytetu jest prof, dr med. 
Halina Szwarc - miła, starsza pani, pełna wigoru 
1 energii, a jednocześnie spokojna i opanowana. Lubi 
swoją pracę - to dla niej codzienność, bez uniwersy
tetu nie umiałaby funkcjonować. Jednak gdy przycho
dzi okres wakacji, nie chce w ogóle na ten temat 
rozmawiać. Chce odpocząć i nabrać sił na kolejny rok. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku utworzono w paź
dzierniku 1975 roku w Warszawie. Bezpośrednim 
organizatorem był zakład gerontologii Centrum Me
dycznego Kształcenia Podyplomowego. Później zaczę
ły powstawać też placówki w innych większych mias

tach polskich. Nie dysponowały one wypracowanymi 
wzorami, ale same tworzyły swoje programy i formy 
działania. 

- Organizatorzy postawili sobie kilka podstawowych 
celów - mówi prof. Halina Szwarc. - Przede wszystkim 
chciano włączyć osoby starsze do systemu kształcenia 
ustawicznego, a co się z tym wiąże, zaktywizować psy
chicznie i fizycznie słuchaczy, nauczyć ich sztuki życia 
w „trzecim wieku". Pośrednią przyczyną utworzenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku było prowadzenie obser
wacji i badań naukowych. Aż trudno uwierzyć, że tak 
wiele jest starszych osób, które chcą się dalej kształcić. 
Zazwyczaj są to ludzie, którzy skończyli wyższe uczelnie. 
Przychodzą tacy, którzy chcą przedłużyć swoje zajęcia 
dodatkowe czy nadobowiązkowe, lub zrealizować mło
dzieńcze marzenia, które do tej pory były nie do pogodze
nia z życiem zawodowym. 

- Z prowadzonych przez nas badań - kontynuuje 
prof. Szwarc - wynika, że wydolnośćfizyczna i spraw
ność słuchaczy, zwłaszcza uczestniczących w zaję
ciach rekreacyjno-ruchowych wzrasta, że słuchacze 
stanowią wzór godny naśladowania ze względu na ich 
aktywną postawę życiową. 

Działalność Uniwersytetu dzieli się na zajęcia 
dydaktyczno-programowe, zajęcia w zespołach twór
czych i samokształceniowych, zajęcia z dziedziny 
rekreacji ruchowej i turystyki oraz obsługę organi
zacyjno-administracyjną i pomoc koleżeńską. 

Przewodnimi tematami nauk dydaktyczno-progra-
mowych są nauki biologiczne i medyczne oraz humanis
tyczne (historia, psychologia, literatura i filozofia). 
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Lektorzy starają się zakończyć każdy wykład dyskusją, 
w czasie której byłoby miejsce na konfrontacje własnej 
wiedzy, przemyśleń i doświadczeń z treścią wykładu. 

Dodatkowe seminaria pozwalają słuchaczom pog
łębić określone tematy z wybranych dziedzin wiedzy. 
Przykładem mogłoby być choćby seminarium „Histo
ria sztuki" prowadzone przez mgr Bogdana Grzego
rzewskiego czy „Neuropsychologia zdrowego życia" 
dr Elżbiety Łuczywek. Prowadzona jest również 
nauka języków obcych (najczęściej za drobną opłatą). 
Nauka ma na celu przypomnienie języka z okresu 
młodości lub pracy zawodowej. 

Prowadzący zajęcia w zespołach twórczych i sa
mokształceniowych dążą przede wszystkim do tego, 
aby osoby starsze wyzwoliły swoją kreatywność na 
zajęciach literackich, pamiętnikarskich, plastycznych, 
wokalno-muzycznych. Warsztaty pamiętnikarskie 
wydają się najciekawsze, polegają bowiem na spisy
waniu wspomnień zarówno z czasów dzieciństwa 
i młodości, jak i okresu dojrzałości. Każda z osób 
uczęszczających na te zajęcia może przedstawić boga
tą i ciekawą autobiografię. Aby bardziej uatrakcyjnić 

czas seniorom, powołano zespół imprez kulturalnych, 
którego zadaniem jest organizowanie, zakup, rozpro
wadzanie biletów teatralnych, operowych, operetko
wych wśród słuchaczy Uniwersytetu. Twórcy Uniwer
sytetu stwierdzili, że aktywizacja fizyczna wraz z pra
cą umysłową zapobiega przedwczesnemu starzeniu. 
Uczniowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku są najlep
szym na to dowodem. 

Do pełniejszego obrazu tego zagadnienia należa
łoby przypomnieć rozmowę, którą Maria Kwaśniewicz 
przeprowadziła z dr Heleną Hrapkiewicz z Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Dr 
Helena Hrapkiewicz tłumaczy, kim są słuchacze 
Śląskiego Studium Trzeciego Wieku, jak przebiega 
program nauczania. - W zajęciach bierze udział ok. 
300 osób. Dla nich ważne jest to, aby zajęcia odby
wały się regularnie - co drugi tydzień, wykładowcy 
bardzo chętnie pracują z takimi studentami. Jest 
jeszcze jedna korzyść płynąca ze studiowania na takim 
uniwersytecie - zawieranie nowych znajomości. Teraz 
wraz z grupką nowych przyjaciół po wykładach idą na 
kawę zamiast do pustych ścian swoich domów. B 
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Joanna Wosińska 

STOPNIE NA PUNKTY ~~ 
Ktoś pyta: - W takim razie, jak uczy się moje dziecko: dobrze czy źle? - Przecież nie da zdobyć się 120 

proc. całości! To błąd matematyczny! - zauważa mama Dominiki. - Tu nie ma błędu-Irena Wojciechowska, 
szkolny pedagog, broni nowego systemu punktów. - Po prostu przyjęliśmy, że całość to 120 proc. 

DZIECI ZROZUMIAŁY, 
RODZICE-NIE 

Zebranie rodziców. Wychowawczyni rozdaje arku
sze z informacjami o osiągnięciach dzieci. Każdy 
przedmiot podzielony jest na cztery kategorie: komu
nikowanie się, aktywność, umiejętności i wiedza 
przedmiotowa. Przy każdej kategorii widnieją dwie 
liczby. Pierwsza to punkty zdobyte przez ucznia, 
druga pokazuje, ile punktów można było uzyskać. 

Wychowawczyni tłumaczy: - Ocena roczna wysta
wiana jest na podstawie stosunku wszystkich punktów 
uzyskanych przez ucznia do maksymalnej liczby pun
któw możliwych do zdobycia. Kto ma 29 proc. i mniej, 
ten dostanie niedostateczny, od 30 do 49 proc.- do
puszczający, od 50 do 69 - dostateczny, od 70 do 89 
- dobry, od 90 do 109 proc. - bardzo dobry, a powyżej 
110 - celujący. 

Rodzice przez chwilę wpatrują się w skompli
kowane tabele. 

Ktoś pyta: - W takim razie, jak uczy się moje 
dziecko: dobrze czy Źle? - Przecież nie da się zdobyć 
120 proc. całości! To błąd matematyczny! - zauważa 
mama Dominiki. - Tu nie ma błędu - Irena Woj
ciechowska, szkolny pedagog, broni nowego systemu 
punktów. - Po prostu przyjęliśmy, że całość to 120 
proc. 

Wszystko wydaje się rodzicom bardzo skompli
kowane. - Dzieci już zrozumiały nasz nowy system 
punktowy, a rodzice jeszcze nie - komentuje szkolny 
pedagog. 

Regina Krajewska, dyrektor szkoły tłumaczy: -
Pojawiły się głosy uczniów, że nowy system jest 
niezrozumiały. On wymaga wyjaśnienia. Zawsze tak 
jest, kiedy wprowadza się coś nowego. 

Grono nauczycielskie opracowało „Program wycho
wawczy i edukacyjny" szkoły. Rodzice zostali z nim 
zapoznani - dostali jego kopie. Mogą się dowiedzieć, 
jak wyglądają zasady szkolnego systemu oceniania. 
W punkcie trzecim czytamy: „uczniowie dobrze znają 
kryteria oceniania". Ale czyje też rozumieją? W an
kiecie przeprowadzonej w szkole wśród uczniów z 
klasy piątej, szóstej i ósmej zadano pytanie: „Czy 
rozumiesz nowy system punktów?". Cztery osoby 
odpowiedziały „nie". Sześćdziesiąt osób twierdzi, że 

rozumie punkty. Ale już z tym, że nowy system 
oceniania jest skomplikowany, zgodziło się trzydzies
tu ośmiu uczniów (dwudziestu sześciu uważa, że nie). 

- Na początku nikt nie mógł się połapać w tym 
systemie oceniania - mówi Dominika z VIb. - Teraz 
już przyzwyczaiłam się do punktów. Odczytuję je jak 
oceny, bo zawsze dostajemy od jednego do sześciu 
punktów. Zwykle zapisuję sobie, co dostaję. Z pol
skiego już się pogubiłam, bo pani stawia punkty 
bardzo często. 

Według ankiety trzydziestu dziewięciu uczniów 
nie notuje zdobytych punktów (dwudziestu pięciu -
notuje). 

- Najtrudniej jest na koniec semestru, jak podlicza 
się punkty i zamienia na procenty, a potem na oceny 
- żali się Dominika. 

Regina Krajewska: - Sześć punktów to maksimum, 
jakie można uzyskać, bo w tradycyjnych ocenach 
najwyższa była szóstka. Za całość przyjęliśmy 120 
proc., aby przejście od ocen do punktów było miękkie. 
Skala sześciopunktowa nie mogłaby wynosić 100 
proc., bo przy przeliczaniu wychodziłyby ułamki. To 
byłoby trudne dla dzieci. Nowy system oceniania 
nawiązuje również do idei, że 100 proc. to dawna 
ocena bardzo dobra. Natomiast ocena celująca wiąże 
się z wymaganiami ponadprogramowymi. 

CO SIĘ KRYJE ZA PUNKTAMI? 

W „Programie wychowawczym i edukacyjnym" 
zapisano: „100 proc. stanowi 20 punktów lub wie
lokrotność". Każdy nauczyciel powinien na począt
ku roku sam zaplanować, ile punktów z danego przed
miotu można uzyskać maksymalnie. - Na arkuszu 
osiągnięć mojego dziecka w kratce „pula punktów" 
przy każdym przedmiocie widnieją jakieś liczby, lecz 
większość z nich nie wynosi ani dwudziestu, ani 
wielokrotności tej liczby - mówi mama Piotrka z szós
tej klasy. 

Regina Krajewska: - Przyjęty przez nas system 
oceniania ma dokładniej informować rodziców i dzieci 
o wynikach w szkole. Co to znaczy: piątka, czwórka, 
trójka? Jeżeli gotuję zupę, to życzę sobie, żeby ktoś 
mi powiedział, że jest smaczna, doprawiona, pikantna. 
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Natomiast jeżeli ktoś powie, że moja zupa jest na 
piątkę, to mi nic nie mówi. 

Mama Dominiki: - Ten system nie sprawdza się, 
bo nie wiemy najważniejszego: czy nasze dzieci uczą 
się dobrze czy źle. Obok liczby zdobytych przez Domi
nikę punktów podano wprawdzie maksymalną liczbę 
punktów możliwych do uzyskania za każdą z czterech 
kategorii. Nie wiedziałam jednak, czy ona dotyczy 
całego semestru, czy to może maksimum punktów, 
które dało się uzyskać do listopada, czyli terminu 
zebrania. Niejasne jest jeszcze jedno. W listopadzie 
z polskiego Dominika miała za aktywność O punktów 
na 12 możliwych. Z kolei z fizyki otrzymała również 
za aktywność 14 na 18 możliwych. Z tego, co mi mówi, 
wynika, że wcale nie jest bardziej aktywna na fizyce 
niż na polskim. Więc jak to się ma do punktów, które 
dostała? Podejrzewam, że pani od polskiego wcale 
nie ocenia jej niedostatecznie, tylko po prostu na 
polskim nie było jeszcze okazji do wykazania się 
aktywnością. 

Na zebraniu pod koniec semestru dowiedziałam 
się, że Dominika ma już 13 punktów za aktywność 
z polskiego. Tym razem można było uzyskać 18. No 
i jak się w tym połapać? Czy Dominika jest wystar
czająco aktywna czy nie? 

Mama Magdy z VIb: - Ten nowy system oceniania 
miał mnie lepiej informować o tym, z czego moja 
córka jest dobra, z czego gorsza. Tymczasem jest 
wręcz przeciwnie. 

Szkolny pedagog: - Kiedy uczeń dostawał na 
przykład czwórkę z plusem, rodzice nie wiedzieli, co 
się za nią kryje. Teraz, jak dostaje punkty osobno za 
każdą z czterech kategorii, to rodzice widzą za co. 

Mama Magdy: - Jak chcę wiedzieć, co się kryje 
za oceną Magdy, to idę do nauczyciela i pytam się. 

AKTYWNOŚĆ PONAD NORMĘ 

Lekcja fizyki. Pani wyznacza kolejno dwie dziew
czynki do przeczytania pracy domowej. Stawia im po 
jednym punkcie za aktywność. Przesuwa palcem po 
liście w dzienniku. Jeszcze Ania ma przeczytać pracę 
domową. Ma za aktywność mniej punktów niż pozos
tali. Ania czyta i dostaje jeden punkt. 

- Zxx przeczytanie pracy domowej nie powinno być 
punktów za aktywność, bo przecież pani wybiera, kto 
ma to zrobić - mówi Piotrek. - To nie jest sprawied
liwe. Wprawdzie pani stara się dać w ciągu semestru 
równe szanse każdemu, ale zawsze tak będzie, że ktoś 
będzie wyznaczany częściej, a ktoś rzadziej. Jak były 
oceny, to się wyliczało średnią i już. Nieważne, ile kto 
miał tych ocen. A punkty się sumuje i wynikają z tego 
dziwne sytuacje. Na przykład ja dostałem w sumie 

więcej punktów niż było przewidziane, bo kiedy prze
rabialiśmy temat o roztworach soli, przyniosłem 
zdjęcie słonego jeziora i dostałem za to sześć punktów 
z aktywności. To mi bardzo podniosło sumę punktów 
w porównaniu z innymi uczniami. 

JAK ROZPOZNAĆ KATEGORIE? 

Lekcja WF-u. Dzieci wybiegają na salę w pod
koszulkach i krótkich spodenkach albo kolorowych 
leginsach. Pani zwołuje zbiórkę: - Baczność! Kolejno 
odlicz! Spocznij! A teraz niech każdy weźmie... 

- Piłkę? Skakankę? Rakietkę do badmintona? -
przerywają uczniowie. 

- Niech każdy weźmie kartkę i długopis - mówi 
pani. Tego nikt się nie spodziewał. - Dzisiaj piszemy 
klasówkę. 

- Klasówkę? Z WF-u? 
- Przecież też muszę ocenić wiedzę przedmiotową 

i zrozumienie - tłumaczy pani i dyktuje pytania: - Jak 
się poprawnie nazywa fikołek do tyłu? Czy przy skoku 
wzwyż można dotknąć poprzeczki? Gdzie odbędzie się 
Olimpiada w 2000 roku? 

- Klasówka z WF-u wszystkim poszła bardzo 
słabo. Ja dostałam tylko trzy punkty - mówi Domi
nika. 

- Wymagania programowe obejmują pewne kate
gorie - wyjaśnia Regina Krajewska. - W związku 
Z tym, moim zdaniem, mądry nauczyciel będzie tak 
planował nauczanie, by dziecko spełniło te wyma
gania. Częścią składową wychowania fizycznego też 
jest wiedza przedmiotowa. Można ją sprawdzić w prak
tyce, ale można też o nią zapytać. Nauczyciel od WF-u 
zapytał. To zrozumiałe, że uczniowie byli zaskoczeni. 

Jak w praktyce odróżnić komunikowanie się (w któ
rego definicji w „Programie wychowawczym i edu
kacyjnym" napisano między innymi, że jest ono 
„prezentacją własnego punktu widzenia, argumento
waniem i obroną własnego zdania") od umiejętności 
(m.in. „wypowiadanie własnych sądów, uzasadnianie, 
argumentowanie zjawisk")? A jak odróżnić umie
jętności (m.in. „wykorzystanie wiedzy w konkretnej 
pracy na lekcji")? 

Według mamy Magdy zasady nowego systemu 
oceniania nie są określone precyzyjnie: - Punkty są 
przyznawane trochę przypadkowo. Nauczyciel nieraz 
podporządkowuje to, co robi nie wymaganiom tematu 
lekcji, tylko temu, żeby postawić punkty za kategorię, 
której jeszcze nie oceniał. 

Magda: - Na biologii pani pod koniec semestru 
zorientowała się, że jeszcze nie oceniła komuni
kowania, więc zrobiła lekcję z pracą w grupach, żeby 
mogła nam postawić punkty w tej kategorii. 
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- Żeby umieć ocenić dzieci w różnych katego
riach, trzeba mieć wiedzę dydaktyczną. Trzeba potra
fić rozpoznać, które kategorie mierzą wiedzę, które 
umiejętność, a które praktykę - tłumaczy dyrektor 
Krajewska. 

PUNKTY A INTUICJA 

- Te punkty są mylące - mówi mama Piotrka. -
Z angielskiego Piotrek ma w sumie 114 na koniec 
semestru, czyli w przeliczeniu na stopnie wypada mu 
szóstka. Za komunikowanie i za aktywność ma wpraw
dzie maksymalną liczbę punktów, ale z wiedzy przed
miotowej i zrozumienia - tylko siedem na dwanaście 
możliwych. A więc chyba na szóstkę angielskiego nie 
zna - widzę to zresztą, kiedy mu pomagam przy 
odrabianiu lekcji. Natomiast z tych punktów wynika 
coś zupełnie innego. 

Mama Dominiki: - Nowy system przyznawania 
punktów jest zbyt sztywny. Bardzo podoba mi się idea, 
by oceniać nie tylko wiedzę ucznia, ale i umiejętność 
współpracy czy prezentacji własnego punktu widzenia. 
To nie jest jednak takie proste, jak ten system zakłada. 
Zachowania ludzkie przyjmują wielkie bogactwo 
form. Trudno je przewidzieć. Trudno zatem odnieść 
sztywne ramy punktowania do rzeczywistych sytuacji. 
Ocenianie powinno być oparte bardziej na intuicji 
nauczyciela. Nauczyciel musi traktować każdego 
ucznia indywidualnie, a w systemie przyjętej z góry 
sztywnej punktacji, indywidualność dziecka się gubi. 

Regina Krajewska: - Ocena to instrument intui
cyjny, a wręcz manipulacyjny. Co to oznacza? Nau
czyciel jest władcą. Uzurpuje sobie prawo do okreś
lenia, że wie, co uczniowi dobrze zrobi. Ocenia według 
zasady: „ja wiem, że tobie pomoże jedynka, a tobie 
pomoże piątka, chociaż nic nie umiesz". W ten sposób 
można się bardzo pomylić. W naszym systemie pun
ktacji dziecko uczy się odpowiedzialności. Nauczyciel 
ocenia według ściśle określonych reguł. Ocena nie 
powinna mieć waloru emocjonalnego, pouczającego, 
tylko ma być zgodna z zasadami, które określamy na 
początku roku czy semestru. 

ILE SZANS NA POPRAWĘ 

Lekcja historii. W klasie panuje cisza. Słychać 
tylko nerwowe skrobanie piór po papierze. Wszyscy 
w skupieniu pochylają się nad swoimi kartkami. Piszą 
klasówkę. Pani, starając się nikogo nie rozpraszać, 
liczy szeptem uczniów: - .. .21, 22, 23. Wszyscy są 
dziś obecni. 

Teraz rzadko kiedy się zdarza, by na klasówkę ktos' 
nie przyszedł. No, chyba, że jest naprawdę chory. Ale 
nikt nie ucieka z klasówek. Skąd ta wyjątkowa pilność 

uczniów w „trzysta dziesiątce"? To dzięki wpro
wadzeniu nowego systemu oceniania. Uczeń nie chce 
opuszczać klasówek, bo zależy mu na zdobyciu jak 
największej liczby punktów. Sam upomina się u 
nauczycieli o napisanie prac klasowych, na których 
był nieobecny. - Do tej pory każda jedynka pogarszała 
średnią ocen, a teraz nawet jak dostanę jeden punkt z 
klasówki, to i tak polepsza to moje wyniki - cieszy 
się Magda. - Podoba mi się, że teraz oceniane jest 
to, co dziecko umie, a nie to, czego nie potrafi - dodaje 
jej mama. 

Tylko dlaczego uczeń ma szansę tylko raz w se
mestrze poprawiać pracę klasową? Tak właśnie zapi
sano w regulaminie. Mama Magdy: -Przecież chodzi 
o to, żeby dziecko się w końcu nauczyło tego, czego 
nie umie. Niech poprawia klasówkę tyle razy, aż ją 
napisze dobrze. Z góry przyjęte, sztywne ramy okazują 
się nieżyciowe. Każdy uczeń to inny przypadek, do 
każdego trzeba podchodzić indywidualnie. Kogoś być 
może do nauki zmobilizuje świadomość, że ma tylko 
jedną szansę na poprawę klasówki, ale ktoś inny, żeby 
w końcu opanować temat, będzie tych szans potrze
bował kilku. 

Według przeprowadzonej w szkole ankiety czter
dziestu dwóch uczniów uważa, że jedna możliwość 
poprawy pracy klasowej to za mało (dwadzieścia dwie 
osoby twierdzą, że to wystarczy). 

Regina Krajewska: - Uczymy przestrzegania re
guł. My mamy obowiązek podać, kiedy będzie spraw
dzian, a uczeń ma obowiązek przyjść i go napisać. 
Bardzo mi się podobała wypowiedź ucznia, którą 
napisał w ankiecie: „możliwość wielokrotnego popra
wiania klasówek zmniejsza motywację do lepszego 
nauczenia się materiału, z którego dostało się mało 
punktów". Z drugiej strony świadomość większej 
liczby szans dodaje pewności. Tylko trzeba się też 
liczyć z realiami. Pojawia się na przykład pytanie, 
skąd wziąć pieniądze na dodatkowe dyżury nauczy
cieli, podczas których poprawiane są prace klasowe. 

TO DLA NAS NOWOŚĆ 

- To nasz autorski system oceniania. Nie jest 
narzucony przez kuratorium. Kuratorium wymaga 
jedynie, by na koniec roku przeliczyć punkty na oceny. 
Tak też zrobimy - mówi Anna Gust, wicedyrektor 
szkoły. - Wiem, że w wielu szkołach dopiero planuje 
się wprowadzanie nowych systemów. My się zdecy
dowaliśmy wprowadzić go już od tego roku. 

Regina Krajewska: - To nowość. Jeszcze nie 
wszystko jest dopracowane. Dopiero się tego uczymy. 
Na pewno popełniamy błędy. Ale dążymy do tego, by 
je eliminować. I 
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SZKOŁA ICH MARZEŃ 
Fragmenty prac kwalifikacyjnych uczestników VI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 

MARZENIA O NOWEJ SZKOLE 

Szkoła miejscem magicznym 
Szkoła odbierana jest na tyle sposobów, ilu jest 

uczniów. Jedni ją kochają, inni jej nienawidzą. Wszys
cy jednak do niej chodzą. (...) 

Szkoła XXI wieku nie powinna być zwyczajnym 
budynkiem, do którego przychodzić będziemy, żeby 
„wkuwać" materiał. Powinno to być miejsce magiczne, 
w którym spędzanie czasu będzie przyjemnością. (...) 

Karolina Matuszewska** Bydgoszcz 

Szkoła radości 
Praca wkładana w zdobywanie wiedzy nie jest 

hańbą i nikogo nie dziwi. Nie istnieje stwierdzenie: 
„ty kujonie", bo wszyscy starają się być jak najlepsi. 
Będzie to szkoła radości i solidnej pracy. 

Noemi Laskowska** Mława 

Narzędzie do oświecania ludzi 
(...) wyobrażam sobie szkołę XXI wieku, jako 

instytucję niezależną od propagandy, kształcącą mło
dych ludzi w duchu narodowej kultury. Chciałbym, 
aby następna reforma oświaty uczyniła z niej narzę
dzie służące do oświecania ludzi. Chcę, aby szkoła 
dawała im wszechstronną wiedzę, pozwalającą na 
decydowanie o własnej przyszłości i na wybieranie 
między pismami wartościowymi a prymitywnymi. 
Odpowiednie metody nauki mogłyby być lepsze od 
przymuszania do niej pod groźbą złej oceny. Jednak 
jeżeli nie istnieje dobra i skuteczna alternatywa, trzeba 
trzymać się starych metod. Wystarczyłoby podnieść 
poziom wiedzy nauczycieli. Spokojni i opanowani 
pedagodzy, działający wychowawczo, będący zara
zem wymagający i umiejący przekazać wiedzę, przy 
odpowiednio ambitnym programie mogliby wycho
wać nowe pokolenie światłych i wolnych ludzi. 

Szkoła moich marzeń będzie wychowywać i uczyć 
młode pokolenie, jak być sobą w tym ogłupiającym 
świecie i będzie dostarczać tyle wiedzy, ile można 
młodym ludziom przekazać. 

Jakub Sokół* Kraków 

Chcę jednej moralności 
(...) oczekuję od szkoły, iż nauczy mnie umie

jętnego korzystania z wolności. Wszak wolność pole
ga na dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decy
zji. Siedząc media, często popadam w nihilizm. Jak 
można dokonywać właściwych wyborów, skoro nie 

ma jednej moralności. Szkoła wraz z Państwem i Koś
ciołem powinna ustalić niepodważalny dekalog mo
ralny XXI wieku. Chcę, aby moja szkoła była szkołą 
nadziei - miejscem, które pomoże znaleźć odpowiedź 
na pytanie: Jak żyć w XXI wieku? 

(...) nauczyciele w szkole trzeciego tysiąclecia 
muszą uczyć samodzielnego podejmowania wyborów 
moralnych. Życia nie można pominąć milczeniem. 

Anna Marek Strzyżów 

Nie zapominać o duszy 
(...) chcę skupić się na tym, o czym w zbiorze 

swych wykładów, zatytułowanym „Kryzys euro
pejskiego człowieczeństwa a filozofia", pisał niemie
cki filozof Edmund Husserl. (...) Zwrócił on uwagę, 
iż zmiany jakie powstały w obrazie człowieka dwu
dziestego wieku, mające doprowadzić do złotego 
rozwoju człowieczeństwa, do prawdziwego Oświece
nia, spowodowały jego poważny kryzys. (...) Myśli
ciel przekonuje, że rozwój nauk przyrodniczych i tech
niki staje się wartością samą w sobie, bez uwzględ
nienia dobra człowieka, rozwoju jego ducha (...). 

Jak zatem wyobrażam sobie szkołę XXI wieku? 
Pamiętając o tym, by wygodnie żyć, z coraz szyb
szymi, lepszymi, dokładniejszymi narzędziami, pa
miętajmy o wzbogacaniu swojego wnętrza. Nie zapo
minajmy o naszej duszy. Uczmy ludzi zachwycać się 
poezją, wzruszać delikatnością i pięknem człowieka, 
odbierać sztukę, dbać o środowisko. Tak powinna 
według Husserla wyglądać oświata. Nauczyciele 
powinni przede wszystkim uczyć młodych ludzi o nich 
samych. Powinni rozbudzać w uczniach potrzeby 
estetyczne, potrzeby życia godnego i pięknego, a nie 
bogatego i wygodnego. Rozbudzać potrzeby poz
nawcze świata, a nie konieczność jego przetwarzania. 

Anna Maria Bochenek** Dąbrowa Górnicza 

Niech szkoła rozwija 
Założeniem programu nauczania powinno być 

wbudowanie w proces dydaktyczny twórczej kreacji 
ucznia. Musi on samodzielnie poszukiwać odpowiedzi 
na określone problemy. Ale czy tak jest? Tyle waż
nych zjawisk kulturowych zauważa wokół siebie 
młody człowiek. Powinny one zostać uwzględnione 
w zagadnieniach omawianych na lekcjach poszcze
gólnych przedmiotów. Gdzie, jak nie na języku pol
skim, należy uzmysławiać uczniom, że estetyce kształ
towanej przez media niewiele brakuje do kiczu? 
Gdzie, jak nie na tych lekcjach, wyprowadzać uczniów 
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z przestrzeni kultury masowej w obręb kultury wysokiej, 
a także uczyć ich jak należy zachować się wobec zalewu 
nieprawdziwej sztuki? Szkoła musi młodego człowieka 
rozwijać! Musi mieć coś do zaoferowania, na przykład 
dobry film lub sztukę. Coś, co nauczy krytycznego 
spojrzenia i własnego wartościowania. 

Agnieszka Polcyn** Szczecinek 

Nie tylko Internet: ważna działalność oby
watelska 

(...) W procesie kształcenia adekwatnego do pot
rzeb rozwijającej się gospodarki, już teraz określanej 
mianem globalnej, należy pamiętać, że człowiek jest 
istotą społeczną i nie może dorastać tylko w otoczeniu 
komputera i Internetu. Szkoła powinna przygotowy
wać młodego człowieka do życia w społeczeństwie, 
uczyć kulturalnego zachowania, poszanowania przy
rody i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Aby 
z absolwentów szkoły XXI wieku nie powstało społe
czeństwo niezwykle inteligentnych egoistów, należy 
uczniów przystosowywać do szeroko rozumianej 
działalności obywatelskiej. Powinny to być zajęcia 
uczące np. opieki nad starszymi czy chorymi (bez
płatna praca w hospicjach, pomoc starszym w robie
niu zakupów czy porządkach domowych), tolerancji 
dla odmienności innych (integracyjne zajęcia z nie
pełnosprawnymi), a także warsztaty umożliwiające 
poznanie zasad leżących u podstaw demokratycznego 
państwa („zabawa" w sejm jako próba uzyskania 
poparcia dla własnego pomysłu). 

Monika Zioła** Koszalin 

Kochania nie ma w programie 
Musimy mieć czas na myślenie w szkole, a nie 

tylko na „wkuwanie". Zależeć to będzie od moż
liwości, jakie nam zaoferuje szkoła, od nauczyciela 
i od tego, jaki ślad pozostawi w naszej psychice. Czy 
będą to ślady rzeźbiące, czy rany? Ważne jest, jaki 
obraz namalował nauczyciel ze swoimi uczniami, 
a nie jakim pędzlem. Wyobraźmy sobie, że Mały 
Książę spotyka Nauczyciela na planecie wypełnionej 
prawie bez reszty wielką, czarną tablicą, wielkim 
biurkiem i małą uczniowską ławeczką (...). 

- Dzień dobry! - powiedział Mały Książę. 
- Dzień dobry! - odpowiedział Nauczyciel. Siadaj, 

sprawdzimy czego się nauczyłeś, 
- Ależ ja dopiero chcę się nauczyć...- przerwał 

nieśmiało Mały Książę. 
- Co? Nie nauczyłeś się? - krzyknął Nauczyciel. 

Za karę nauczysz się wszystkiego o wojnie trojańskiej, 
o rozmnażaniu się jamochłonów, o ruchu jednostajnie 
przyspieszonym, o poezji młodopolskiej. 

- Ale po co? - zapytał zdziwiony Mały Książę. 

- Jak to po co? - odparł Nauczyciel. - Żebyś 
wiedział. Żebyś potrafił podjąć światłą rozmowę na 
temat Pepina Krótkiego, budowy stułbi czy uprawy 
ryżu w Laosie. 

- Tylko po to? - spytał Mały Książę. 
- Również po to - powiedział Nauczyciel - żebyś 

mógł nauczać głupszych od siebie. 
Małemu Księciu zogromniały oczy ze zdziwienia. 
-1 to jest mądrość?! - zapytał. - Takiej mądrości 

nauczasz? A może nauczyłbyś mnie, jak się kocha 
Różę i Baranka? 

- O róży nauczysz się z botaniki, o baranku z zoo
logii - recytował Nauczyciel. - A o kochaniu ... o ko
chaniu ... kochania nie ma w programie. 

- Czy nie jest ono potrzebne do życia? - zapytał 
Mały Książę. 

- Nie na tyle, abyś zaprzątał sobie nim głowę, gdy 
masz tak dużo lekcji - powiedział nieubłaganie Nau
czyciel. 

- Wolę zaprzątać sobie głowę kochaniem Róży 
i Baranka, a dla ciebie pozostać głupiutki! - powie
dział Mały Książę, dla którego los Róży i Baranka 
miał stokroć większe znaczenie niż wszystkie mąd
rości pana spod czarnej tablicy. (...) 

Szkoła powinna wspierać rozwój duchowy mło
dego pokolenia. Uczyć konsekwencji i samodzielnego 
myślenia. Dlatego nie tylko przedmioty nauczania są 
ważne, ale cały proces wychowawczy. Dbając o spraw
ność fizyczną, intelektualną i psychiczno - emocjo
nalną uczniów, szkoła zapewni nam sukces życiowy 
z jednoczesnym zachowaniem pogody ducha i uśmie
chu. 

Agnieszka Wójcicka** Ostrów Wielkopolski 

Czerpać ze starożytnych kultur 
Mimo, że kultura europejska wyrosła na gruncie 

chrześcijańskim, uważam, że szkoła przyszłości powin
na czerpać wzorce z kultur starożytnych. Chciałbym, 
by szkoła XXI wieku przesycona była wartościami 
ludów antycznych: przejętym od Greków poczuciem 
piękna, rzymską organizacją państwa i szczególnym, 
cechującym Żydów, szacunkiem dla każdego czło
wieka. 

Jacek J. Paulinek** Warszawa 

Oszukiwanie... kogo? 
Zamiast samodzielności jesteśmy uczeni krętactwa 

i ściągania, czyli oszukiwania (na dłuższą metę sa
mych siebie). Przestaje się liczyć to, co faktycznie 
umiemy i co sobą reprezentujemy. Ważne jest tylko 
uzyskanie jak najwyższej oceny na świadectwie. 
Aktywność zostaje zastąpiona biernym przyswa
janiem książkowej wiedzy, która ulatuje z umysłów 
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po zaliczeniu pierwszego sprawdzianu. A my, mło
dzież, po dwunastu długich, stresujących i nudnych 
latach nauki odchodzimy ze szkoły pozostając takimi, 
jakimi do niej przyszliśmy - biernymi i nieodpo
wiedzialnymi intelektualnymi analfabetami. 

Łukasz Dobrzański** Wrocław 

ORGANIZACJA SZKOŁY MARZEŃ 

Daleko za „poszanowaniem ziemi" 
Dostęp do wiedzy nie może być tylko przywilejem 

wąskiej grupy społeczeństwa. To, co jest standardem 
w miejskich szkołach, może być obecnie jedynie 
szczytem marzeń młodzieży uczącej się na wsiach. 
Polska wies' znalazła się poniżej wszelkich kryteriów 
elementarnego wykształcenia. (...) Połowa polskich 
rolników nie ma żadnego wykształcenia lub ukoń
czyła jedynie szkołę podstawową. Wykształcenie 
dzieci w dalszym ciągu nie znajduje się wśród naj
pilniejszych potrzeb socjalnych i bytowych. Edukacja 
jest w wielu środowiskach wiejskich postrzegana jako 
odciągająca młodzież od gospodarstwa rolnego do 
innego, bardziej atrakcyjnego zawodu, a dla rolnika 
liczy się przede wszystkim następca. Także badania 
nad systemem wartości (CBOS) dowodzą, że w rolni
czej hierarchii wysoko lokuje się „miłość do ojco
wizny", „gospodarność", „uczciwość", „poszanowa
nie pracy", a wykształcenie znajduje się daleko za 
„poszanowaniem ziemi". Szkoła XXI wieku musi 
przezwyciężyć stan, w którym wybór szkoły jest 
z reguły przypadkowy, a dziecko najczęściej uczę
szcza do placówki znajdującej się najbliżej miejsca 
zamieszkania (dojazd kosztuje). Decyzja ta nie może 
być dłużej sprawą wyłącznie rodziców, gdyż w ten 
sposób niewiele ma wspólnego z przyszłością zawo
dową dziecka, jego zdolnościami, zainteresowaniami, 
które często nie są uświadomione i rozbudzone. Pra
wie co drugi rolnik deklaruje, że nie interesuje go, 
w jakiej szkole będzie się uczyć jego dziecko. Ciągle 
u podstaw tkwi zasada; „mój syn będzie rolnikiem, 
więc wszystko jedno, jaką szkołę skończy". Wiedza 
powinna dać wiejskiemu dziecku przepustkę do lep
szego życia. 

Monika Zioła** Koszalin 

Znów nierówne szanse 
(...) dużym problemem są studia, a konkretnie 

możliwości studiowania przeciętnego absolwenta 
szkoły średniej mieszkającego na wsi. Dobrze wiemy, 
jak drogie jest utrzymanie się studenta pochodzącego 
spoza miasta. Niejednokrotnie utrzymanie jednej 
osoby na studiach dziennych przekracza dochód całej 
rodziny. Najlepiej ilustruje to wskaźnik ilości studen

tów pochodzących ze wsi. Nowa reforma nic nie 
mówi na ten temat, wprost przeciwnie. W Sejmie 
debatuje się nad możliwością studiowania odpłatnego. 
W związku z tym chciałbym, aby jak najszybciej 
rozwiązano ten problem. Należałoby zwrócić uwagę 
na rozbudowę akademików, które są wielokrotnie 
tańsze od stancji, czy wynajmowanych mieszkań. 

Michał Wojtas** Olszyny 

Kiedy polubią szkołę 
(...) co robić, aby uczniowie polubili szkołę? 

Z punktu widzenia zainteresowanych - urozmaicić 
metody nauczania. Usprawni to krążenie myśli, a to 
w rozwoju osobowości ucznia jest bardzo ważne. 
Chciałbym, aby reforma oświaty preferowała program 
aktywnej edukacji jako najskuteczniejszej formy 
nauczania, która poprzez uczestnictwo w niej ucznia 
może prowadzić do zwiększenia świadomości w zdo
bywaniu wiedzy. Proces edukacyjny będzie procen
tował nie wtedy, kiedy uczniowi uzmysłowi się, że 
nauka jest potrzebna, lecz wówczas, gdy uczeń będzie 
miał emocjonalny stosunek do tego, co robi. 

Bartosz Burlaga** Rydułtowy 

Mała Rzeczpospolita Szkolna 
(...) Szkoła średnia XXI wieku mogłaby zapoży

czyć pewne wzorce od jednego z warszawskich lice
ów. Wprowadzono tam innowacje mające na celu 
lepsze przygotowanie młodzieży do życia w spo
łeczeństwie demokratycznym. Tak jest w I Społecz
nym Liceum Ogólnokształcącym, gdzie służy temu 
swoista organizacja szkolnej społeczności. Szkoła jest 
małą Rzeczpospolitą Szkolną, współtworzoną w rów
nej mierze przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 
Prawa ustanawia Sejm Szkolny, do którego w de
mokratyczny sposób wybierani są przedstawiciele 
wyżej wymienionych „trzech stanów". Jest to władza 
ustawodawcza. Władzę wykonawczą sprawuje Rada 
Szkoły, składająca się z czterech uczniów, czterech 
nauczycieli i tej samej liczby rodziców, także wyb
ranych demokratycznie. Decyduje ona o wszystkich 
sprawach dotyczących życia społecznego szkoły. 
O sprawach dydaktycznych decyduje Rada Nauczy
cieli. Istnieje również niezawisły sąd szkolny, w któ
rego skład wchodzą (demokratycznie wybierani): 
uczeń, nauczyciel, rodzic. Sędziowie są zaprzysiężeni 
przez Sejm. Orzeczenia sądu nie mogą być kwes
tionowane przez nikogo, nawet przez Radę Nauczy
cieli oraz dyrektora szkoły. W ten sposób młodzi 
ludzie uczą się funkcjonowania w systemie demo
kracji przedstawicielskiej, poznają w praktyce zasady 
monteskiuszowskiego podziału władzy. Wszyscy 
podlegają temu samemu prawu - Konstytucji ustano-
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wionej przez Sejm. Jedną z ważniejszych cech tego 
systemu jest to, że szkolne prawo obowiązuje tak 
samo dorosłych, jak i młodzież. Na przykład zakaz 
palenia papierosów na terenie szkoły dotyczy nie tylko 
uczniów, ale również nauczycieli. Taka szkoła nie 
tylko uczy, ale również wychowuje. 

Agnieszka Polcyn** Szczecinek 

Bez oceniania 
W każdej szkole najważniejsze są oceny. W szkole 

XXI wieku oceniania nie będzie. Praca podsumowy
wana będzie opisowo. W ten sposób uczeń będzie 
dokładnie wiedział, co powinien poprawić, dopraco
wać, a nauczyciel nie będzie już musiał borykać się 
z poczuciem winy, że znowu musi temu biednemu 
„człowieczkowi" postawić niedostateczny. 

Karolina Matuszewska** Bydgoszcz 

Na dłużej niż jedną lekcję 
Pragnę, aby szkoła nauczyła mnie samooceny 

i samokontroli, wyzwoliła we mnie krytycyzm wobec 
wiedzy zdobywanej na lekcjach, jak i poza nimi. Chcę 
wiedzieć, jak zdobyć ważne dla mnie informacje, jak 
je porządkować, selekcjonować, segregować, by przy
dały się na dłużej niż na jedną lekcję. 

Michał Opolski** Bydgoszcz 

Uczmy się jak się uczyć 
(...) szkoła nie uczy nas jak się uczyć. A przecież 

to bardzo ważne, by posiąs'ć tę wiedzę. Dlaczego nie 
uczymy się na lekcjach szybkiego czytania, ani rozwijania 
pamięci? Dlaczego nie uczymy się, jak korzystać z po
mocy naukowych, jak porównywać i odnajdywać powią
zania pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami? 

Agnieszka Polcyn** Szczecinek 

Języki - okno na świat 
Marzę, by szkoła XXI wieku była szkołą bardziej 

otwartą na s'wiat, by uczeń miał możliwość opa
nowania języków obcych i szansę nawiązania kon
taktów z uczniami innych europejskich krajów. Dobra 
znajomość języków obcych pozwoliłaby mu na udział 
w międzyszkolnych, międzynarodowych wykładach 
i korespondencję z rówieśnikami z całego kontynentu. 
Nauczyłoby to wielu z nas dawać sobie radę nie tylko 
jako obywatelom Polski, ale też jako obywatelom 
świata (...). 

Sylwia Lindemann** Wrocław 

Trochę czasu, aby żyć 
Zbliża się nowy wiek. Czy okaże się on dla szkol

nictwa momentem zwrotnym i czy szkoła XXI wieku 
będzie mogła zaoferować nam więcej niż do tej pory? 

Wybiegając myślą w przyszłość widzę szkołę, do 
której będzie się chodzić z przyjemnością i która 

zapewni nam dobry start w życiu. Banał? Być mo
że. . .Tylko dlaczego uczniowie, przekraczający próg 
szkoły wciąż cytują Dantego: „TY, który wchodzisz, 
żegnaj się z nadzieją"? 

(...) zrobiłam małą sondę wśród swoich kolegów 
i koleżanek. Zadałam im pytanie: „Czy lubisz szko
łę?". Mniej niż połowa spośród nich odpowiedziała 
twierdząco. Reszta swoją antypatię motywowała: zbyt 
dużą ilością nauki, nieciekawym prowadzeniem lek
cji, stresem, koniecznością uczenia się nieprzydatnych 
rzeczy. 

(...) Skąd wzięła się nasza niechęć do szkoły? 
Czyżby to była przesada z „za dużą ilością nauki"? (...) 

Jak wygląda dzień przeciętnego licealisty? Lekcje 
zaczynają się o godzinie ósmej, często nawet o siód
mej. W szkole siedzimy do czternastej, piętnastej. 
Ponieważ przeważnie nie mieszkamy blisko liceum 
lub uczęszczamy na zajęcia dodatkowe (najczęściej 
związane ze szkołą) w domu jesteśmy o godzinie 
szesnastej, siedemnastej, czasami później. Nieraz 
zdarza się, że po wyjściu o godzinie siódmej rano 
z domu, wracam dopiero wieczorem. Szczególne 
„uroki" tej sytuacji są widoczne zwłaszcza zimą. 
Wychodząc z domu i wracając po ciemku, możemy 
poczuć się jak Eskimosi podczas nocy polarnej. Wąt
pliwa przyjemność! Ale, gdy już wrócimy do domu, 
zjemy obiad, znowu musimy zabrać się do nauki - są 
przecież zadania domowe, konieczność przygotowy
wania się do odpowiedzi. Są w końcu klasówki, 
w przeddzień których siedzimy nad książkami co naj
mniej do północy. 

Większość z nas chciałaby po prostu mieć trochę 
czasu, aby żyć. I to małe marzenie powinna zrea
lizować szkoła przyszłego tysiąclecia. Przecież na 
szkołę przypadają najpiękniejsze lata naszego życia, 
a my spędzamy je nad książkami! (...) 

Możliwe jest przeniesienie części ciężaru samo
dzielnej nauki na ćwiczenia prowadzone w szkole pod 
okiem nauczyciela, utrwalające zdobyte na lekcjach 
wiadomości. My wcale nie chcemy przestać się uczyć, 
ale po prostu uczyć się tylko tego, co przyda się nam 
w przyszłości, co nas interesuje. Taka nauka z własnej, 
nieprzymuszonej woli będzie przecież bardziej owoc
na, a przede wszystkim da dużo więcej satysfakcji. 
Bo przecież każdy lepiej robi to, co lubi i gdy wie, że 
zobaczy w przyszłości efekty tego, co robi. 

Agnieszka Polcyn** Szczecinek 
Okrągły stół 
Z klas wyrzuciłem ławki i postawiłem okrągłe 

stoły - okrągły stół wiele nas nauczył - nikt w mojej 
szkole nie będzie siedział w ostatniej ławce. W każdej 
klasie stoją kwiaty, a na głównym korytarzu wielki 
telebim, który pokazuje najciekawsze wydarzenia 
i informacje z kraju i ze świata. 

Przemysław Łuczak** Szczecin 
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Parking dla rowerów 
W okresie wiosennym w szkołach powinny znaj

dować się specjalne place, przeznaczone na parkingi 
dla uczniów korzystających z rowerów. Warto o tym 
pomyśleć, gdyż wpłynęłoby to korzystnie zarówno na 
środowisko (zmniejszenie zanieczyszczeń), jak i na 
zdrowie ludzi. 

Beata Czechowska** Ząbkowice Śląskie 

Świetny byłby radiowęzeł 
Muzyka umilałaby uczniom przerwy, rozluźnia

łaby ich przed lekcjami. Szybciej docierałyby do nas 
różne informacje, a dyrektor nie musiałby chodzić po 
wszystkich klasach, aby powiadomić, że następnego 
dnia będzie kiermasz książek. 

Justyna Pszołowska** Andrzejów 

Biblioteka z Internetem 
Duże zmiany powinny nastąpić w bibliotece szkol

nej. Jej rola w funkcjonowaniu szkoły XXI stulecia 
nie może się już ograniczać do wypożyczania książek. 
Biblioteka powinna stać się „Centrum Informacyj
nym", skomputeryzowanym i świetnie wyposażonym. 
Uczeń musi mieć dostęp do możliwie najbogatszego 
źródła wiedzy. Przyszłością jest Internet. 

Agnieszka Polcyn** Szczecinek 

Technika w szkole 
Moim zdaniem, coraz większe znaczenie w szkole 

będzie odgrywać technika. Szkoła XXI wieku będzie 
w całości skomputeryzowana, komputery pojawią się 
nie tylko w pracowni informatycznej. (...) 

Szkoła zostanie wyposażona w telewizję wew
nętrzną, której programy będą tworzone przez ucz
niów. Telewizja ta będzie niezależna od dyrekcji 
szkoły. Każdy uczeń będzie mógł się wypowiedzieć 
na dowolny temat dotyczący szkoły i młodzieży. Sieć 
ta będzie głównym połączeniem z dyrekcją. To przez 
telewizję będzie ona zawiadamiać uczniów o zacho
dzących w szkole zmianach. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów wejście do 
szkoły zostanie zabezpieczone drzwiami o podwój
nym systemie kart magnetycznych, głównych i zabez
pieczających. 

Karty główne - będą wydawane pracownikom 
upoważnionym do otwierania szkoły. 

Karty zabezpieczające będą wydawane uczniom. 
Będą na nich dane ucznia, jego zdjęcie oraz indywidu
alny kod. 

Adam Sekuła Oleszyce 

Ogromne tornistry 
Chciałabym, aby znikły ogromne tornistry, do 

których „doczepione" są małe dzieci. 
Danuta Soroka** Szczecin 

RELACJE NAUCZYCIEL - UCZEŃ 

Wydają się nierealni 
Jedną z najbardziej widocznych kwestii jest prob

lem zachowania dystansu, strach wychowawców 
przed nawiązywaniem z uczniami stosunków bliż
szych i bardziej rzeczywistych. (...) Dlatego wydają 
się nierealni - pojawiają się na początku dnia, „robią 
swoje" i znikają wraz z ostatnim dzwonkiem. Kim są 
naprawdę? Czy nie warto, aby spróbowali nie chować 
się za biurkami, wykresami, książkami, testami, by 
zbliżyli się do swoich podopiecznych? 

Iwona Lemmer** Legnica 

Zmniejszyć bariery 
W szkole nie powinno być widocznie zarysowa

nego podziału uczeń - nauczyciel. Dlatego należałoby 
zmniejszyć bariery między pokoleniami. W dużym 
stopniu wyeliminuje to stres i strach, a wcale nie 
wpłynie na zmniejszenie szacunku młodzieży do 
grona pedagogicznego. (...) 

Karolina Matuszewska** Bydgoszcz 

Nauczyciel partnerem 
Kontakty uczeń - nauczyciel nie powinny kończyć 

się zajęciami lekcyjnymi, ale na przykład spotkaniami 
towarzyskimi, częstymi wycieczkami. Chciałbym, 
aby nauczyciel był dla mnie partnerem, który jako 
starszy i bardziej doświadczony nauczy mnie tego, 
co będzie mi w życiu potrzebne. Powinien być wyma
gający, ale sprawiedliwy. Wtedy łatwiej pogodzić się 
z jego oczekiwaniami. 

Uważam także, że nauczyciel powinien być dobrze 
wynagradzany za swoją pracę, otrzymywać tyle, by 
nie musiał „dorabiać", a mógł skupić się jedynie na 
dokładnym kształceniu podopiecznych. 

Michał Wojtas** Olszyny 

Nie osoba, lecz pozbawiony twarzy przypadek 
Każdy czuje się zniechęcony, gdy osiąga słabe 

wyniki lub ponosi klęskę. Każdy skłonny jest zależeć 
od kogoś, a mimo to walczy o autonomię. Każdy też 
wpada w złość i rozwija w sobie mechanizmy obron
ne. Dlatego w przypadku wielu nauczycieli przeraża 
brak zrozumienia relacji pomiędzy nimi a uczniami. 
Odnoszę wrażenie, że na studiach albo uzyskali bar
dzo uproszczony sposób patrzenia na to, co dzieje się 
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między ludźmi, albo napełniono ich głowy teore
tyczną mieszanką złożoną z Freuda, Rogersa czy 
Ericksona. 

W świetle filozofii edukacji „jednej dla wszys
tkich" jaskrawo widać problem, że zbyt duży nacisk 
kładzie się na różnice pomiędzy młodzieżą, wynika
jące z poziomu inteligencji, zdolności oraz społecz
nego i ekonomicznego statusu rodzin. Zdecydowanie 
sprzeciwiam się tak powszechnej praktyce klasyfiko
wania, testowania, dzielenia i oceniania. To ona 
zainfekowała w szkołach sposób myślenia o uczniach 
podobny do tego, jaki wielu lekarzy stosuje, patrząc 
na swoich pacjentów: „To mój alergik, mój sercowiec, 
mój pacjent z rakiem". Zbyt często traktuje się mło
dych ludzi nie jak osoby, lecz jak pozbawione twarzy 
przypadki: utalentowani, niewychowani, nadpobudli
wi, mający małe lub duże możliwości, niekulturalni, 
biedni itd. Podobne diagnozowanie pociąga za sobą 
wiele szkodliwych skutków. Tworzą się odrębne grupy 
uczniów, co prowadzi do utraty wiary w siebie. (...) 

Iwona Lemmer** Legnica 

Najważniejsze szanowanie godności 
(...) za sprawę najistotniejszą uważam stosunek 

nauczyciela do ucznia. Myślę o poszanowaniu god
ności. Za niedopuszczalne uważam złośliwe uwagi 
nauczycieli, czy to na temat ubioru, zachowania, czy 
wyglądu. Jeśli nauczyciel chce zwrócić uwagę, to 
powinien to zrobić tak, żeby nie zranić, nie poniżyć. 
Ten postulat jest chyba nie do zrealizowania, ponie
waż nauczycielom wydaje się, że wszystko im wolno. 
Traktują nas, jakbyśmy nie mieli własnej godności. 
I jak im wytłumaczyć, że się mylą? Są, oczywiście, tacy 
nauczyciele, którzy nas szanują. Potrafimy odwzajem
nić ten szacunek. 

Dobrochna Otlewska Poznań 

Co z tymi, którzy nie wygrali 
Zacytuję poetę Percy Bysshe Shelley'a: „Władza, 

niby pustosząca zaraza, plugawi wszystko, czego 
dotknie". Nauczyciele odwiecznie manipulują mło
dymi ludźmi za pomocą stopni, przywilejów, poch
wał. Problem polega na tym, że nie każde dziecko 
może wygrać; tylko nieliczni zajmują pierwsze miejsca. 
A co dzieje się z uczniami o ograniczonych możli
wościach intelektualnych bądź fizycznych? Albo z ty
mi „przeciętnymi"? Są dystansowani, często uświa
damia się im, pośrednio lub bezpośrednio, że nie mają 
żadnych osiągnięć, co może doprowadzić do poczucia 
beznadziejności, a niekiedy decyzji paktowania z wła
dzą poprzez podporządkowanie się (często - podlizy
wanie się). Taka postawa może się gwałtownie prze
mienić w mechanizmy obronne walki i buntu. Staje 

się to szczególnie niebezpieczne, kiedy, jak w przy
padkach znanych z mediów - „dobre" dzieci nagle 
wpadają w szał i mordują dorosłych. Ulegli są ci 
uczniowie, którzy zachowują głęboki lęk wobec ludzi 
będących u władzy. Przez całe życie pozostają dzieć
mi rezygnującymi z zaspokajania własnych potrzeb, 
odczuwającymi lęk przed tym, by stać się sobą. Są 
ludźmi unikającymi konfliktów, chowającymi się za 
zasłoną konformizmu. Tacy dorośli zapełnią w przysz
łości gabinety psychologów i psychiatrów. 

Iwona Lemmer** Legnica 

Najgorsze auta należą do „belfrów" 
Sytuacja materialna nauczycieli jest tragiczna, 

a „chory nauczyciel to chora szkoła". Trudno wyobra
zić sobie sytuację, kiedy nieopłacony i niedowar
tościowany (a przez to sfrustrowany) nauczyciel 
mógłby wychować nowe pokolenie. Nie cieszy się on 
żadnym autorytetem. Jak może go posiadać, kiedy 
większość rodziców jego uczniów zarabia dwukrotnie 
więcej od niego, a na parkingu szkolnym te najgorsze 
auta należą do „belfrów". 

Łukasz Przybytek** Lublin 

• 
* uczniowie gimnazjów 

** uczniowie szkół średnich 

Wybór i opracowanie fragmentów prac: Ula 
Ajdacka, Ola Rey, Anna Toczyska, Bianka Trykacz, 
Justyna Sleszycka, Dorota Sleszycka, Anna 
Wegnerowicz, Marcin Grudzień 

O Sejmie Dzieci i Młodzieży pisaliśmy obszernie 
w „Polis" 25/26 (2/3 z 1998 roku). 

Nr 25/26 

PISMO o SZTUCE TYCIA PUBLICZNEGO 

• SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY 

• EUROPA I POLSKA ICH MARZEŃ 

CO SIE PISZE O UNII EUROPEJSKIEJ 

• DZIENNIKARSTWO: O REPOKFAZl. 
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• WOKÓŁ REFORMY • 

CO O REFORMIE PISALI? 
Fragmenty najważniejszych, zdaniem redakcji, publikacji dotyczących reformy edukacji, które ukazały 

się w prasie w ciągu ostatniego roku. 

29 sierpnia 1999 
Violetta Krasnowska i Dorota Macieja z tygod

nika „Wprost" rozmawiają ze Sławomirem Bronia-
rzem ze Związku Nauczycielstwa Polskiego: 

Ile powinni w Polsce zarabiać nauczyciele, żeby 
byli zadowoleni? 

- Tyle, aby wystarczyło im na godziwe życie. Aby 
można było pensję nauczyciela porównać z prze
ciętnym wynagrodzeniem pracowników sfery budże
towej, nie dzieląc jej na urzędników państwowych 
i resztę. W przyszłym roku dynamika wzrostu płac 
urzędników ma wynosić 144 proc., a nauczycieli - 96 
proc. Nikogo nie napawa to optymizmem. 

Płaci się za dobrą pracę. Tymczasem ani poziom 
wiedzy nauczycieli, ani poziom nauczania nie są zbyt 
wysokie. 

- Uważam, że poziom nauczania jest relatywnie 
bardzo wysoki, zwłaszcza jeśli się uwzględni możliwości, 
jakimi dysponują nauczyciele. Nie mamy powodu do 
wstydu: nasi uczniowie nie są lepiej przygotowani, nie 
reprezentują niższego poziomu wiedzy i umiejętności 
praktycznych niż ich rówieśnicy z Zachodu. (...) War
sztat pracy nauczycieli i w przyszłości i obecnie należy 
oceniać wysoko. Jeżeli efekty pracy były nieadekwatne 
do oczekiwań, przyczyn należałoby szukać w treściach 
i programach nauczania ". 

Mówi Pan: „Reforma ma wiele wad i niedopra-
cowań. Robiona jest przez osoby bez doświadczenia, 
o nie znanych nikomu nazwiskach". Jaki wariant 
reformy usatysfakcjonowałby ZNP? 

- Wadą ministerialnych rozwiązań jest przede wszys-
tkim to, że reformę wdraża się od 1 września, a nikt nie 
zastanowił się, jakie są jejfaktyczne podstawy teoretyczne. 
Uznano a priori, że model 6+3+3 jest najlepszy. Po drugie 
- reforma jest robiona w biegu, na żywym organizmie 
szkoły. Myślę o niedostatkach związanych z tworzeniem 
nowych programów nauczania, z przekazywaniem ich 
nauczycielom, a także o zaniedbaniach w tworzeniu nowej 
infrastruktury szkolnej, która spełniałaby wymogi ustawy. 
(...) Najistotniejsze są jednak pieniądze. Jeżeli reforma 
ma się powieść, musimy wiedzieć, ile będzie kosztować: 
zarówno jako przedsięwzięcie społeczne, jak i w kontekście 
potrzeb środowiska nauczycielskiego. Ile będzie kosztować 
rodziców? Ile samorządy? 

19 stycznia 2000 
Anna Paciorek w „Rzeczpospolitej": Społeczna 

ocena pierwszego roku reformy edukacji jest dość 
niska. Według badań wykonanych na zlecenie „Rzecz
pospolitej " przez sopocką Pracownię Badań Społecz
nych na początku grudnia 1999 roku co piąty dorosły 
Polak oceniał realizację reformy edukacji „ bardzo źle 
a „bardzo dobrze" tylko dwóch na stu respondentów. 
Pięćdziesięciu jeden ankietowanych wystawiło jej-po 
połowie, „dwójki" i „trójki" w pięciostopniowej skali, 
w której jedynka oznacza „ bardzo źle a piątka „ bar
dzo dobrze". (...) 

Spór o to, czy w tegorocznej subwencji oświatowej 
są pieniądze na podwyżki nauczycielskich płac wy
nikające z nowelizowanej Karty Nauczyciela, jak twier
dzi MEN, czy ich nie ma, jak utrzymują przedstawicie
le wielu gmin i powiatów, może zaważyć na powo
dzeniu kolejnych kroków reformy. Od zmian w Karcie 
Nauczyciela (i tak już opóźnionych) zależy bardzo 
dużo. To one właśnie mogą zachęcać do lepszej pracy 
lub zniechęcać nauczycieli, od których głównie zależy 
wprowadzenie i powodzenie reformy edukacji. (...) 

Kiedy się okazało, że reforma programowa wkra
cza do szkół od września, a nauczycielskie pensje, 
mimo wzrostu zadań i obowiązków pozostają niez
mienione, Związek Nauczycielstwa Polskiego wręcz 
oskarżył MEN, iż kosztami reformy obarcza przede 
wszystkim nauczycieli. W najbliższych dwóch, trzech 
miesiącach, po wejściu w życie znowelizowanej Karty 
Nauczyciela okaże się, kto miał rację. (...) 

Dopiero po dokonaniu przez samorządy pier
wszych zmian w sieci szkół w 1999 roku resort edu
kacji ogłosił, że niektóre maleńkie szkoły podstawowe 
należałoby zostawić. 

Taką szkołę prowadziłoby dwoje nauczycieli, któ
rzy braliby tę placówkę jakby w ajencję. Ale do 
wprowadzenia tego pomysłu w życie jest jeszcze 
daleko, a już wkrótce, bo do końca lutego, rodzice 
muszą być poinformowani przez samorządy o ewen
tualnym zamiarze likwidacji kolejnych szkół. Można 
więc uznać rok 2000 dla programu „Mała szkoła" za 
stracony. 

Krystyna Strużyna w „Głosie Nauczycielskim": 
Na niebezpieczeństwo przenoszenia filozofii rynku do 
edukacji i języka reformy zwrócił uwagę prof. Zbig
niew Kwieciński. - Mówienie, że reforma wyrówna 
szanse edukacyjne, że służą temu egzaminy, rywa-
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lizacja pomiędzy szkołami jest nieuczciwa - powie
dział prof. Kwieciński. - Reforma nie wyrównuje 
szans, lecz je zabiera. Przywołując zaś wypowiedź 
prof. Leszka Balcerowicza (na jednej z konferencji 
w Wiedniu) o nadmiarze ludzi wykształconych w Pol
sce, wskazał na niebezpieczne społecznie zjawisko 
„ wyścigu szczurów " po dyplomy bez pokrycia. Tak 
więc liczyć się będą tylko elity, gdy tymczasem jak 
wynika z badań, to czego dzisiaj oczekuje się od 
państwa, to właśnie wyrównywania szans eduka
cyjnych. 

4 lutego 2000 
Monika Petri, „Tygodnik Solidarność": Założone 

w reformie edukacji cele są więc odpowiedzią na 
wielkie wyzwania stojące przed Polską. Są próbą 
naprawy złego stanu polskiej oświaty, przeciwdziała
nia wciąż pogłębiającym się różnicom w wykształce
niu młodzieży ze wsi i z miast. Reforma ma upow
szechnić wykształcenie, zapewnić większą niż dziś 
równość szans w dostępie do edukacji, podnieść 
poziom wykształcenia społeczeństwa, nauczyć nowe 
pokolenia umiejętności łatwej adaptacji do zmie
niających się wciąż potrzeb i wymagań rynku pracy. 

28 marca 2000 
W „Rzeczpospolitej": Ile placówek oświatowych 

rzeczywiście zniknie - nie wiadomo, bo samorządy 
mogą jeszcze odstąpić od swoich planów. 

Zazwyczaj gminy tłumaczą, że nie stać ich na 
utrzymanie dotychczasowej - rozdrobnionej - sieci. 
Mimo to przeciwko zamykaniu szkół protestują rodzice. 

Jeśli pod ich presją samorządy nie wycofają się 
z decyzji o likwidacji mogą spodziewać się referen
dum w sprawie odwołania rady gminy, obrzucania 
jajami czy okupacji urzędów. Gdy ustąpią - muszą zacią
gnąć kredyty lub zrezygnować z gminnych inwestycji. 

11 kwietnia 2000 
Wojciech Staszewski w „Gazecie Wyborczej": 

Z wczorajszej dyskusji widać, że problemem może być 
likwidacja techników. Co powiedzą rodzice, którzy 
dziś posyłają dziecko do takiej szkoły, by zdobyło 
maturę, ale miało też „fach w ręku"? MEN odpo
wiada: w liceach profilowanych będzie też „kształ
cenie modułowe Uczniowie będą mogli - nieobo
wiązkowo, ale na zajęciach organizowanych przez 
szkołę - zdobyć proste kwalifikacje. Przedstawiciele 
szkół zawodowych, z którymi rozmawialiśmy w kulu
arach, potwierdzają, że to dobry pomysł: pięcioletni 
cykl wąsko określonego kształcenia (w dzisiejszych 
technikach) jest zbyt długi, lepiej dać ogólne przy

gotowanie zawodowe i na tej bazie krótko uczyć 
specjalizacji. 

Ale co się stanie z 90 tys. nauczycieli pracujących 
dziś w technikach ? - Nauczyciele przedmiotów zawo
dowych to z tego ok. 40 tys. Po zmniejszeniu zakresu 
przedmiotów specjalistycznych pracę będzie miało 20 
tys. Kilka tysięcy znajdzie zatrudnienie w liceach 
profilowanych przy nowym przedmiocie - przed
siębiorczości, ale z kilkunastoma tysiącami istotnie 
będzie problem - powiedział nam dyr. Ryszard Szu-
bański z MEN. (...) 

Krystyna Starczewska, dyrektorka I Społecznego 
LO w Warszawie: To dobrze, że upowszechni się 
średnie wykształcenie, nawet jeśli nie zawsze będzie 
ono na najwyższym poziomie. Ale nie będzie już tej 
wielkiej rzeszy młodzieży, która zatrzymuje się na 
poziomie zasadniczym zawodowym. Trochę się tylko 
boję, czy czteroletnie liceum da się wcisnąć w trzy 
lata. (...) 

Longin Komołowski, wicepremier, minister pracy: 
To dobry projekt, odpowiada na potrzeby rynku pracy. 
Pracownik nie powinien mieć wąskiej specjalizacji, 
tylko wachlarz umiejętności zawodowych. Reforma to 
spełnia. (...) 

Prof. Andrzej Mulak, rektor Politechniki Wroc
ławskiej: Edukacja musi być jednym pociągiem, w któ
rym wszystko jest pospinane i nie ma skomplikowanych 
przesiadek. Nie powinno być też „bocznych torów", 
jak obecne technika. To stalinowski surogat szkoły 
wyższej, w którym uczy się tylko obsługi urządzeń 
przemysłowych. Przychodzi do nas z takich szkół 
młodzież zdolna, ale obarczona nadmiarem nieprzy
datnych potem wiadomości specjalistycznych, a bra
kuje im np. wiadomości z fizyki. (...) 

W kuluarach można też było usłyszeć, że „ reforma 
jest gotowa na 80 proc.Nie ma bowiem wyliczeń 
jej kosztów, ani nie jest jasna koncepcja szkół policea
lnych, które mają dawać konkretny zawód tym, którzy nie 
zdecydują się na studia wyższe. Wiceminister Irena 
Dzierzgowska była jednak dobrej myśli: - Do uru
chomienia liceów profilowanych zostały jeszcze 873 dni. 
To dużo czasu, więcej, niż mieliśmy przy gimnazjach. 

19 kwietnia 2000 
Marek Kozubal w „Gazecie Stołecznej": W Umia-

stowie nie było żądań, plakatów, okupacji budynku. 
Wygląda jednak, że szkoła, którą gmina powinna 
zlikwidować, ocaleje. Za kilka dni do sądu trafi wnio
sek o założenie stowarzyszenia rodziców i nauczycieli, 
którzy chcą przejąć podstawówkę. Jest szansa, że po 
wakacjach ją poprowadzą. (...) Rodzice i nauczycie-
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le odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwo
ławczego, zebrali podpisy przeciw likwidacji szkoły, 
a potem usłyszeli o opracowanym przez MEN progra
mie „Mała szkoła". (...) - W grudniu Ministerstwo 
Edukacji wydało rozporządzenie o warunkach udzie
lania zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez 
osobę prawną lub fizyczną. Gmina może więc prze
kazać prowadzenie szkoły stowarzyszeniu, dostaje ono 
subwencję, która pozwoli na normalne funkcjono
wanie szkoły do 30 uczniów - mówi Alina Kozińska-
Bałdyga z Centrun Inicjatyw Oświatowych. 

28 kwietnia 2000 
Krystyna Łybacka (SLD) wiceprzewodnicząca 

sejmowej komisji edukacji w rozmowie z Wojciechem 
Staszewskim w „Gazecie Wyborczej": Wyrównywać 
szanse młodzieży wiejskiej trzeba wcześniej, dając 
dzieciom motywację do nauki. One często tej moty
wacji nie dostają z domu. Ale rzeczywiście, jeżeli sieć 
liceów profilowanych będzie wystarczająco gęsta, to 
zmiany ułatwią młodzieży wiejskiej drogę do matury. 

Trzeba jednak pamiętać, że ta młodzież nie dlatego 
idzie na studia, że jest niezdolna, tylko dlatego, że musi 
szybko zdobyć zawód i zarabiać pieniądze. Należy 
więc się zastanowić, jakim dyplomem powinno koń
czyć się liceum profilowanej...) 

„(...) za rok licea nie dostaną przecież jednego 
rocznika, nauczyciele liceów muszą wiedzieć co mają 
ze sobą zrobić. Samokształcenie? Żebyśmy mogli 
mówić o pędzie do samokształcenia, potrzebne są na 
to pieniądze. Z niecierpliwością czekamy na rozpo
rządzenie ministra, które pozwoli na utworzenie 2,5-
procentowej rezerwy funduszu płac na dokształcanie. 
Przewiduje to Karta Nauczyciela, ale od kilku lat 
rezerwa nie powstała (...) na pewno będą problemy z 
nauczycielami zawodu, zwłaszcza zawodów wąsko-
profilowych. Obserwowałam takie sytuacje, gdy mias
ta grodzkie próbowały zmienić profil przestarzałych 
szkół zawodowych. Badania pokazywały, że ich ab
solwenci albo idą na zasiłek, albo trafiają do zupeł
nie innego zawodu, więc lata nauki poszły na marne. 
Ale nauczyciele zawodu protestowali. Z ich punktu 
widzenia jest to uzasadnione, ale sprzeczne z intere
sem państwa, rynku pracy i tych młodych ludzi. 

maj 2000 
Magdalena Piwocka, Dariusz Nowacki 

w „Wiedzy i życiu" : 
Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych to jeden 

Z najsensowniej szych elementów wdrażanej obecnie 
reformy edukacji. W wielu krajach funkcjonują różne 
formy takich egzaminów i nie są one tam żadną 
nowością. W Polsce przedsięwzięcie to jednak ma, 

niestety, podstawową wadę - złą organizację prac 
przygotowawczych, diabeł zaś, jak wiadomo, tkwi 
w szczegółach. Po sześciu latach prac otrzymaliśmy 
zaledwie wspomniane już „Standardy wymagań egza
minacyjnych". (...) 

Ponieważ dzisiejszy maturzysta zwykle próbuje 
zdać co najmniej na trzy kierunki równocześnie, 
a formy i zakresy tych egzaminów są ogromnie zróżni
cowane oraz znane często dopiero w styczniu, przez 
tę „niewymierną" maturę młody człowiek w ciągu 
dwóch miesięcy musi podchodzić do czterech ogrom
nie stresujących prób, wśród których egzamin dojrza
łości chyba jest tą najłatwiejszą. 

Dotychczasowy sposób oceniania wpływa nega
tywnie na stosunki między nauczycielami i uczniami. 
Nauczyciel zazwyczaj dąży do tego, by uczeń opano
wał możliwie dobrze (w rozumieniu pedagoga) jego 
przedmiot i stawia swoje wymagania, uczeń zaś stara 
się na ogół owe wymagania obejść czy ograniczyć 
i zminimalizować wysiłek. 

Rozwiązaniem tej sytuacji jest egzamin zewnę
trzny. Polega on na tym, że prace egzaminacyjne 
z poszczególnych przedmiotów zostają przekazane 
przeszkolonym egzaminatorom spoza szkoły, którzy 
sprawdzają je według jednolitych, ustalonych z góry 
kryteriów".(...) Egzamin zewnętrzny zmieni też sto
sunki między nauczycielami i uczniami z „feudal
nych " na bardziej partnerskie. Obie strony będą miały 
wspólny cel: możliwie najlepszy wynik tej próby. 
Oznacza to konieczność ścisłej pracy i współdziałania. 

11 maja 2000 
Włodzimierz Paszyński, były warszawski kurator 

os'wiaty, pracownik Instytutu Spraw Publicznych pisze 
w „Rzeczpospolitej": Reforma wystartowała pod 
trzema sztandarowymi hasłami: konieczności głębo
kich przemian programowych, upowszechnienia śred
niego wykształcenia, konieczności wyrównania szans 
dzieci w dostępie do edukacji. Realizacja tych haseł 
z perspektywy doświadczeń minionego roku pozos
tawia wiele do życzenia. Paszyński krytykuje nowe 
założenia programowe dla klas 1-9, jako zbyt ogólne 
i bardzo przypominające stare programy: akademickie 
i encyklopedyczne. Uważa, że zmiany są tylko pozorne: 
Nad zapisami z podstawy programowej można by 
przejść do porządku, gdyby nie to, że stanowią kanwę 
nowych programów i podręczników. W efekcie mamy 
więc nowe-stare programy i nowe-stare podręczniki. 
Niektóre tak nowe-stare, że zmieniła się tylko okład
ka. Zdaniem Paszyńskiego, reforma jeśli nie zaszko
dziła, to na pewno nie pomogła. Autor uważa, że teraz 
trzeba przyznać się do błędów i próbować naprawić 



62 WOKÓŁ REFORMY 

co się da. Proponuje konkretne rozwiązania: rewolucje 
zastąpić ewolucją, zmiany zahamować i wprowadzać 
wolniej, a także edukację rozpoczynać wczes'niej 
(zerówka, w perspektywie obligatoryjna, dla pięcio
latków). Autor kończy: Reformie ciągle towarzyszy 
lawina frazesów na temat tego co jednie słuszne, 
dobre, właściwe. Może jest jeszcze czas na opa
miętanie? 

20 - 21 maja 2000 
W „Rzeczpospolitej" z artykułem Włodzimierza 

Paszyńskiego polemizuje Mirosław Handke, minister 
edukacji. Przytacza dane z badania „Nauczyciele 
wobec reformy oświaty": 89proc. (z reprezentatywnej 
grupy ponad 1000 nauczycieli) akceptuje przedsta
wione w projekcie reformy „odchudzenie progra
mów", 72 proc. akceptuje nową podstawę programo
wą. Minister po kolei zbija argumenty Paszyńskiego, 
powołując się m.in. na prof. Andrzeja Janowskiego. 
Wskazuje na potrzebę zmian, potrzebę reformy. Wyda
je się, że wszystkie zmiany, które zaszły w oświacie 
po 1989 roku nie tylko w ostatnich dwóch latach były 
zmianami w kierunku pluralizmu w edukacji. Autor 
pyta retorycznie: O braku dostatecznych środków na 
oświatę można pisać zawsze i zawsze piszący będzie 
miał rację. Tylko czy wstrzymywanie reformy cokolwiek 
tu poprawi? 

27 - 28 maja 2000 
W „Gazecie Wyborczej": Małe szkoły są zbyt 

drogie w utrzymaniu dla budżetu państwa polskiego. 
To prawda, że zwykle są lepsze, szczególnie na głębo
kiej prowincji. Jednak skoro budżet nie ma pieniędzy, 
musi je wysupłać gmina. (...) Widać poważny absurd 
systemu finansowania oświaty. Gminy są „ karane " 
za zatrudnianie wyżej wykwalifikowanych nauczycieli 
- bo muszą dołożyć jeszcze więcej pieniędzy. Skoro 
„pieniądze idą za uczniem ", to - patrząc racjonalnie 
- gminie opłacałoby się zatrudniać wyłącznie osoby 
bez kwalifikacji, bo taki nauczyciel kosztuje mniej. Ab
surd to oczywisty. MEN powinien więc chyba po
myśleć o zmianie w przyszłym roku sposobu oblicza
nia subwencji oświatowej, wprowadzenia do niej 
„ współczynnika wykształcenia nauczycieli 

21-22 czerwca  2000 
„Gazeta Wyborcza" wskazuje na plusy i minusy 

reformy po pierwszym roku od jej wprowadzenia: 
Prawdziwymi bohaterami reformy są nauczyciele, 
których praca stała się teraz trudniejsza. Tym ważniej
sze jest ich wynagrodzenie, a z tym ciągle fatalnie. 

Reforma oświaty obciążyła samorządy. Wiele bierze 
kredyty, aby wypłacić wprowadzone przez MEN pod
wyżki. Miasto Szczebrzeszyn zatrzymało wszystkie 
inwestycje, aby zapewnić szkołom środki. I jak wiem, 
zarówno burmistrz jak i radni robią to świadomie -
inwestując w nowe pokolenie. 

Mam ocenić reformę na stopień ? Nie podejmuję 
się. Lepiej jak w szkole podstawowej dać ocenę opiso
wą, wskazującą na to, co uczeń już osiągnął i jakie 
kroki przed nim stoją. 

23 czerwca 2000 
W „Rzeczpospolitej": Szkoły uczą wyłącznie pod 

testy ponieważ nie mają lepszego pomysłu, jak wzbo
gacać nauczanie i wychować uczniów. Tak jest na 
świecie, tak może już niedługo być i u nas. Nasze szko
ły jeszcze nie koncentrują się swojej działalności na 
przygotowaniu uczniów do sprawdzianów na zakoń
czenie szkoły podstawowej, egzaminów gimnazjalnych 
i maturalnych. Jesteśmy jednak w przededniu daleko 
idących zmian systemu egzaminacyjnego. Planuje się 
wprowadzenie od 2002 roku sprawdzianów i egzami
nów zewnętrznych na trzech poziomach. (...) Wynika 
Z tego wiele problemów, uniwersalizacja może dopro
wadzić, zdaniem autorki, do automatyzacji edukacji 
i ucięcia dyskusji (...) na tematy zwykle poruszane 
w kontekście zadań edukacyjnych: problemy środo
wiska rodzinnego, struktury rodziny, warunków eko
nomicznych, w jakich żyją uczniowie, dyskryminacji, 
a nawet nawyków higienicznych, diety, oglądania 
telewizji itp. Autorka proponuje, aby najpierw opisać 
obszary działania szkół, a potem ustalić i rozpow
szechniać standardy egzaminów. 

Lipiec - Sierpień 2000 
Temat edukacji nie schodzi z pierwszych stron 

gazet. Wszystkie piszą o niedoszacowaniu subwencji 
oświatowej dla samorządów i braku pieniędzy dla 
nauczycieli. Według różnych źródeł subwencja została 
zaniżona o od 800 min do 1,6 mld złotych. Autor 
reformy Mirosław Handke, minister edukacji podaje 
się do dymisji. Nowym ministrem zostaje Edmund 
Wittbrodt, kandydaci na prezydenta unikają odpo
wiedzi na pytanie, skąd wziąć brakujące pieniądze. 
Nauczyciele protestują... • 

Wybór i opracowanie: Joanna Wosińska, Marcin 
Grudzień, Jędrzej Hugo-Bader, Bohdan Pękacki, 
Marcin Serwacki 



WOKÓŁ REFORMY 63 

Jarosław Chojecki 

JAK TO ZROBILI INNI, 
JAK ROBIMY MY 
Porównanie niektórych elementów reform systemów edukacji lat 80. w USA i Wielkiej Brytanii z reformą 

edukacji w Polsce. 

PRZYCZYNY ZMIAN 

Reformy w oświacie w USA i Anglii w latach 80. 
były nie tylko próbami zmian ograniczających się do 
obszaru edukacji - wiązały się z przeobrażeniami 
0 szerszym charakterze. W USA i Anglii wywołane 
było to częściowo kryzysem społecznym spowo
dowanym burzliwymi zmianami końca lat 60., gdzie 
aspekt moralny zgrał się z niepokojami spowodo
wanymi zasadniczymi zmianami społeczno-kultu-
rowymi i szybkim rozwojem kontrkultur. 

Ponadto w obu przypadkach reformę edukacji 
możemy wiązać z efektami kryzysu państwa opiekuń
czego. Szczególnie w USA składały się na to prob
lemy recesji i spadku pozycji ekonomicznej państwa, 
co z kolei przekładało się na redukcję wydatków 
publicznych. Metodą, którą starano się stosować, było 
wprowadzenie do instytucji publicznych wzorców 
rynkowych, a cięcia w wydatkach publicznych zys
kały poparcie opinii publicznej. 

Na polu edukacji zwrócono uwagę, że rozprzes
trzenia się opinia o drastycznym obniżeniu się pozio
mu nauczania i o coraz niższych osiągnięciach ucz
niów. Pojawiła się także krytyka tego, co zrobiono w sys
temie edukacji w poprzednich dekadach, a w szcze
gólności egalitarystycznej polityki edukacyjnej lat 60. 
1 70. 

Co ważne, w przypadku kwestii związanych z kon
dycją państwa, zarówno finansową, jak i społeczno-kul-
turową, problemy zdefiniowane zostały w kategoriach 
wadliwego systemu szkolnictwa. 

W Polsce tłem reformy oświaty są także przemiany 
0 szerszym charakterze społecznym, gospodarczym 
1 politycznym, których symbolem jest rok 1989. Obec
nie wprowadzana reforma edukacji jest, obok pozosta
łych trzech, próbą głębokich zmian, za którymi stoi 
odmienna filozofia niż z okresu sprzed przełomu, 
związana z decentralizacją programów nauczania, 
próbami urynkowienia funkcjonowania szkoły i in
nym podejściem do ucznia. Niestety, nie jest ona 
postrzegana jako sposób radzenia sobie z wyzwa
niami, jakie niosą za sobą trwające w Polce przemiany 
i towarzyszące im problemy społeczne. 

ORIENTACJA IDEOLOGICZNA SIŁ 
STOJĄCYCH ZA ZMIANAMI 

W przypadku USA i Anglii stosunkowo precyzyj
nie można określić orientację ideologiczną rządów, 
które inicjowały zmiany. W Polsce natomiast jest to 
dość trudne. 

Reformy w USA i Anglii za konserwatywnych 
rządów Ronalda Reagana i Margaret Thatcher związa
ne były niemalże z całkowitym odejściem od eduka
cyjnej praktyki poprzedniej dekady. Wiązało się to ze 
zmianą postrzegania roli państwa, które stało na straży 
tradycji i „jedności duchowej narodu". 

W Polsce sytuacja jest niejednoznaczna i trudna 
do zdefiniowania. Rząd, podczas kadencji którego 
wprowadzana jest reforma edukacji, można określać 
równocześnie poprzez jego narodowy, prawicowy, 
chrześcijański, ale i socjalny oraz egalitarny charakter. 
Panuje tu trudny do prostego określenia eklektyzm. 

GŁÓWNE CELE REFORM 
EDUKACYJNYCH 

W reformach edukacji USA i Anglii charakterystycz
ne jest położenie nacisku na rynek i konkurencję, czyli 
wprowadzenie do edukacji mechanizmów rynkowych 
jako elementów, które wymuszą jakość pracy w szko
łach. Pamiętajmy, że jednocześnie jednym z głównych 
celów polityki edukacyjnej jest podporządkowanie 
szkolnictwa wymogom rynku i potrzebom szybszego 
rozwoju gospodarczego kraju. Wiąże się to z trak
towaniem szkoły głównie jako instytucji dostarczającej 
pewnych, określonych, potrzebnych i cennych usług. 
Istotną kwestią pozostaje jedynie zapewnienie ucz
niom tych usług na określonym poziomie - wiązać 
ma się to przecież z ich późniejszymi umiejętnoś
ciami. 

Warty uwagi jest tu jeszcze jeden element - odej
ście od „progresywizmu" i „powrót do podstaw", czyli 
ustalenia dla uczniów pewnego nienaruszalnego kano
nu wiedzy, umiejętności, ale także w pewnym sensie 
„odpowiedniego światopoglądu". Zaznacza się tu 
moralny charakter powrotu do podstaw. 
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W przypadku Polski interesujące są głównie dwa 
spośród założonych celów reformy oświaty, a mia
nowicie podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez 
różnego rodzaju mechanizmy, oraz wyrównanie szans, 
w perspektywie roli instytucji edukacyjnych w fun
kcjonowaniu państwa. 

Jednym z elementów reform w USA i Anglii było 
położenie nacisku na systemy oceniania, testy, stan
dardy. Miały one wspomóc procesy naturalnego po
działu uczniów na gorzej i lepiej radzących sobie 
z nauką. Wiązało się to z postulatem podnoszenia ja
kości pracy szkoły. 

Zdaniem reformatorów dużo bardziej efektywne 
było uczenie młodzieży o podobnych predyspozy
cjach i zdolnościach, niż wyrównywanie poziomu 
„w dół", by trafić do wszystkich uczniów. Aby jednak 
wiedzieć, jak szkoły i uczniowie radzą sobie z nauką, 
zwrócono uwagę na coraz bardziej precyzyjne mie
rzenie wyników osiągnięć pracy uczniów, nauczycieli 
i szkół. Miało to dokładnie informować o systemie 
i pozwalać określać, które z jego elementów są lepsze, 
bardziej efektywne lub gorsze, mniej efektywne. 
Pozwoliłoby to na lepszą kontrolę systemu, a wpro
wadzenie do niego mechanizmów rynkowych i kon

kurencji samo doprowadziłoby do poprawy jakości 
i efektywności w szkolnictwie, ponadto dokonałoby 
się to taniej i skuteczniej, niż może uczynić to państwo. 

Powiązane to było z ze swoistym rozumieniem 
odnowy w szkole poprzez tzw. „powrót do podstaw", 
który miał być kolejnym elementem poprawy jakości 
poprzez przywołanie „starych i sprawdzony" treści 
i metod pracy, uporządkowanie przekazywanej wie
dzy, wpisanie jej w pewne kanony oraz sprecyzowanie 
wymagań wobec ucznia i nauczyciela. 

Wsparte miało to być przez ogólnokrajowe, standa
ryzowane testy weryfikujące, na ile i z jakim skutkiem 
w danej szkole i przez danego nauczyciela reali
zowany jest obowiązujący standard edukacyjny. Stanowić 
miały także źródło informacji o jakości całego systemu 
nauczania i być ważnym elementem kształtowania poli
tyki oświatowej. Na innym poziomie wspomóc rodziców 
w racjonalnym wyborze szkoły, ale także być podstawą 
zróżnicowania pensji nauczycielskich. 

W Polsce kontynuowane są obecnie prace nad 
wprowadzeniem systemu oceniania zewnętrznego. 
Oparty on będzie na egzaminach i sprawdzianach 
przeprowadzanych po zakończeniu szkoły podsta
wowej, gimnazjum i szkoły pogimnazjalnej (matura), 



WOKÓŁ REFORMY 65 

przeprowadzonych przez specjalnie powołane do tego 
instytucje - Centralną i osiem Okręgowych Komisji 
Egzaminacyjnych. Równocześnie każda ze szkół ma 
posiadać wypracowany system oceniania wewnętrznego, 
czyli zasady oceniania uczniów przez nauczycieli 
w ramach danej szkoły. Oba te systemy funkcjonować 
mają jako całość i służyć w konsekwencji podnie
sieniu jakości pracy szkół. 

Jednocześnie dano szkołom dużą autonomię w zakre
sie przygotowania uczniów do egzaminów zewnę
trznych. Polega to na tym, że ustalony został „punkt 
wyjścia" (podstawy programowe) - czyli jaka wiedza 
i jakie umiejętności muszą być uczniowi w ramach 
danego przedmiotu przekazane oraz „punkt dojścia" 
(standardy egzaminacyjne), czyli jaka wiedza i jakie 
umiejętności będą sprawdzane w ramach egzaminów 
zewnętrznych. 

Jednak w związku z tym, że egzaminy tego typu 
odbędą się w 2002 roku, trudno jest na razie mówić 
o czymś innym niż o założeniach. 

W USA i Anglii pojawiły się jednak wątpliwości, 
których wydaje się na razie w Polsce brak - na ile 
treść standardów jest upolityczniona, związana z pro

mowaniem pewnego światopoglądu i na ile stawia 
jedne grupy w pozycji uprzywilejowanej, pomniej
szając szanse edukacyjne członkom grup mniej uprzy
wilejowanych w dostępie do edukacji np. dzieciom 
z biednych rodzin. Dotykamy tutaj bardzo istotnych 
i fundamentalnych problemów - funkcji systemu oświa
ty i wyrównywania szans edukacyjnych, w którym 
rysuje się różnica pomiędzy opisywanymi przypadkami. 

ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI 

Kolejną kwestią jest zarządzanie szkołami (decen
tralizacja, rola rodziców i środowisk lokalnych). 
W USA i Anglii przejawiało się to przez zwiększenie 
uprawnień rodziców w wyborze szkoły dla dzieci'. 
Jednocześnie zwiększono nacisk na odpowiedzialność 
dyrektora nie tylko za wykształcenie oraz wycho
wanie uczniów, ale również za ekonomiczny aspekt 
funkcjonowania szkoły. 

W Polsce dyrektorzy też otrzymali większe kom
petencje, ale w związku z ograniczonymi budżetami 
i funkcjonowaniem karty nauczyciela samodzielność 
ta może być znacznie ograniczona. Szczątkowo poja-

C1ĄGŁE ZMIANY 

Angielski system edukacji - nie-Brytyjczykom - kojarzy się z fragmentami powieści Karola Dickensa: uczniowie w mundurkach 

narażeni na kaprysy brutalnych nauczycieli ubranych w czarne, długie płaszcze. To skojarzenie nie ma jednak dziś wiele wspólnego 

z rzeczywistością angielskiej szkoły. Dawno znikły z niej togi i rózgi, a w ciągu ostatnich piętnastu lat przeszła ona tyle reform, 

że nauczyciele marzą o przynajmniej jednym roku, w którym nie będą musieli wprowadzać nowego egzaminu czy przekształcać 

programu nauczania. 

Egzaminy „o'levels", które jeszcze kilka lat temu obowiązywały na podstawowym poziomie nauczania zostały zastąpione 

przez świadectwo ogólnego średniego wykształcenia (GCSE). To jedyne egzaminy, które każdy z angielskich uczniów ma obowiązek 

zdać. 

Do egzaminów na poziomie zaawansowanym - „a'levels" podchodzą osiemnastolatkowie, którzy chcą studiować. 

Autorzy zarówno „o'levels" jak i „a'levels" krytykowani są za to, że egzaminy nie są tak trudne jak dawniej. Odpierają oni 

zarzuty, tłumacząc, że wyniki egzaminów są coraz lepsze dlatego, że uczniowie coraz lepiej się do nich przygotowują. 

Ważną zmianą w angielskim systemie edukacji, która miała miejsce w ostatnich latach, było wprowadzenie rozporządzenia, 

na mocy którego uczniowie w całym kraju muszą opanować ten sam podstawowy materiał. Przedmiotem emocjonującej debaty 

publicznej stało się to, co powinien on obejmować. W ostatnim czasie toczy się bitwa o nauczanie historii. Propozycje są dwie: 

skoncentrowanie się na nauczaniu o wydarzeniach i ludziach (np. wojnach i władcach, którzy do nich doprowadzali) lub lekcje 

0 losach ludzi w ogóle (np. kobiet). 

Rodzice angielskich uczniów, w wyniku zmian, zaczęli wybierać nie tylko między szkołą koedukacyjną i nie koedukacyjną, 

państwową czy prywatną, ale także między taką, która ma dobrą reputację i taką, która jej nie ma. Często zdarza się, że dzieci 

wybierają szkoły w innym mieście, ponieważ jej uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminach na studia. 

Szkoły także mogą wybierać. Tzw. „grammar schools" przyjmują tylko tych uczniów, którzy bardzo dobrze zdali egzaminy 

1 chcą kontynuować naukę na wyższej uczelni. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii zlikwidowano „grammar schools", bo 

uznano, że są elitarne i ograniczają równy dostęp do edukacji. Partia Pracy, która, będąc w opozycji, przez wiele lat sprzeciwiała 

się istnieniu „grammar schools" zmieniła zdanie po dojściu do władzy. 

Matthew Day 

Przekład z angielskiego: Karolina Oponowicz 
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zas 

wiają się działania angażujące rodziców, a ich samo
dzielna aktywność przejawia się często dopiero w efek
cie decyzji organu prowadzącego o likwidacji szkoły2 

Istotną sprawą we wszystkich omawianych refor
mach był system finansowania 
os'wiaty. W perspektywie wpro
wadzania mechanizmów rynko
wych, starając się zidentyfikować 
kryjący się za tym sposób myśle
nia, można powiedzieć, że pieniądze 
idą za uczniem. Im lepsza (osiągająca 
lepsze wyniki) szkoła, tym więcej ucz
niów, im więcej uczniów, tym więcej 
pieniędzy, a w związku z tym mecha
nizmy rynkowe wymuszą poprawę ja
kości szkolnictwa - tak jak w przy 
padku firm walczących o klien
tów. Lepsze szkoły będą lepiej 
prosperować, gorsze 
zmuszone będą podnieść ja
kość swoich usług - me
chanizm ten ma także zwię
kszyć efektywność fun
kcjonowania całego szkol
nictwa. 

W Polsce mamy do czy
nienia z połowicznym rozwią 
zaniem. Polega ono na przyz
nawaniu dotacji w przeliczeniu na 
jednego ucznia organom prowadzącym, 
które same decydują o rozdysponowaniu przy
dzielonych środków do poszczególnych szkół. 
Nie wiadomo jednak, jak na rozdysponowanie 
środków wpłynie informacja o wynikach uzyskiwanych 
w poszczególnych szkołach - mierzonych jednakowym 
narzędziem na danym poziomie nauczania (sprawdzian, 
egzamin). 

Szczególnie w USA dla nauczycieli przygotowano 
specjalne programy mające na celu motywowanie ich 
do podwyższenia efektywności wyników - płaca 
zależna częściowo od wyników. Równocześnie wpro
wadzone zostały certyfikaty i licencjat, utworzono 
szczeble kariery, które powiązano z wysokością zarobków. 

W Polsce wspomniane wyżej mechanizmy w pew
nym sensie zastąpiono przyznaniem praw zapisanych 
w Karcie Nauczyciela, zmniejszając przez to funkcję 
motywacyjną systemu. Wprowadzono co prawda szcze
ble kariery o zróżnicowanych placach, ale nie wiado
mo do końca, czy organy prowadzące szkoły pub
liczne (głównie gminy i powiaty) będą w stanie wy
płacić nauczycielom wynikające z tego tytułu zo
bowiązania. 

JAKOSC SZKOLNICTWA 

Na zakończenie warto powrócić do jednej z na
czelnych i ciągle powracających kwestii wpisanych 
w omawiane reformy edukacji - jakości szkolnictwa 
i sposobów jej zapewniania. 

Przez reformatorów z USA i Anglii była ona 
specyficznie rozumiana jako dostarczenie uczniom 
„podstawowych umiejętności" na jak najwyższym 
poziomie, który miały zapewnić mechanizmy ryn
kowe funkcjonujące w oświacie przy dobrej i precy
zyjnej informacji zebranej na podstawie testów. Wią

że się to z bardzo ważną kwestią - czy szkoła jest 
instytucją świadczącą pewne usługi na okreś

lonym, możliwie jak najwyższym pozio
mie, czy też ma spełniać (poza prze

kazywaniem wiedzy, umiejętności 
i wychowaniem) różnorodne spo

łecznie służebne funkcje, np. 
wyrównywanie szans? W Pol
sce element społecznej misji 
szkoły, czyli wyrównywanie 
szans, jest jednym z głównych 
celów reformy edukacji. Jed

nocześnie wprowadzane są też 
różnego rodzaju mechanizmy 

rynkowe. Na razie efekty tych 
zabiegów w naszym kraju nie są 

do końca znane. Możemy jednak 
zaobserwować, że we wszystkich 

omawianych przypadkach reformy 
w oświacie wiążą się z szerszymi zmia

nami o charakterze społecznym. Niestety, 
jedynie u nas pojawiające się kwestie roz

woju gospodarczego i problemy spo
łeczne nie są rozpatrywane z perspek

tywy systemu edukacji. • 

Tekst jest efektem seminarium magister
skiego „Reformowanie oświaty"prowadzonego w In
stytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Co będąc zgodne z ideą wolności i obywatelskiego zaan
gażowania może równocześnie zaowocować wzrostem 
jakości edukacji poprzez zaangażowanie ucznia i jego 
rodziców w sprawy szkoły, a także włączyć rodziców do 
kształtowania polityki edukacyjnej. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum 
Inicjatyw Oświatowych na zlecenie MEN „O doświad
czeniach i inicjatywach samorządów i społeczności lo
kalnych w pierwszych miesiącach wprowadzania reformy 
oświaty". 
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Dorota Pyszna 

NAUCZYCIELE W DRODZE DO UŃ5 
Reforma systemu oświaty w Polsce powinna zostać uzupełniona o skuteczną akcję informacyjną na temat 

konsekwencji, jakie przyniesie dla polskiej szkoły oraz polskich nauczycieli integracja z Unią Europejską. 

STOSUNEK DO INTEGRACJI 

Większos'ć nauczycieli (65 proc.) popiera przystą
pienie Polski do Unii Europejskiej. 

Akceptacja naszego członkostwa w Unii wśród 
nauczycieli jest zbliżona do poparcia dla tego procesu 
w polskim społeczeństwie (64 proc.), natomiast nieco 
niższa niż w grupie osób z wyższym wykształceniem 
(70 proc.). Najmniej przychylni integracji Polski z Unią 
są nauczyciele ze szkół podstawowych. W ewentual
nym referendum za przystąpieniem Polski do Unii 
głosowałoby 61 proc. tych nauczycieli, a przeciwko aż 
26 proc., podczas gdy spośród nauczycieli techników 
76 proc. głosowałoby za, a 10 proc. przeciw. (...) 

Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
wypowiadają się przede wszystkim nauczyciele przed
miotów zawodowych, zatrudnieni w liceach zawo
dowych i technikach. Poparcie dla tego procesu wiąże 
się nie tylko z zainteresowaniem sprawami pub
licznymi, ale także z poziomem czytelnictwa prasy: 
najwięcej zwolenników integracji znajduje się wśród 
osób, które regularnie sięgają po gazety codzienne. 
Można zatem stwierdzić, że czytelnictwo prasy sprzy
ja otwarciu między innymi na kwestie integracji. 
Z drugiej strony, jest możliwe, że zwolennicy integra
cji szukają swych opinii w prasie, w zasadzie przy
chylnej integracji polski z Unią. Związek czytelnictwa 
prasy z akceptacją integracji wydaje się szczególnie 
interesujący, ponieważ analizowane były poglądy 
grupy dość jednolitej ze względu na poziom wyksz
tałcenia, zarobki i pozycję zawodową. (...) 

Poparcie dla szybkiego przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej rośnie wraz z aprobatą zmian, które zaszły 
w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu (83 proc. nauczycieli, 
którzy aprobują te przeobrażenia wyraża poparcie dla 
integracji) oraz oceną własnej sytuacji materialnej. Wię
kszość respondentów (77 proc.), którzy cenili własne 
warunki materialne jako dobre oraz 64 proc. tych, którzy 
ocenili je jako złe, deklaruje chęć glosowania w referen
dum za przystąpieniem Polski do Unii. 

Oprócz nauczycieli szkół podstawowych najbar
dziej przeciwni integracji są ci nauczyciele, którzy 
określają swoje dochody jako niskie, a warunki mate
rialne jako złe. 

Poparcie nauczycieli dla integracji zależy nie tylko 
od ich aktualnej sytuacji materialnej, ale także od 
stopnia zadowolenia czy też frustracji związanej 

z sytuacją gospodarczą i polityczną naszego kraju. 
Nauczyciele generalnie pozytywnie nastawieni do 
transformacji ustrojowej mają bardziej otwarte oraz 
optymistyczne podejście do integracji. Aż 31 proc. 
respondentów negatywnie oceniających zmiany, które 
zaszły w Polsce po 1989 roku, w ewentualnym refer
endum głosowałoby przeciwko przystąpieniu Polski 
do Unii. 

Dobrym wskaźnikiem stosunku do integracji jest 
opowiedzenie się za szybszym bądź wolniejszym 
tempem tego procesu. Choć większość nauczycieli 
akceptuje przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
tylko część opowiada się za szybkim tempem inte
gracji - 43 proc. badanych sądzi że byłoby najlepiej, 
gdyby Polska została pełnoprawnym członkiem Unii 
przed rokiem 2003 ( data ta jest oficjalnie przedsta
wionym przez rząd polski terminem gotowości Polski 
do przystąpienia do Unii). (...) 

Jest interesujące, że zwolennikami możliwie naj
szybszej integracji z Unią są nauczyciele, których 
charakteryzuje małe zadowolenie z wykonywanego 
zawodu. Jak wcześniej wspomniano, pewien stopień 
frustracji zawodowej, a może nadzieja na poprawę 
sytuacji wywołującej frustrację, działa stymulująco, 
skłania do akceptacji zmian. Zdaniem tej grupy res
pondentów, szybka integracja może oznaczać pozy
tywne przeobrażenia, w tym poprawę sytuacji polskiej 
oświaty oraz podwyższenie statusu społecznego nau
czycieli. Nauczyciele sfrustrowani zawodowo widzą 
szansę w szybkim przystąpieniu do Unii, ci natomiast, 
którzy oceniają własną sytuację materialną jako złą, 
postulują opóźnienie tego procesu. Im niższe dochody, 
tym większe występują wśród nauczycieli obawy 
przed integracją, procesem nowym i niełatwym. Jed
nak już ci nauczyciele, którzy oceniają swoje warunki 
życia jako średnie, postrzegają integrację bardziej 
pozytywnie. 

Najsilniejsze zróżnicowanie opinii na temat daty 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wiąże się 
z oceną zmian w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu. 
Spośród nauczycieli, którzy oceniają transformację 
w Polsce po 1989 roku jako pozytywną, 60 proc. 
sądzi, że byłoby najlepiej, gdyby Polska została 
pełnoprawnym członkiem Unii nie później niż w roku 
2003; tego zdania jest 34 proc. nauczycieli oce
niających te zmiany negatywnie. Podobnie najwięcej 
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kategorycznych przeciwników przystąpienia Polski do 
Unii znajduje się wśród respondentów, którzy nega
tywnie oceniają zmiany (12 proc.). Integracja postrze
gana jest zatem jako nierozłączna część przeobrażeń 
zachodzących w Polsce. 

WPŁYW INTEGRACJI NA ŻYCIE 
SPOŁECZNE I SZKOŁĘ 

Akceptacja przeobrażeń społecznych oraz ekono
micznych zależy między innymi od przeświadczenia 
o ich wpływie na własne życie. Mimo że zaintereso
wanie nauczycieli kwestiami integracji europejskiej 
jest duże, sądzą oni, iż przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej jedynie w niewielkim stopniu wpłynie 
na ich życie. Tylko niewielki odsetek badanych 
wyraża opinię, że ów wpływ będzie bardzo istotny. 
Połowa nauczycieli oczekuje pewnych, aczkolwiek 
nie radykalnych zmian w swoim życiu (respondenci 
twierdzą, że integracja „raczej" wpłynie na ich 
życie). 

Ocena wpływu integracji na własne życie przez 
nauczycieli różni się znacząco od opinii osób z wyż
szym wykształceniem oraz całego społeczeństwa. 
W marcu 1998 roku aż 35 proc. osób z wyższym 
wykształceniem wyraziło opinię, że przystąpienie 
Polski do Unii wpłynie znacząco na ich życie, tymcza
sem zdanie to podziela jedynie 14 proc. nauczycieli. 
Nauczyciele są zatem w dużo mniejszym stopniu niż 
ogół społeczeństwa czy osoby z wyższym wyksz
tałceniem przekonani, że integracja wpłynie na ich 
życie. (...) 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że aż jedna piąta 
respondentów uważa, iż integracja przyniesie polskiej 
szkole więcej strat niż korzyści. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy należałoby szukać w panujących ste
reotypach na temat szkół w Europie Zachodniej. 
Część polskich nauczycieli jest przekonana, że w szko
łach na Zachodzie poziom nauczania jest niski, a mło
dzież „trudniejsza" niż w naszym kraju i bardziej 
zdemoralizowana. Wielu nauczycieli krytycznie oce
nia programy i metody nauczania w szkołach zachod
nich. Na przykład podczas badań fokusowych jeden 
z nauczycieli liceum udzielił szkole niemieckiej „mo
ralnej nagany" oraz wyraził przekonanie że „dopusz
czenie do takiej sytuacji programowej w naszej szkole 
byłoby zdradą jej wychowawczych i dydaktycznych 
misji". Nauczyciele obawiają się więc negatywnych 
wpływów szkoły zachodniej, co wynika z przywią
zania do tradycyjnego modelu nauczania rozumianego 
jako misja bądź też z przywiązania do wartości religij
nych (szkoła zachodnia tradycyjnie uważana jest za 
laicką). 

Opinie nauczycieli o korzyściach dla polskich 
szkół oraz systemu oświaty związanych z integracją 
mogłyby być jeszcze bardziej pozytywne, gdyby mieli 
oni więcej informacji o celach europejskiej polityki 
edukacyjnej (do których zalicza się między innymi 
podnoszenie jakości nauczania, upowszechnienie 
nauki języków obcych, wymianę młodzieży i kadry 
pedagogicznej itd.), a także o możliwościach udziału 
w programach wspólnotowych „Sokrates", „Leonar
do" i „Młodzież dla Europy". (...) 

Sceptycyzm nauczycieli odzwierciedlają również 
ich poglądy na temat wpływu integracji na stan wie
dzy i wykształcenia Polaków. Integracja z Unią i włą
czenie się Polski w unijną politykę edukacyjną jedynie 
w opinii 52 proc. nauczycieli raczej korzystnie wpły
nie na stan wiedzy i poziom wykształcenia Polaków. 
Tylko 39 proc. nauczycieli uważa, że przystąpienie 
Polski do Unii Europejskiej wpłynie pozytywnie na 
stosunek młodzieży do nauki. (...) 

Mimo dość sceptycznych poglądów na temat przys
tąpienia Polski do Unii Europejskiej, większość nau
czycieli uznaje potrzebę wprowadzenia do szkół 
wiedzy z zakresu integracji. Zastanawia fakt dość 
niewielkiego przekonania o potrzebie informowania 
młodzieży o kwestiach związanych z Unią i przys
tąpieniem Polski do tej organizacji (53 proc. odpo
wiedzi „raczej tak"). 

Chociaż ponad dwie trzecie badanych nauczycieli 
(68 proc.) postuluje wprowadzenie do polskich szkół 
specjalnego typu edukacji bądź przedmiotu na temat 
integracji z Unią Europejską, to jedynie 15 proc. 
ankietowanych jest o tym silnie przekonanych. Poło
wa respondentów (53 proc.) jest wprawdzie przy
chylnie nastawiona do proeuropejskiej edukacji, lecz 
nie do końca przeświadczona o potrzebie zwrócenia 
szczególnej uwagi na kwestie integracji. (...) 

REFORMOWAĆ I INFORMOWAĆ 

Badanie postaw nauczycieli wobec integracji Polski 
z Unią Europejską wykazało dość duże zainteresowanie 
tej grupy kwestiami związanymi z Unią oraz aprobatę 
dla przystąpienia Polski do tej organizacji. Jednak poparcie 
dla integracji jest ograniczone wieloma uwarunkowa
niami, wynikającymi ze specyficznej sytuacji polskiego 
szkolnictwa oraz sytuacji samych nauczycieli. Nau
czyciele są dość sfrustrowaną grupą społeczną, źle oce
niają swoje warunki materialne, wynagrodzenie oraz 
społeczny prestiż zawodu, który wykonują. Tylko 6 proc. 
nauczycieli ocenia swe warunki materialne jako dobre 
(podczas gdy taką opinię wyraża 22 proc. ogółu społe
czeństwa), a 16 proc. ankietowanych określa te warunki 
jako złe (tak jak ocenia 25 proc. społeczeństwa). Mimo 
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ogólnego niezadowolenia, tylko 12 proc. nauczycieli 
myśli o zmianie zawodu. Poziom poparcia nauczycieli 
dla procesów integracyjnych wiąże się również z ich 
obecnymi nastrojami - planowana reforma os'wiaty 
zapewne wywiera wpływ na ich samopoczucie, wywo
łując przede wszystkim poczucie zagrożenia. 

Po wprowadzeniu reformy oświaty nauczyciele 
żywią wiele obaw o jej skutki, których nie potrafią 
przewidzieć. Odczuwają również obawy w integracji 
europejskiej. Pewien sceptycyzm jest więc raczej 
oznaką niepewności niż niechęci czy braku poparcia 
dla przystąpienia Polski do Unii. 

W porównaniu z ogółem Polaków mających wyższe 
wykształcenie, nauczyciele dostrzegają mniej pozytyw
nych efektów, które integracja może przynieść Polsce 
oraz im samym. Są też zdecydowanie bardziej ostrożni 
w wyrażaniu opinii na tematy związane z integracją. 
W związku z tym konieczne jest szersze informowanie 
nauczycieli o Unii Europejskiej, tym bardziej że właśnie 
oni, z racji wykonywanego zawodu, będą źródłem 
informacji dla młodego pokolenia. Chodzi nie tylko 
o ogólne informacje o mechanizmach funkcjonowania 
tej instytucji, ale także na temat polityki edukacyjnej 
w Unii. W artykule 126 Traktatu z Maastricht znalazła 
się długa lista zadań edukacyjnych zakrojonych na skalę 
europejską, między innymi wymienione zostały progra
my edukacyjne Unii. Mimo że Polska już od kilku lat 
ma prawo uczestnictwa w owych programach, infor
macja na ten temat nadal pozostaje niezwykle uboga. 

Reforma systemu oświaty w Polsce powinna zatem 
zostać uzupełniona o skuteczną akcję informacyjną na 
temat konsekwencji, jakie przyniesie dla polskiej szkoły 
oraz polskich nauczycieli integracja z Unią Europejską. 
Zalecane jest podjęcie szerszych działań, polegających 
między innymi na wymianie nauczycieli z Polski i kra
jów członkowskich Unii, intensyfikacji dyskusji na temat 
szkoły w Europie w przyszłym tysiącleciu, organizowaniu 
staży dla nauczycieli wprowadzających programy autor
skie (w celu ich zaktywizowania i pobudzenia do dzia
łania), prowadzeniu szkoleń metodycznych oraz wymianie 
programów nauczania. Najważniejsze, aby informacja 
o Unii Europejskiej nie ograniczała się jedynie do teo
retycznego przedstawiania celów polityki edukacyjnej. 
Powinna ona polegać raczej na ukazywaniu aspektów 
praktycznych i dotyczyć np. przybliżenia kwestii wza
jemnego uznawania dyplomów w Unii Europejskiej, 
wymiany uczniów i studentów, dokształcania nauczycieli 
itd. Obecnie problematyka ta jest niestety jeszcze zupełnie 
obca polskim nauczycielom, którzy w bliskiej przyszłości 
staną się obywatelami rozszerzonej Unii. H 

Tekst stanowią fragmenty raportu z badań „Nau
czyciele wobec integracji Polski z Unią Europejską 
przygotowanego przez autorkę na zlecenie Instytutu 
Spraw Publicznych w 1999 roku. 

Skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Mirosław Sielatycki 

TWORZYĆ 
EUROPEJSKIE 
UMYSŁY 

Edukacja europejska w Polsce 

MNIEJ MIEJSCA NIŻ MEDIOM 

Edukacja europejska jest obecna w polskiej oświa
cie od 1989 roku. Duża część polskich nauczycieli 
szybko zrozumiała, że jest to ważne wyzwanie edu
kacyjne. Stąd od początku lat 90. pojawiło się wiele 
innowacyjnych pomysłów pedagogicznych na edukację 
europejską. Zaczęto tworzyć programy autorskie, klasy 
i kluby europejskie, organizować międzynarodową 
wymianę młodzieży, współpracować ze szkołami 
z innych państw europejskich. Od 1999 roku wraz 
z wprowadzeniem nowej podstawy programowej 
kształcenia ogólnego 
edukacja europej
ska jest stałym 
i powszech
nym elemen
tem programo
wym polskiej 
szkoły (w pos- V7" 
taci ścieżki edukacyjnej 
w gimnazjum i liceum profi
lowanym). 

Polska uznaje przystąpie
nie do struktur europej-
skichjako priorytet poli
tyki państwa. Ten fakt 
można uznać za podsta
wę realizacji edukacji europejskiej w polskich szkołach. 
Rządowe dokumenty dotyczące procesu integracji 
europejskiej zawierają również „edukacyjne dele
gacje". W Narodowej Strategii Integracji (NSI) czytamy: 
.Akcja edukacyjno-informacyjna, skierowana do pol
skiego społeczeństwa, będzie prowadzona poprzez: 
włączenie do systemu edukacyjnego wiedzy o UE, 
w tym elementów budzących zainteresowanie integra
cją europejską i przygotowujących do życia w jed
noczącej się Europie". W Programie Informowania 
Społeczeństwa (PIS) - w grupie odbiorców programu 
wyróżniono między innymi osoby uczące się (mło
dzież szkół podstawowych i średnich, studenci) oraz 
nauczycieli. W dokumencie czytamy: „Produkcja 
dobrej informacji jest kluczowym elementem realizacji 
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strategii informacyjnej. Program Informowania Społeczeń
stwa zakłada wsparcie finansowe inicjatyw informacyjno-
edukacyjnych dotyczących integracji podejmowanych 
przez partnerów PIS według założonych priorytetów". 
Również Narodowy Program Przygotowania do Człon
kostwa oraz inne dokumenty rządowe wskazują na 
konieczność podejmowania działań edukacyjnych. Na
leży jednak krytycznie stwierdzić, że systemowi oświaty 
poświęca się we wspomnianych dokumentach o wiele 
mniej miejsca niż mediom. Tę dysproporcję należy niwe
lować. 

KTO UCZY ABY UCZYĆ? 

Obecnie tematyka europejska w polskich szkołach 
przechodzi z fazy innowacji do fazy edukacji pow
szechnej. Rodzi się pytanie, gdzie i jak mogą się 
przygotowywać nauczyciele, którzy następnie podej
mują się zadania uczenia młodzieży. 

Głównymi podmiotami przygotowującymi nau
czycieli i młodzież w zakresie edukacji europejski są: 

- placówki doskonalenia nauczycieli 
- uczelnie wyższe 
- samorządy terytorialne 
- organizacje pozarządowe 
- partnerzy zagraniczni. 

Placówki doskonalenia nauczycieli (centralne, 
wojewódzkie i niepubliczne) są tym elementem systemu, 
w którym istnieje największa liczba form szkoleniowych 
z zakresu tematyki europejskiej. Wiele wojewódzkich 
placówek doskonalenia nauczycieli utworzyło stano
wiska konsultantów do spraw edukacji europejskiej, 
w niektórych przypadkach są to nawet wydzielone 
komórki organizacyjne. Placówki te od wielu lat szkolą 

nauczycieli w zakresie edukacji europejskiej, ponadto 
stworzyły szereg opracowań metodycznych. Należy 
podkreślić sukcesy wielu ośrodków metodycznych 
(m.in. Wałbrzycha, Zielonej Góry,Warszawy). Krytycz
nie należy jednak ocenić to, że w wielu placówkach 
nie było do tej pory proeuropejskiej oferty szkoleniowej 
i wydawniczej. 

Spośród centralnych placówek doskonalenia nau
czycieli podległych bezpośrednio MEN w zakresie 
tematyki europejskich specjalizuje się Centralny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (w strukturze 
Ośrodka funkcjonuje Pracownia Edukacji Obywa
telskiej i Europejskiej). CODN przeprowadził w la
tach 1996-1997 największy program edukacyjny 
z tego zakresu - program SIERRA-PEIE (w ramach 
Phare). Wspólnie z siedmioma wojewódzkimi pla
cówkami doskonalenia i organizacjami pozarządo
wymi wyszkolono ponad półtora tysiąca nauczycieli, 
przygotowano 20-osobową grupę trenerską i opra
cowano multimedialny pakiet edukacyjny „Europa na 
co dzień" (zawierający podręcznik dla ucznia, podrę
cznik dla nauczyciela - w sumie ponad 800 stron, 
kasetę wideo, CD-ROM z programem komputerowym, 
CD z muzyką europejską, zestaw foliogramów, plakat 
i aplikację internetową). Ośrodek wydał w ostatnich 
latach szereg innych opracowań z zakresu europej
skiego wymiaru nauczania - „Integrująca się Europa", 
„Europa - twoja długoterminowa lokata", „Partnerzy 

Zadania na najbliższe lata dotyczące edukacji europejskiej: 

• stworzenie rządowego dokumentu odnoszącego się do edukacji europejskiej - Narodowej Strategii Edukacji Europejskiej, 

(podobny dokument powstał w odniesieniu do edukacji ekologicznej - jest nim Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej) 

• uruchomienie stałej rządowej linii finansowania przedsięwzięć z zakresu edukacji europejskiej dla organizacji 

oświatowych i pozarządowych 

• wprowadzenie do systemu oświatowego powszechnych szkoleń nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem 

środowisk wiejskich 

• opracowanie i systemowe wprowadzenie do polskich szkół pakietów edukacyjnych do realizacji programów ścieżki 

„edukacja europejska" 

• stworzenie ogólnopolskich kadr szkoleniowych z zakresu edukacji europejskiej, rekrutujących się z systemu 

doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarządowych, szkół oraz włączających się ekspertów zewnętrznych 

• wspieranie klubów europejskich oraz innych innowacji z zakresu edukacji europejskiej w szkołach 

• włączenie przedstawicieli oświaty do procesu informowania społeczeństwa oraz promocji członkostwa Polski w UE 



EUROPEJSKI POKÓJ NAUCZYCIELSKI 71 

- Polacy i Niemcy w nowej Europie", „Sąsiedzi -
Polacy i Ukraińcy w nowej Europie", „Kluby Europej
skie" (w opracowaniu). 

Uczelnie wyższe na kierunkach nauczycielskich 
nie przygotowują nauczycieli-specjalistów w zakresie 
edukacji europejskiej. Ważne jest natomiast, aby proces 
kształcenia nauczycieli odbywał się z uwzględnieniem 
europejskiego wymiaru nauczania. W największym 
stopniu do nauczania problematyki europejskiej przy
gotowani są nauczyciele - absolwenci kierunków 
historycznych i geograficznych. Wyższe uczelnie 
prowadzą studia podyplomowe dla nauczycieli z za
kresu edukacji europejskiej. Ważną rolę odgrywają 
Centra Europejskie przy uniwersytetach. Szkolenia 
dla nauczycieli organizują: Centrum Europejskie 
Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Europejski 
w Łodzi, a także uczelnie niepubliczne: np. Wyższa 
Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. 

Samorządy terytorialne mogą wspomagać edu
kację europejską na kilka sposobów. Zatrudniają one 
doradców metodycznych, z których wielu specjalizuje 
się w tematyce europejskiej. Ponadto doradcy mogą 
udzielać informacji o możliwości doskonalenia i dok
ształcania się. Liczne samorządy współpracują z sa
morządami innych państw europejskich (np. w ramach 
ruchu miast partnerskich). W tych gminach i powiatach 
wdrażanie edukacji europejskiej 
jest łatwiejsze, gdyż władzom 
lokalnym zależy zwykle 
na rozszerzeniu współ
pracy na obszar 
szkolny. 

Samorząd terytorialny może również wspierać 
finansowo kluby europejskie działające w szkołach 
oraz projekty edukacyjne (np. obchody Dnia Euro
pejskiego). 

Proeuropejskie organizacje pozarządowe są 
ważnym partnerem szkół i nauczycieli zajmujących 
się tematyką europejską. W Polsce funkcjonuje ponad 
200 organizacji zajmujących się tematyka europejską 
(ich najpełniejszą bazę zawiera aktualizowany każ
dego roku „Almanach polskich pozarządowych orga
nizacji proeuropejskich" publikowany przez Polską 
Fundację im. Roberta Schumana). 

Nie można w pełni realizować procesu edukacji 
europejskiej bez kontaktów z partnerami zagranicznymi. 
Taką możliwos'ć dają programy edukacyjne Unii Euro
pejskiej: SOCRATES, a zwłaszcza jego komponent 
COMENIUS - wspierający międzynarodową wymianę 
młodzieży). Istnieje też szereg programów wspierających 
bilateralną działalność edukacyjną, najwięcej w zakresie 
współpracy polsko-niemieckiej. Wymienić tutaj należy 
-Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-
Niemiecką Współpracę Młodzieży (Jugendwerk), 
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżo
wej, Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży w Olsztynie, 
Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana 
Kolbego w Gdańsku, Dom Spotkań im. Angelusa 
Silesiusa we Wrocławiu, Wspólnotę Kulturową „Bo-
russia" w Olsztynie, Akademię Europejską w Kuli
cach, Fundację Europejskie Spotkania Kaszubskie 
w Krokowej. Ponadto należy wspomnieć o niemiec
kich fundacjach działających w Polsce (m.in. Fun
dacja Friedricha Eberta, Fundacja Konrada Aden-
auera, Fundacja Boscha, Fundacja Naumanna) i nie
mieckich instytutach (m.in. Instytut Goethego, Nie
miecki Instytut Historyczny). 

LLLBQ2A SUKCESY I PORAŻKI 
W latach 1995-2000 udało się w Polsce 

osiągnąć sporo sukcesów w zakresie edukacji 
europejskiej. Do głównych z nich zaliczyć należy: 
• wprowadzenie ścieżki edukacyjnej „Edukacja 

europejska" do podstawy programowej kształcenia 
ogólnego na poziomie gimnazjum i liceum profilo
wanego (głównego dokumentu reformy programowej 
MEN) 

• opracowanie szeregu polskich podręczników 
do nauczania zagadnień europejskich 

• wyszkolenie kilku grup trenerskich z zakresu 
edukacji europejskiej (np. grupa trenerów programu 
SIERRA-PEIE, trenerzy organizacji pozarządowych) 

• uruchomienie na uczelniach studiów pody-
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plomowych z tematyki europejskiej dla nauczycieli 
• powstanie kilku czasopism wspomagających 

nauczycieli realizujących edukację europejską 
• rozwój proeuropejskich innowacyjnych po

mysłów pedagogicznych w szkołach (np. klasy euro
pejskie, konkursy europejskie, obchody Dnia Europy) 

• włączenie się proeuropejskich organizacji 
pozarządowych w szkolenia nauczycieli i pracę z mło
dzieżą szkolną 

• rozwój Klubów Europejskich w szkołach i obję
cie ich opieką przez organizacje pozarządowe i insty
tucje rządowe 

• spotkania osób realizujących edukację europej
ską (np. Polskie Spotkania Europejskie organizowane 
przez Polską Fundację im. R. Schumana, czy Forum 
Młoda Europa organizowane przez Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej) 

• powołanie Rady do spraw Edukacji Europej
skiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (doradza
jącej Ministrowi w sprawach os'wiaty i szkolnictwa 
wyższego) 

• powstanie polskich zasobów internetowych 
wspomagających edukację europejską 

• przystąpienie polskich szkół do unijnych prog
ramów edukacyjnych 

• rozwój międzynarodowej wymiany młodzie
żowej (zwłaszcza z Niemcami w ramach programu 
Jugendwerk) 

• włączenie się wojewódzkich placówek dosko
nalenia w szkolenia nauczycieli w zakresie tematyki 
europejskiej 

• przystąpienie Polski do udziału w Europejskim 
Konkursie Szkolnym i kilku innych paneuropejskich 
przedsięwzięciach edukacyjnych 

• uruchomienie systemu grantów wspierających 
edukację europejską ze środków pomocowych UE. 

Pomimo powyżej wymienionych sukcesów należy 
odnotować też porażki. 

Z edukacją europejską dotarto głównie do środo
wisk zainteresowanych tematyką i przekonanych do 
integracji europejskiej. Do grup sceptycznych wobec 
Europy dotarto w ograniczonym zakresie. Dalsze 
utrzymywanie takiego kierunku rozwoju edukacji 
europejskiej może prowadzić do niebezpiecznego 
stanu, w którym przekonani stają się jeszcze bardziej 
przekonani, przez co staną się jeszcze bardziej niezro
zumiali dla nie przekonanych. 

Edukacja europejska nie stała się równoprawnym 
partnerem informacji europejskiej i promocji euro
pejskiej. Polskiej szkole w dokumentach rządowych 
przypisano rolę drugoplanową w stosunku do mediów. 

Nie powstała również stała rządowa linia finan
sowania edukacji europejskiej. Efektem tego jest brak 
programów systemowych oraz „białe plamy" w reali
zacji tej tematyki w niektórych środowiskach społecz
nych. 

W 1970 r. w „Liście otwartym do Europejczyków" 
Denis de Rougemont napisał: „Nie będzie Europy, 
jeśli nie będzie Europejczyków. Ale co ukształtuje 
Europejczyków, jeśli nie wychowanie? Twierdząc, ze 
wszystko zależy od wychowania, twierdzimy, że 
wszystko zależy od wychowawców i od formacji jaką 
otrzymują. O przyszłości zjednoczonej Europy decy
dują szkoły przygotowujące nauczycieli. Tak długo 
jak nie nastąpią w nich zmiany idące w kierunku 
antynacjonalistycznym i proeuropejskim i nie zaczną 
być odczuwalne ich skutki w średnim szkolnictwie 
naszych krajów, działaniom politycznym i ekono
micznym brak będzie mocnego gruntu pod nogami. 
Albowiem zanim się stworzy Europę, trzeba najpierw 
stworzyć to co europejskie. A to dzieje się najpierw 
w umysłach". B 

Tekst jest zredagowaną wersją wystąpienia Miro
sława Sielatyckiego, dyrektora Centralnego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli na posiedzeniu Narodowej 
Rady Integracji Europejskiej - 28 czerwca 2000 roku. 

Tytuł, śródtytuły pochodzą od redakcji. 
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PRIORYTET - EDUKACJA 
EUROPEJSKA 
Z Katarzyną Zakroczymską, koordynatorką programów z zakresu edukacji europejskiej w Centralnym 

Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, rozmawia Magdalena Pietraś 

Skąd pomysł na działalność „europejską'' w CODN? 

Edukacją europejską CODN zajmuje się od 1995 
roku. Tę formę dzialalnos'ci zapoczątkowali: Jacek 
Kowalski, Jacek Królikowski i obecny dyrektor 
Ośrodka Mirosław Sielatycki, który jeszcze jako 
nauczyciel geografii w liceum im. T. Rejtana prowa
dził w szkole działalność proeuropejską i jako jeden 
z pierwszych pedagogów w Polsce robił coś, co dziś 
można nazwać europejską ścieżką edukacyjną. Stwo
rzyli oni Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Ekono
micznej, który potem przybrał nazwę „Europejskie 
Centrum Informacyjne Kształcenia Obywatelskiego". 

Działalność europejska na dużą skalę zaczęła się 
w CODN od projektu PHARE-SIERRA PEIE - finan
sowanego przez Phare. Pomysły na działalność w zak
resie doskonalenia nauczycieli nie pochodzą z zagra
nicy, ale są wynikiem wcześniejszej współpracy z orga
nizacjami pozarządowymi w Polsce. Na pewno w porów
naniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej 
nasze działalność jest bardzo zaawansowana. 

Kto tworzy scenariusze lekcji zamieszczane w wyda
wanych przez CODN podręcznikach? 

Pomysły na całe książki rodzą się zazwyczaj 
w czasie pracy grupowej. Najpierw zbiera się kilku-

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) jest funkcjonującą od 1991 roku i mieszczącą się w Warszawie, jednostką! 

budżetową Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jedna z pięciu centralnych placówek doskonalenia nauczycieli. Jednym z zadań Ośrodka I 

jest doskonalenie nauczycieli na polu edukacji europejskiej i wspieranie europejskiego wymiaru nauczania. W strukturze Ośrodka funkcjonuje I 

(od 2000 roku) Pracownia Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej, która powstała w wyniku rozwoju i ewolucji poprzednich jednostek I 

organizacyjnych Ośrodka. W1993 roku w ramach CODN powołano do życia Ośrodek Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej (OEOE), który I 

w 1996 roku przekształcił się w Europejskie Centrum Informacyjne Kształcenia Obywatelskiego (ECIKO). Obecnie funkcjonująca pracownia I 

wykorzystuje dorobek wspomnianych jednostek organizacyjnych, prowadząc działalność szkoleniową, wydawniczą i informacyjną w zakresie | 

edukacji europejskiej. 

W ostatnich latach CODN zrealizował szereg projektów edukacyjnych związanych z europejskim wymiarem nauczania. Część z nieh I 

dotyczy szerszego tła edukacyjnego, niezbędnego do realizacji tematyki europejskiej, część odnosi się wprost do zagadnień europejskich. 

Pod względem zasięgu realizowane w Ośrodku projekty można podzielić na: europejskie, regionalne oraz krajowe. Niektóre z nich | 

posiadają charakter kompleksowy, inne ograniczone są do jednej aktywności. 

Dzięki działalności szkoleniowej CODN w ostatnich pięciu latach udało się stworzyć kilka grup trenerskich oraz przeszkolić na I 

warsztatach o szeroko pojętej tematyce europejskiej ok. pięciu tys. nauczycieli. Co roku w styczniu oferty szkoleniowe kierowane są do 

wielu instytucji, głównie do wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli. Stamtąd powinny one trafić do dyrektorów poszczególnych 

szkół. Często wysyłane są również bezpośrednio do zaprzyjaźnionych z CODN osób np. dyrektorów szkół czy doradców metodycznych. | 

W sumie daje to jakieś 200-300 listów. 

Oferta składa się z opisu szkolenia, druku zgłoszenia i ankiety, w której nauczyciele muszą określić, czym się zajmują i dlaczego chcą | 

wziąć udział w szkoleniu. Na takiej podstawie wybierani są uczestnicy. 

Podczas szkoleń, a także we wspomnianych ośrodkach wojewódzkich można zaopatrzyć się w informator o wydawnictwach CODN. | 

Istnieje też możliwość zamówienia materiałów pocztą. 

Osiągnięcia na polu europejskiego wymiaru nauczania posiada również Pracownia Języków Obcych, w której realizowana jest idea | 

nauczania języków obcych jako „języków partnerskich". 

CODN prowadzi również, przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego, Program Szkoleń Profesjonalnych, w ramach którego | 

dofinansowywane są zagraniczne wyjazdy polskich nauczycieli na konferencje, seminaria, warsztaty edukacyjne. 

Opracowała: Magdalena Pietraś I 
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osobowe kolegium redakcyjne, które zastanawia się, 
co powinno znaleźć się w danym podręczniku: jakie 
tematy można poruszyć i kto mógłby je opracować. 
Potem zwoływany jest zespół autorski, który podczas 
swojego posiedzenia modyfikuje wiele rzeczy. Wszystko 
odbywa się w demokratyczny sposób. Narzucamy auto
rom kierunek, ale chcemy, aby konkretne pomysły 
wyszły od nich samych. 

Scenariusze zamieszczane w naszych podręczni
kach piszą pracownicy CODN, najczęściej nauczycie
le, którzy mają duże dos'wiadczenie w pracy w szkole. 
Czasami zapraszamy do współpracy ekspertów. Każdy 
scenariusz jest recenzowany merytorycznie i meto
dologicznie. Autorzy mają dużą swobodę, ale istnieje 
wzór scenariusza, którym muszą się posługiwać w pracy. 

Jak na pracę CODN reagują szkoły? 

Nasze inicjatywy wzbudzają wśród nauczycieli 
bardzo duże zainteresowanie. Są takie tematy, które 
przyciągają większą ilość chętnych niż mamy miejsc 
na szkoleniach. Trafiają do nas dyrektorzy szkół, 
a także osoby odpowiedzialne za edukację europejską 
w gimnazjach, niestety czasami niezbyt dobrze przy
gotowani do realizacji ścieżek przedmiotowych. Szcze
gólnie podczas programu FORUM bardzo widoczna 
była różnica wiedzy wśród koordynatorów edukacji 
europejskiej z różnych regionów Polski. 

A jak ma się działalność Ośrodka do reformy 
edukacji, w ramach której edukacja proeuropejska 
stała się obowiązkowa? 

Wprowadzenie do gimnazjów obowiązkowych ścieżek 
edukacyjnych przyczyniło się do wzrostu zainteresowania 
tym, co robimy. Teraz ścieżka poświęcona edukacji 
europejskiej ma podstawy prawne. Nie jest już tylko 
wymysłem nauczyciela-zapaleńca. Każde gimnazjum 
powinno realizować program. Nauczyciele mogą korzystać 
z naszych doświadczeń i scenariuszy lekcji. 

Reforma stała się też przyczyną zmian w samym 
CODN. Edukacja europejska stała się ostatnio prio
rytetem naszej w działalności. 

Mówi Pani „ostatnio". A co planuje CODN za 
kilka lat, kiedy Polska wejdzie do Unii Europejskiej? 

Myślę, że do wejścia Polski do Unii mamy trochę 
czasu. Musimy solidnie przygotować społeczeństwo 
do tego wydarzenia, także przez działania edukacyjne. 
Właśnie teraz kształtuje się polityka rządu dotycząca 
tej kwestii. Moim zdaniem, proces informowania 
społeczeństwa powinien zacząć się już teraz i z cza
sem przybierać na sile. Na szczęście młodzież coraz 
częściej podróżuje, coraz więcej widzi i sama zaczyna 
dostrzegać potrzebę integracji z Europą. • 

EUROPA 
ZAGLĄDA DO 
KLASY 
Prezentujemy kilka wybranych scenariuszy lekcji 

wraz z uwagami dotyczącymi metod prowadzenia 

Z CZYM KOJARZY SIĘ UNIA EUROPEJSKA? 
czyli po pierwsze - współpraca 

PREZENTACJA 

Przedstawiamy się klasie i mówimy wszystkim, 
jakie zasady będą obowiązywały podczas zajęć. Waż
ne jest, żebyśmy stworzyli atmosferę zachęcającą do 
aktywności. Chodzi o to, żeby uczniowie nie bali się 
wypowiadać własnego zdania i zadawali pytania, gdy 
czegoś nie rozumieją. 

ORGANIZACJA PRZESTRZENI W KLASIE 

Najlepszy kontakt z uczniami nawiążemy, gdy 
ustawimy krzesła w kręgu. W ten sposób likwidujemy 
bariery, jakie „funduje" nam tradycyjny układ ławek. 
Wszyscy widzą siebie nawzajem. 

BURZA MÓZGÓW - „CO TO JEST UE?" 

„Od niechcenia", aby pytanie to nie sprawiało 
wrażenia, że kogoś testujemy - pytamy z czym koja
rzy się integracja europejska i Unia Europejska. 

Najczęstsze skojarzenia to: 
• związek państw 
• współpraca (gospodarcza) 
• euro 
• NATO 
• brak granic. 

Zapisujemy wszystkie skojarzenia na tablicy i oma
wiamy je po kolei. W ten sposób stają się one pre
tekstem do prowadzenia wykładu interaktywnego, 
podczas którego zadajemy pytania i staramy się napro
wadzić uczniów, żeby sami na nie odpowiadali. Wyk
ład rozwija się wtedy bardziej „naturalnie" - powstaje 
w trakcie zajęć, jest współtworzony przez słuchaczy. 
Nie jest także zawieszony w próżni, bo odwołujemy 
się do wiedzy i doświadczeń uczniów. 

ROZWINIĘCIE 

Związek Państw: Omawiamy sytuację w Europie 
po II wojnie światowej, skąd wzięła się idea współ
pracy państw, plan Marshalla, „żelazna kurtyna", 
współpraca w celu odbudowania Europy i zachowania 
pokoju (mocarstwa powojenne), rozwój współpracy, 



EUROPEJSKI POKÓJ NAUCZYCIELSKI 75 

jak wygląda Unia dziś, czy jest to jedno państwo, czy 
związek państw, jak wygląda podejmowanie decyzji 
na poziomie państw i Unii. 

Brak Granic: Omawiamy cztery wolnos'ci UE 
i na konkretnych przykładach przedstawiamy, co daje 
brak granic. 

Euro: Omawiamy, jakie korzyści wynikają ze 
wspólnej europejskiej waluty i czy Polska ma szansę 
wejść do „grupy euro"? 

NATO: Ponieważ często jest kojarzone z UE -
wyjaśniamy główne różnice i mówimy o UZE. 

Współpraca: Robimy burzę mózgów na temat 
współpracy: „Wyobraźcie sobie, że musicie posprzątać 
boisko albo założyć sklepik. W jednym przypadku 
jesteście sami, a w drugim jest kilka osób. Co zyskacie 
w drugim przypadku, jakie korzyści daje współpraca?" 

Najczęściej wymieniane argumenty to: szybciej, 
lepiej, efektywniej, więcej pomysłów, kłótnie, spory, 
umiejętność dojścia do kompromisu, możliwość dzie
lenia się doświadczeniami. 

Wymieniamy i omawiamy podobne korzyści wy
pływające ze współpracy międzynarodowej. • 

Opracował: Piotr Stasik 

irnoi 

Jeżeli w czasie lekcji dzieci nie uważają: rozmawiają lub hałasują, można zaproponować gry. l 

GRA W STEREOTYPY jj 
Prosimy klasę o podanie kilku narodowości, które znamy i zapisujemy je na tablicy. Najczęściej podawane: Niemiec, I 

Rosjanin, Francuz, Amerykanin, Włoch, Anglik. Pytamy o cechy charakteru, które kojarzą nam się z tymi narodowościami. I 

Po zapisaniu pytamy, czy ktoś zna np. jakiegoś Niemca i sprawdzamy, czy cechy na tablicy „pasują" do tej jednostki.! 

Zazwyczaj okazuje się, że nie. | 

Tutaj następuje najważniejsza część gry, gdyż samo uświadomienie sobie stereotypów może dać odwrotny doi 

zamierzonego efekt i po prostu je utrwalić. Dlatego w podsumowaniu tłumaczymy, co to są stereotypy, że nie sprawdzają I 

się, gdy bierzemy pod uwagę jednostki i krzywdzą pojedyncze osoby. £ 

W tym miejscu najlepiej zacząć dyskusję na temat stereotypu Polaka zagranicą. i 

GRA W MINISTERSTWA | 

Przeznaczona jest dla klas VI-VIII. Klasę dzielimy na czteroosobowe grupy. Każda to inne państwo. Państwa wymyślają I 

sobie nazwę i dostają swój symbol (trójkąt, kwadrat, prostokąt, gwiazdka itp.) oraz kredki w jednym kolorze. Następnie! 

osoby z każdej grupy dzielą się na ministerstwa, które mają za zadanie narysowanie następujących rzeczy: 1 

Ministerstwo Finansów: banknot, bank; 3 

Ministerstwo Transportu: statek, samochód, samolot, drogi; 1 

Ministerstwo Rolnictwa: maszyny, gospodarstwo; I 

Ministerstwo Kultury: flaga, godło, okładka książki. I 

Ministrowie wszystkich państw spotykają się, by razem ustalić, jak będzie wyglądała wspólna flaga lub samochód. I 

Każdy może rysować tylko swoją figurę i swój kolor. Na koniec przedstawiciele pokazują efekt współpracy. Pytamy I 

o to, jak im się współpracowało. | 

Zabawa wciąga dzieci, które czują się ważne jako ministrowie. Pokazuje, co daje współpraca. f 

Opracował: Piotr Sfas/frl 
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ROK 2000 - RAZEM W ZJEDNOCZONEJ 
EUROPIE 

Cele lekcji: 
• zachęcanie do współpracy z rówieśnikami 

z Niemiec 
• kształcenie umiejętności korzystania z wyni

ków badań opinii publicznej 
• kształtowanie myślenia w kategoriach odpo

wiedzialności za przyszłość 

Metody pracy: 
• analiza materiałów źródłowych 
• burza mózgów 
• koncepcja Edwarda De Bono 
• tworzenie plakatu (postera, graffiti) 
Kluczowe pojęcia: 
• mentalność 
• przyszłość 
• współpraca 
• kreatywność 

Materiały pomocnicze: 
1. „Kto jest sojusznikiem Polski" 
2. „Sześć kapeluszy Edwarda De Bono" 
3. „Projekt plakatu (graffiti) Rok 2000..." 
4. „Przykład plakatu wykonanego przez uczniów" 
5. duże arkusze papieru, flamastry, farby, kredki 

i inne artykuły piśmienne 

PRZEBIEG LEKCJI 
1. Przedstaw uczniom cele lekcji. Powiedz, że 

zajęcia będą poświęcone planowaniu współpracy 
pomiędzy młodymi Polakami i Niemcami w XXI wieku. 
Zwróć uwagę na fakt, że na początku XXI wieku Polska 
i Niemcy będą członkami Unii Europejskiej i NATO. 
Ułatwi to współpracę państw, ale współpracy obywateli 
nie można zorganizować w sposób instytucjonalny, dlatego 
należy stworzyć okazję do nowych kontaktów pomiędzy 
zwykłymi ludźmi. Jedną z możliwości są projekty edu
kacyjne dla młodych ludzi. Na lekcji rozpatrzone zostaną 
różne perspektywy współpracy polsko-niemieckiej -
państwowa, lokalna i personalna. 

2. W pierwszej części lekcji rozdaj uczniom 
materiał pomocniczy nr 1, przedstawiający badania 
opinii publicznej. (...) Zapytaj uczniów, jak inter
pretują wyniki tych badań. Następnie przedstaw wyniki 
badań dotyczące sympatii do przedstawicieli innych 
narodowości, deklarowanej Polaków. Najpierw zapre
zentuj wyniki badań opinii młodych Polaków z poło
wy 1990 roku, (a więc niedługo po zmianie systemu 
politycznego w Polsce), a następnie wyniki badań 
z końca lat 90. (w przededniu wstąpienia Polski do 
NATO). Zapytaj uczniów, na czym polega przełom 
w postrzeganiu naszych sąsiadów zza Odry i czym 
można go wytłumaczyć. Poproś teraz, aby uczniowie 

porównali badania dotyczące sympatii do innych 
narodowości. Zapytaj, czy istnieje pomiędzy nimi 
dysproporcja w postrzeganiu poszczególnych państw; 
jeżeli tak, to dlaczego. Zapytaj, jak na tym tle wygląda 
stosunek do Niemiec, jakie pozytywne i jakie nega
tywne zjawiska możemy w tej materii zaobserwować. 
Jakie wskazówki możemy z tego faktu wynieść dla 
projektowania współpracy młodych Polaków i Niemców. 

3. Podziel klasę na 6 grup raportowych. Rozdaj 
uczniom materiał pomocniczy nr 2, dotyczący kon
cepcji światowej sławy eksperta w dziedzinie procesu 
myślenia - Edwarda De Bono. Materiał został opra
cowany na podstawie książki tego autora („Sześć 
kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia", Warsza
wa 1996). Koncepcja opiera się na pomyśle zasto
sowania sześciu procedur myślowych (określanym 
przez autora myśleniem w kapeluszu w odpowiednim 
kolorze). (...) Zaproponuj uczniom, aby pomyśleli 
0 stosunkach pomiędzy młodymi Polakami i Niem
cami na przełomie XX i XXI wieku z wykorzystaniem 
kilku kapeluszy. Każdej z grup przydziel kartkę z infor
macją o określonym kapeluszu, poproś, aby grupy 
zapisały na dużych arkuszach papieru własne myśli. 
Każda grupa „myśli tylko w jednym kapeluszu", 
należy uświadomić uczniom, że obraz całości pow
stanie nie w wyniku pracy danej grupy, lecz po zesta
wieniu prac wszystkich grup. Po zakończeniu pracy 
poproś przedstawicieli poszczególnych zespołów, by 
przedstawili wyniki pracy. Plakaty z przemyśleniami 
zawieszaj na ścianie, obok siebie, zgodnie z porząd
kiem prezentowania. Przeprowadź dyskusję na temat 
stanu stosunków młodzieży Niemiec i Polski na przełomie 
wieków (tysiącleci). Zapytaj, czy i dlaczego warto sto
sować wszystkie kapelusze w myśleniu o XXI wieku. 

4. Na zakończenie lekcji zaproponuj uczniom 
stworzenie plakatu „Rok 2000 - młodzi Polacy i Niem
cy", wykonanego na dużym arkuszu papieru i przez
naczonego do zawieszenia na ścianie w sali lekcyjnej. 
(...) Wyjaśnij uczniom, że plakat powinien odnosić 
się do stosunków pomiędzy młodymi Polakami i Nie
mcami na początku XXI wieku. Ma on wyrazić prze
widywany i akceptowany (być może uda się pogodzić 
te perspektywy) model współpracy pomiędzy mło
dzieżą obu krajów, członków Unii Europejskiej 
1 NATO. (...) Klasę podziel na kilka grup, zwróć przy 
tym uwagę na uzdolnienia plastyczne poszczególnych 
uczniów. (...) Cała klasa powinna brać udział w burzy 
mózgów, w wyniku której powstaną pomysły, wyko
nanie zaś należy powierzyć „fachowcom", których 
wśród uczniów nie brakuje. (...) 

5. Podsumuj lekcję. • 
Przed przystąpieniem do lekcji uczniowie powinni 

zapoznać się z tekstem dotyczącym minionej dekady 
stosunków polsko-niemieckich. 

Skróty pochodzą od redakcji. 
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MATERIAŁ POMOCNICZY nr 1 
KTO JEST NAJLEPSZYM PARTNEREM POLSKI? 

PARTNER 
GOSPODARCZY 

PARTNER 
POLITYCZNY 

PARTNER 
MILITARNY 

NIEMCY-74% NIEMCY- 70% STANY ZJEDNOCZONE - 66 % 

STANY ZJEDNOCZONE - 62 % STANY ZJEDNOCZONE - 66 % NIEMCY-63 % 

ROSJA - 36 % ROSJA-41 % WLK. BRYTAN IA-42 % 

FRANQA - 36 % FRANQA - 38 % FRANQA - 38 % 

CZECHY-31 % WLK.BRYTANIA-35 % CZECHY - 30 % 

Źródło: Wyniki badania CBOS „Świat wokół nas", czerwiec 1997 

SYMPATIE I ANTYPATIE POLSKICH STUDENTÓW DO INNYCH NARODÓW 

SYMPATIA ANTYPATIA 

Amerykanie - 38,8 % Niemcy - 45,5 % 

Francuzi - 33,0 % Ukraińcy - 28,5 % 

Włosi - 25,0 % Rosjanie - 26,4 % 

Węgrzy-23,7% Czesi-21,2 % 

Litwini - 21,2 % Żydzi - 17,4 % 

Niemcy - 3,3 % (13 pozycja) Amerykanie - 3,1 % (11 pozycja) 

Źródło: Wyniki badania Uniwersytetu Warszawskiego „Kultura polityczna młodzieży studenckiej w dobie reform 
systemowych", maj 1990 
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NAJBARDZIEJ LUBIANE I NIE LUBIANE PRZEZ POLAKÓW NARODY 

LUBIANI NIE LUBIANI 

Francuzi/Włosi Cyganie/Rumuni 

Amerykanie Ukraińcy 

Szwedzi Rosjanie 

Anglicy Białorusini 

Austriacy Serbowie 

Niemcy (9 pozycja) Niemcy (8 pozycja) 

Źródło: Wyniki badania opinii publicznej w 1996 r. 

KTO NAS NAJBARDZIEJ OCZEKUJE W UNII EUROPEJSKIEJ? 

OBYWATELE WYBRANYCH PAŃSTW UE % ZWOLENNIKÓW PRZYJĘCIA POLSKI DO UE 

Szwedzi 6 9 %  

Holendrzy 63 % 

Grecy 5 9 %  

Finowie 5 5 %  

Brytyjczycy 4 9 %  

Niemcy 2 9 %  

Austriacy 2 4 %  

Źródto: Wyniki badania EUROBAROMETR, luty 1998 
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MATERIAŁ POMOCNICZY nr 2 
SZESC KAPELUSZY EDWARDA DE BONO 

BIAŁY KAPELUSZ 

Biały to kolor symbolizujący neutralność i obiektywizm. Myślenie w tym kapeluszu ozna
cza dyscyplinę i ukierunkowanie, zajmowanie się faktami. Nie interpretujemy, przytaczamy 
zdarzenia, nasz umyst pracuje jak komputer. Myśląc w białym kapeluszu, nie przyjmujemy 
jakiegoś określonego punktu widzenia, staramy się być bezstronni. Zachowujemy się jak 
neutralny, chłodny i opanowany naukowiec. Myślenie w biatym kapeluszu wyklucza intu
icję, manifestowanie uczuć, wrażeń i opinii, liczy się sama informacja. Biaty kapelusz jest 
przeciwstawieniem czerwonego kapelusza. 

CZERWONY KAPELUSZ 

Czerwony kolor wiąże się z emocjami i uczuciami. Myślenie w czerwonym kapeluszu jest uznaniem wrażeń 
i uczuć za ważną część procesu myślenia. Możemy polegać na przeczuciach i intuicji, możemy nie podawać 
źródeł ani logicznego wytłumaczenia faktów. Intuicja daje początek wielu procesom twórczym. Przywdziewając 
ten kapelusz, odkrywamy swoje uczucia, dzięki czemu możemy o nich dyskutować bądź starać się je zmieniać. 
Czerwony kapelusz jest przeciwstawieniem białego kapelusza, a więc neutralnej, obiektywnej informacji. 

CZARNY KAPELUSZ 

Czarny kolor wydaje się ponury i negatywny. Myślenie w czarnym kapeluszu łączy się z krytycyzmem, jest nega
tywne, logiczne, ale nie emocjonalne. Czarny kapelusz służy do rozważania ciemnych stron zagadnienia. Myśląc 
w tym kapeluszu, wskazujemy usterki, błędy, ryzyko i zagrożenia. Dużą rolę przypisujemy dotychczasowemu 
doświadczeniu. Zadajemy „negatywne" pytania. Pamiętać należy, że czarny kapelusz może przyczyniać się do 
usuwania wad, a więc do poprawy projektu czy produktu. Czarny kapelusz jest przeciwstawieniem żółtego 
kapelusza. 

ŻÓŁTY KAPELUSZ 

Żółty kolor postrzegany jest jako słoneczny i pozytywny. Wiąże się z nadzieją i optymizmem. Myśląc w żół
tym kapeluszu, koncentrujemy się na korzyściach i pozytywnych efektach. Spoglądamy częściej w przyszłość, 
w sprawach minionych poszukujemy pozytywnych aspektów. Ten kapelusz jest wykładnikiem operatywności 
i dążenia do działania, nie oznacza jednak euforii. Noszą go ci, którzy wierzą w lepsze jutro. Nie jest zwią
zany bezpośrednio z tworzeniem, ale daje dobre przygotowanie do podjęcia tego procesu. Żółty kapelusz jest 
przeciwstawieniem czarnego. 

ZIELONY KAPELUSZ 

Zielony kolor kojarzony jest z roślinnością, rozkwitaniem, urodzajem i obfitością. Myślenie w zielonym kapeluszu 
oznacza nowe koncepcje i pomysły. Ten kapelusz służy do tworzenia, poszukiwania lepszych, alternatywnych 
rozwiązań. W przypadku zielonego kapelusza większe znaczenie niż ocena ma ruch, aktywność. Możliwe są 
zwariowane pomysły, łamiące utarte sposoby myślenia, możemy posłużyć się „prowokacją". Myślenie twórcze 
pozwala rozwiązywać problemy, zaspokajać potrzeby ludzi. Myśląc w zielonym kapeluszu, warto wykorzystać 

pozostałe kapelusze. 

-XS 

NIEBIESKI KAPELUSZ 

Niebieski jest kolorem zimnym, jak również kolorem nieba i oceanu. Niebieski kapelusz symbolizuje kon
trolowanie i organizowanie procesu myślenia. Zakłada wykorzystanie pozostałych kapeluszy, którymi niejako 
zarządza. Myślenie w tym kapeluszu odpowiada za streszczenia, opisy i wnioski. Rolą tego kapelusza jest 
monitorowanie posługiwania się pozostałymi kapeluszami. Myśliciel w niebieskim kapeluszu może pełnić rolę 
przewodniczącego w zespole myślących w różnych kapeluszach. Pozwoli to na zestawienie i ocenę wyników. 

Na podstawie: Edward de Bono, Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Warszawa 1996 
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EUROPA W ŻYCIU PIOTRKA ADAMSKIEGO 

Cele lekcji: 
• uświadomienie powiązań łączących gospo

darkę Polski z gospodarką europejską 
• ukazanie procesu globalizacji i europeizacji 

naszego życia 
• kształtowanie myślenia w kategoriach „myśl 

globalnie - działaj lokalnie" 

Metody i formy pracy: 
• analiza tekstu 
• studium przypadku 
• praca z materiałem statystycznym 

Kluczowe pojęcia: 
• globalizacja gospodarki 
• międzynarodowe stosunki gospodarcze 
• kooperacja 
• rynek wewnętrzny UE 

Materiały pomocnicze: 
1. „Jeden dzień życia Piotrka Adamskiego" 
2. „Dziennik moich powiązań europejskich i świa

towych" 
3. „Przepływ ludzi" 
4. „Przepływ towarów" 
5. „Przepływ kapitału" 

WPROWADZENIE 

1. Na początku zastanów się nad powiązaniami 
międzynarodowymi występującymi w twoim życiu, 
zwłaszcza w domu, szkole i miejscach wypoczynku. 
Wypisz powiązania Polski z Europą i światem, które 
przychodzą ci do głowy. Mogą one dotyczyć pro
duktów, jakich używasz, ale również informacji, 
zachowań itp. 

2. Spróbuj teraz doszukać się powiązań między
narodowych w tekście zamieszczonym w materiale 
pomocniczym nr 1. Podkreśl miejsca, w których, 
według ciebie, w życiu przedstawionego w tekście 
bohatera występują powiązania międzynarodowe 
(spośród nich wyróżnij powiązania wewnątrzeuro-
pejskie) i określ, jakiego typu są to powiązania. 

Materiał pomocniczy nr 1 

Jeden dzień życia Piotrka Adamskiego 

Obudziłem się o godzinie 6.30. Zawdzięczam to 
swojemu budzikowi wmontowanemu w radio Philips. 
Gdy się myłem i ubierałem, słuchałem kasety mojego 
taty z nagraniami zespołu Rolling Stones. Włożyłem 
adidasy, które kupiłem w zeszłym tygodniu w sklepie 
firmowym, oraz dres i jak zwykle wyszedłem, aby 
pobiegać w pobliskim parku. Po joggingu zabrałem 
się do śniadania, ale przedtem nie odmówiłem sobie 

łyka coca-coli. Na śniadanie zjadłem dwie kanapki 
i wypiłem szklankę cola-cao. 

Tata podwiózł mnie do szkoły naszym trochę już 
wysłużonym Fordem Escortem. Obiecał, że po szkole 
udzieli mi kolejnej lekcji jazdy. 

W teczce miałem nowy skoroszyt firmy Leitz 
i walkman firmy Sony - prezenty imieninowe od cioci 
Ali. Na pierwszej lekcji była geografia, na której 
omawialiśmy klimat Polski. Potem na języku polskim 
czytaliśmy ostatni esej Umberto Eco. Wreszcie na 
wychowaniu fizycznym graliśmy w koszykówkę, a po 
zakończeniu gry obstawialiśmy wyniki w najbliższej 
kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. 

Po lekcjach poszedłem na obiad, zjadłem swoją 
ulubioną pizzę i wypiłem sok pomarańczowy. Następ
nie pochodziłem trochę po sklepach, szczególnie 
długo oglądałem nową wystawę w sklepie kom
puterowym. Zrobiłem zakupy, o które prosiła mnie 
mama. Nie było jedynie pasty do zębów Aquafresh, 
zamiast niej kupiłem więc Colgate. Dla swojego 
młodszego brata kupiłem matchboxa, jakiego jeszcze 
nie miał. Dla siebie nie kupiłem nic, ponieważ zbie
ram na markowy rower górski. 

Popołudnie spędziłem na odrabianiu lekcji, zwłasz
cza na nauce języka angielskiego. Wieczorem poszed
łem z Jolą do kina na nowy film Kevina Costnera, 
rozmawialiśmy również o szansach polskiej piosen
karki na rozpoczynającym się właśnie konkursie 
Eurowizji. 

Po powrocie do domu czekał mnie jeszcze jeden 
obowiązek - wyjście z psem (owczarek niemiecki) 
na spacer. Przed snem posłuchałem jeszcze swojej 
ulubionej symfonii Mozarta, zatelefonowałem do Joli 
i myślałem o wakacyjnym wyjeździe do Francji. 

OMÓWIENIE TEKSTU 

Powyższy tekst zawiera wiele powiązań między
narodowych występujących w życiu z każdego z nas. 
Mówimy o powiązaniach międzynarodowych, ale 
postarajmy się wyróżnić wśród nich powiązania euro
pejskie. 

Przeanalizujmy wspólnie powyższy tekst, być 
może jakieś elementy umknęły twojej uwadze. Spójrz 
więc na naszą propozycję. Kilka przykładów rozwinę
liśmy, pozostałe postaraj się uzupełnić: 

- radio Philips - Philips to wielki koncern mię
dzynarodowy z siedzibą w Holandii, produkujący 
m.in. sprzęt audiowizualny. Być może jednak radio 
Piotrka zostało wyprodukowane w fabryce koncernu 
w Chinach, bądź w innym kraju świata. Philips jest 
jednym z największych inwestorów w Polsce (70 min 
USD zainwestowanych do 1995 roku); 
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- kasety zespołu Rolling Stones - kasety, jeżeli 
są markowe, prawdopodobnie zostały nagrane w USA 
bądź, którymś z państw zachodnioeuropejskich. Sam 
nośnik zapisu - taśma - może być japoński. Brytyjski 
zespół Rolling Stones uosabia kulturę masową. Przez 
kilkadziesiąt lat muzyka tej grupy rockowej była 
popularna wśród większości młodych ludzi nie tylko 
w Europie, ale na całym na świecie; 

- adidasy - to określenie butów sportowych. Ich 
nazwa pochodzi od nazwy niemieckiej firmy Adidas. Ale 
podobne buty produkuje wiele innych koncernów, np. 
Puma, Reebok, Nike. Dzięki reklamie buty tych firm 
znane są na całym świecie, a dzięki sieci sklepów fir
mowych wyroby tych firm można kupić w wielu krajach; 

- coca-cola - to produkt amerykańskiej firmy o tej 
samej nazwie. Coca-cola jest typowym koncernem 
globalnym, posiada filie w 55 krajach świata, a wię
kszość zatrudnionych pracuje poza USA. Napój, który 
pił Piotrek, był wyprodukowany w Polsce, ale na 
bazie tej samej receptury co w innych krajach świata. 
Coca-cola jest jednym z największych inwestorów 
zagranicznych w Polsce (235 min USD zainwes
towanych do 1995 roku); 

- cola-cao - napój kakaowy hiszpańskiej firmy. 
Ziarno kakaowe pochodzi prawdopodobnie z rejonu 
Zatoki Gwinejskiej bądź z Ameryki Południowej. Do 
Europy mogło być przywiezione przez statek „taniej 
bandery", np. cypryjskiej; 

- skoroszyt firmy Leitz - materiały biurowe tej 
niemieckiej firmy znajdują wielu nabywców w Polsce 
i innych krajach świata; 

- walkman Sony - produkt japońskiej korporacji, 
która część produkcji przeniosła również do Europy; 

- klimat Polski (na lekcji geografii) - klimat naszego 
kraju kształtuje się pod wpływem mas powietrza powsta
jących poza jego obszarem, atmosferyczne zanieczysz
czenia transgraniczne docierają do Polski z innych 
państw Europy, to samo można również powiedzieć 
o zanieczyszczeniach emitowanych w Polsce; 

- Ford Escort - popularny model samochodu 
jednej z największych firm samochodowych świata. 
Ta amerykańska firma produkuje i montuje auta 
w wielu krajach świata. Samochód państwa Adam
skich nie pochodzi jednak z polskiej montowni kon
cernu, jako że powstała ona w 1995 roku. Być może 
wyprodukowany został w Wielkiej Brytanii, gdzie 
znajduje się główna europejska fabryka Forda. 

- Umberto Eco (na lekcji jęz. polskiego) -
- koszykówka -
- Liga Mistrzów -
- pizza -
- sok pomarańczowy -
- komputery -

- Aquafresh/Colgate -
- matchbox -
- jęz. angielski -
- Kevin Costner -
- konkurs Euro wizji -
- owczarek niemiecki -
- symfonia Mozarta -
- wakacje we Francji -

3. Spróbuj teraz określić własne powiązanie mię
dzynarodowe, czyli ustalić fakty i zdarzenia z twojego 
życia, którą świadczą o, fachowo mówiąc, interna
cjonalizacji twojego życia. 

Od 1989 roku gospodarka polska staje się coraz 
bardziej powiązana z gospodarką innych państw 
europejskich; czy widać to również w twoim życiu? 
Proponujemy, abyś to sprawdził, zakładając mały 
dziennik. Przez okres co najmniej tygodnia notuj 
w nim wszystkie własne czynności i zdarzenia, które 
według ciebie wskazują na powiązania międzynaro
dowe twojego życia. 

ZAKOŃCZENIE 

4. Na zakończenie przejdźmy z poziomu rozważań 
obywatela na poziom państwa i prześledźmy kilka przyk
ładów świadczących o gospodarczych powiązaniach 
naszego kraju z Europą (patrz materiały pomocnicze 3, 
4,5). Pierwszy dotyczy obecności kapitału zagranicznego 
w Polsce. Drugi przykład dotyczy obrotów handlowych 
Polski z państwami europejskimi. Trzeci - przyjazdów 
obcokrajowców do naszego kraju. 

Trzy powyższe przykłady ilustrują trzy wolności 
obowiązujące na rynku wewnętrznym UE - swobod
nego przepływu kapitału, towarów i osób. Brakuje 
w tym zestawieniu czwartej wolności - swobodnego 
przepływu usług. W domu znajdź przykład ilustrujący 
powiązania Polski z Europą w zakresie przepływu usług. 

Na podstawie przedstawionego materiału określ 
stan oraz dynamikę powiązań Polski z Europą. Jakie 
inne fakty przytoczyłbyś w celu ukazania omawia
nych tendencji? Jak myślisz, co zmieni w tym zakre
sie przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej? 

KOMENTARZ DLA NAUCZYCIELA 

Przed lekcją przygotuj kserokopie materiału po
mocniczego nr 1 i kserokopie schematu dzienniczka 
obserwacyjnego (materiał pomocniczy nr 2) dla 
wszystkich uczniów w klasie. Przygotuj ponadto 
roczniki statystyczne i atlasy. 

PRZEBIEG LEKCJI 

1. Przedstaw uczniom cele lekcji i metody pracy. 
Zwróć uwagę na fakt, że podstawową perspektywą, 
z jakiej będą oceniane stosunki gospodarcze Polski 
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z Europą, będzie perspektywa „Europy obywateli". 
Drugą będzie perspektywa państwowa. 

2. Podziel klasę na dwu lub trzyosobowe grupy 
(równolegle), każdej z nich daj tekst, Jeden dzień z ży
cia. ..". Poleć uczniom, aby podkreślili w tekście miejsca 
s'wiadczące o powiązaniach międzynarodowych wystę
pujących w życiu naszego bohatera, z rozróżnieniem 
powiązań europejskich i ogólnoświatowych. Przy
kładowo przedstaw jedno z powiązań (patrz punkt 2 
lekcji). Ustal czas pracy na około 15 minut. Po zakoń
czeniu pracy, na forum całej klasy, przeprowadź dys
kusję na temat zidentyfikowanych przez uczniów po
wiązań. 

3. Rozszerzając poprzednio przeprowadzone ćwicze
nie zaproponuj uczniom prowadzenie przez co najmniej 
tydzień „Dziennika powiązań europejskich i świato
wych". Jego wzór znajduje się w materiale pomocni
czym nr 2. Ustal z klasą omówienie efektów prowa
dzenia dzienników za tydzień lub kilka tygodni. 

4. Teraz przejdź do oceny ekonomicznych powią
zań Polski z Europą z punktu widzenia państwa. 
Przedstaw materiały pomocnicze nr 3, 4, 5 odno
szące się do „Europy czterech wolności". Krótko 
omów przepływ osób, towarów i kapitału pomiędzy 
Polską a innymi obszarami Europy. W materiałach 

pomocniczych brakuje jednej z „czterech wolności" 
- swobodnego przepływu usług. Uzupełnij ten brak, 
przedstawiając kilka faktów związanych z tym rodza
jem przepływu (np. usługi polskiej floty, praca pol
skich robotników na budowach Berlina). 

5. Podsumuj lekcję, uporządkuj wnioski. • 

Zanim uczniowie przystąpią do lekcji powinni 
zapoznać się z wykładem prof. Leszka Balcerowicza 
„ Gospodarka rynkowa w Europie 

Można skorzystać z folio gramów przedstawiających 
handel zagraniczny Polski z UE i stosunek państw 
Europy Środkowej i Wschodniej do UE. 

Materiał pomocniczy nr 2 
Dziennik moich powiązań europejskich i światowych 

Data Godzina Czynność 
Powiązania 
europejskie 

Powiązania 
światowe 
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Materiał pomocniczy nr 3 

Przepływ ludzi 
(Przyjazdy cudzoziemców do Polski >v lys. w 199.5 r.) 

źródło: GUS 
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Material pomocniczy nr 4 

Przepływ towarów 
(Obroty handlu zagranicznego Polski w 1995 r. - ceny bieżące) 

źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 1996 
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Materiał pomocniczy nr 5 

Przepływ kapitału 
(stan: połowa 1996 r.) 

NAJWIĘKSI INWESTORZY W POLSCE 
Inwestor Kwota (w USD) Inwestycja 

1. Fiat (Wiochy) 702 min Fiat Auto Poland i in. 

2. Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju (międzynarodowy) 

608 min Centrum Bankowe w Warszawie, 
Huta Sandomierz, WBK 
Caresbac Polska, Fiat Auto Poland i in. 

3. ING Group (Holandia) 343 min ING Bank Warszawa, 
Bank Śląski (54 proc.), BPH (5,3 proc. 

4. IPC (USA) 341 min Zakłady Celulozowo-Papiernicze 
w Kwidzynie, zakłady papiernicze 
k. Olkusza 

5. Polsko-Amerykański Fundusz 
Przedsiębiorczości (USA) 

316 min Polservice, WBK, 
Zakłady Metali Lekkich Kęty i in. 

6. International Finance 
Corporation (międzynarodowa) 

277 min Chemidex, Gaspol, huty Sandomierz 
i Warszawa, Intercell i in. 

7. Coca-Cola Amatil (Australia) 275 min 6 rozlewni napojów 

8. Philip Morris (USA) 227 min Zakłady Tytoniowe w Krakowie 

9. Nestle (Szwajcaria) 210 min Goplana w Poznaniu, 
Słupska Spółdzielnia Mleczarska, 
Winiary Kalisz, Toruń Pacific CPR 
Nałęczowianka 

10. Thomson (Francja) 185 m!n Polkolor Piaseczno 

źródło: Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych 



86 EUROPEJSKI POKÓJ NAUCZYCIELSKI 

MIGRACJE - SZANSA CZY ZAGROŻENIE? 
czyli o motywach i konsekwencjach migracji 
w Europie 

Cele lekcji: 
• us'wiadomienie szans i zagrożeń związanych 

z migracjami 
• poszukiwanie rozwiązań regulujących kwestie 

migracji 

Metody pracy: 
• granie ról 
• analiza materiałów źródłowych 

Kluczowe pojęcia: 
• migracja 
• imigrant 
• uchodźca 
• urząd imigracyjny 
Materiały pomocnicze: 
1. Zapisy europejskiej konwencji praw człowieka 
2. „Mapa współczesnych kierunków migracji 

międzypaństwowej w Europie" 
3. Dane statystyczne 

1. Zapoznaj się z materiałami pomocniczymi -
mapą współczesnych migracji w Europie, zapisami 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i danymi 
statystycznymi dotyczącymi emigracji w Europie oraz 
prawami przysługującymi migrantom. 

2. Aby lepiej zrozumieć problem, zagraj rolę osób 
uczestniczących w migracjach i osób zajmujących się 
różnymi aspektami tego zjawiska. Do tej grupy na
leżą: 

• emigranci (z różnych krajów Europy); 
• urzędnicy (z Urzędu Imigracyjnego); 
• społecznicy (z organizacji charytatywnych); 
• dziennikarze (z prasy niezależnej). 

Dla każdej z grup możesz określić bliższe dane 
odnoszące się do kraju pochodzenia, wykształcenia, 
wieku itp. 

Odpowiedz na pytanie odnoszące się do poszcze
gólnych grup: 

• emigranci: 
a) Jakie są „czynniki wypychające" emigrantów 

z ich własnego kraju? 
b) Co kieruje emigrantami przy wyborze kraju 

docelowego („czynniki przyciągające")? 
c) Jaką rolę odgrywa „czynnik drogi" przy podej

mowaniu decyzji emigracyjnych? 
• urzędnicy: 
a) Czy należy stosować ograniczenia migracyjne, 

jeśli tak, to jakie? 

b) Jakie kryteria zastosować w wypadku ewentu
alnej selekcji imigrantów? 

c) Kto w kraju powinien decydować o przyznawa
niu prawa do stałego pobytu obcokrajowców? 

• społecznicy: 
a) W jaki sposób należy pomagać imigrantom? 
b) Skąd powinny pochodzić środki na pomoc dla 

imigrantów? 
c) Czy pewnym grupom imigrantów należy się 

szczególna pomoc, jeżeli tak, to jakim? 
• dziennikarze: 
a) W jaki sposób przybliżać społeczeństwu prob

lemy imigrantów? 
b) Jakie problemy związane z napływem imigran

tów eksponować (ekonomiczne, humanitarne, kultu
rowe, polityczne, in.)? 

c) Jak przedstawiać akty ataków na imigrantów? 

3. Postaraj się teraz określić korzys'ci i straty, jakie 
mogą osiągać kraje z tytułu migracji. 

Kraj Korzyści Straty 

Kraj, z którego 
przybył migrant 
(kraj emigracji) 

Kraj, do którego 
przybył migrant 
(kraj imigracji) 

4. W podsumowaniu ćwiczenia odpowiedz, jak 
według Ciebie powinna być rozwiązana kwestia 
migracji we współczesnej Europie? 

KOMENTARZ DLA NAUCZYCIELA 

Ta lekcja zaprojektowana jest do przeprowadzenia 
metodą grania ról. Uczniom możemy przydzielić 
szczegółowe role, np. emigranta (o określonym wieku, 
pici, narodowości, wykształceniu itd.), urzędnika, 
działacza organizacji charytatywnej, dziennikarza, 
polityka. Praca całej klasy pozwoli znacznie uatrak
cyjnić ćwiczenie, a nauczycielowi daje dodatkowe 
możliwości zastosowania wskazanych w tym zagad
nieniu studiów przypadków. 

Inną polecaną metodę do zaprezentowania lekcji 
z udziałem całej klasy jest debata szkolna. Wówczas 
wyłaniamy dwa zespoły („szansa" i „zagrożenie"), 
które zgodnie z założeniami metody odbywają debatę 
punktowaną przez wyłoniony z uczniów skład sę
dziowski. Stopień interakcji grupowej przy tej meto
dzie jest niższy, niż przy poprzedniej, daje ona za to 
szansę na dokładniejsze rozpatrzenie wszystkich 
argumentów. • 
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Materiał pomocniczy nr 1 

ZAPISY EUROPEJSKIEJ KONWENCJI 
PRAW CZŁOWIEKA 
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Materiał pomocniczy nr 2 

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI MIGRACJI MIĘDZYPAŃSTWOWEJ W EUROPIE 

Hindusi, Pakistańczycy, 
Jamajczycy 

Obywatele 
byłego ZSRR 

Bułgarzy, 
Rumuni , Jugosłowianie Portugalczycy 

Hiszpanie 

Marokańczycy Algierczycy Tunezyjczycy 

IMIGRANCI W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ 
(w 1992 r., w min. osób) 

Dania | 0,1 

Luksemburg | 0,1 

Portugalia | 0,1 

Grecja 

Hiszpania 

Belgia 

Włochy 

Holandia 

W. Brytania 

Francja 

Niemcy 

I 0,2 

I 0,2 

• 0,4 

• 0,4 

I 0,6 

IMIGRANCI W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ 
(w 1992 r., w % ogółu ludności) 

Hiszpania 

Włochy 

Portugalia 

Grecja 

W. Brytania 

Dania 

Luksemburg 

Belgia 

Holandia 

Francja 

Niemcy 

0 12 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 
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EUROPA POPRZEZ INTERNET 
czyli o wykorzystaniu sieci komputerowych 
w poznawaniu Europy 

Cele lekcji: 
• zachęcanie do korzystania z nowego narzędzia 

w poznawaniu Europy 

Kluczowe pojęcia: 
• cyberprzestrzeń 
• infostrady 

Materiały pomocnicze: 
1. wydruki Homes Pages 
2. wydruki wybranych dokumentów 

1. Dzięki światowym sieciom komputerowym, 
zwłaszcza zaś INTERNETOWI, możesz nie ruszając 
się z własnego domu czy szkoły podróżować po 
Europie i całym świecie. Warunkiem jest posiadanie 
komputera (np. klasy PC) i modemu podłączonego 
do sieci telefonicznej. Szkoła powinna również być 
podłączona do serwera międzyszkolnej sieci kompu
terowej IDS, która powstała w Polsce w 1995 roku 
jako „Internet dla Szkół" lub innego serwera tej sieci 
i posiadać odpowiednie oprogramowanie sieciowe. 

Jeżeli w tej chwili w twojej szkole nie ma moż
liwości korzystania z sieci, to pamiętaj, że wkrótce 
powinna stać się ona faktem. Sieci komputerowe 
zmieniły już funkcjonowanie szkół w wielu częściach 
świata, twoją szkołę też to czeka, chyba że już jesteś 
w INTERNECIE. Zostań więc INTERNAUTĄ i udaj 
się w cybernetyczną podróż po Europie. 

2. INTERNET pozwala nam lepiej poznać Europę. 
Wybierzmy dwa zagadnienia: struktury bezpieczeń
stwa europejskiego i sąsiadów Polski. Dzięki sieci 
będziemy je mogli lepiej zgłębić. 

Spośród licznych narzędzi sieciowych wybierze
my system WWW (World Wide Web). 

Teraz pokażemy Ci drogę w cyberprzestrzeni do 
interesujących nas informacji. A więc z polskiego ser
wera, do którego masz dostęp, połącz się z główną 
biblioteką wirtualną w Genewie. Tam wybierz hasło 
„organizacje międzynarodowe", zostaniesz skiero
wany do serwera w Nowym Yorku. Stamtąd wybierz 
serwer NATO i wówczas przejrzyj jego zbiory wybie
rając interesujący plik (dokument). Może nim być 
„Partnerstwo dla Pokoju". Oto droga do tego doku
mentu, w nawiasach podano URL1 zawierający kolej
no: rodzaj usługi/nazwę komputera/katalog/plik. 

WWW 
(http://info.fuw. edu.pl/welcome. html) 
WWW Virtual Library 
(http://info.gern.ch) 

UN and other int. org. 
(http://www. undcp. org/unlinhs. html) 
NATO gopher server 
(gopher://stc, nato.int:70/l) 
Partnership for peace 
(gopher://gopher.nato.int: 70/00)partners/pfp 

1005.94) 

Serwer NATO zawiera dane bazowe dokumentu 
paktu, aktualne informacje, relacje ze spotkań i konfe
rencji, współpracy organizacji z państwami trzecimi. 
Spośród ogromnego bogactwa informacji wybierzmy 
dwie i poddajmy je analizie. 

Pierwszy dokument dotyczy Eurokorpusu. Odpo
wiedz na pytania: 

A. Jaka była historia Eurokorpusu i jakie są 
perspektywy jego rozwoju? 

B. Jakie były motywy powołania Eurokorpusu? 
C. Jak oceniasz możliwości tworzenia podobnych 

jednostek z udziałem Wojska Polskiego? 

Drugi dokument dotyczy propozycji zapewnienia 
bezpieczeństwa w Europie (np. francuskiej propozycji 
- Paktu Stabilizacji w Europie). Znajdź te dokumenty 
w serwerze NATO, przeczytaj i oceń z punktu widze
nia interesu Polski. 

3. INTERNET daje możliwości nie tylko dogłęb
nego poznania organizacji europejskich, ale również 
poszczególnych państw. Nas najbardziej interesują 
sąsiedzi Polski, których poznaliśmy już w inny sposób. 

O naszych wschodnich i południowych sąsiadach 
możemy się dowiedzieć przywołując w bibliotece 
wirtualnej WWW hasło „Russian and East European 
Studies". 

URL: (http://www.pitt. edn/cjp/rees.html) 
Ten serwer daje możliwość dotarcia do tzw. „Na

tional Home Pages". Możesz skorzystać również 
z innych ścieżek w cyberprzestrzeni. 

Z oferty serwera wybierz te pliki, które zawierają 
dane o mniejszościach narodowych Ukrainy. 

Odpowiedz na pytania: 

A. Jakie mniejszości etniczne żyją na Ukrainie, 
w jakich jej częściach? 

B. Czym uwarunkowane jest występowanie 
mniejszości narodowych na Ukrainie? 

We wspomnianym katalogu dotyczącym Europy 
Wschodniej nie ma „Germany Home Page". 

Zlokalizuj „niemiecką wizytówkę" w WWW i znajdź 

http://info.fuw
http://info.gern.ch
http://www
gopher://stc
gopher://gopher.nato.int
http://www.pitt
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w niej pliki dotyczące współpracy niemiecko-polskiej. 
Za pomocą Internetu możesz również zwiedzać 

centra kulturalne lub naukowe w Europie. 
4. Przedstawione ci propozycje są najprostszą 

formą wykorzystania Internetu do pozyskiwania wia-
domos'ci w Europie. Wyższą formą jest udział w prog
ramach edukacyjnych promujących współpracę po
między młodymi Europejczykami. Wymienić należy 
zwłaszcza dwa takie programy: 

- European School Project (http:ZAvww.educ.uva.nl/ 
ESP) 

- European Studies (http://www.iol.ie/esp/) 
Ponadto możesz zapisać się na listy dyskusyjne 

dotyczące zagadnień europejskich, prowadzić „poga
wędki sieciowe" (IRC), wymieniać pocztę elektro
niczną. 

KOMENTARZ DLA NAUCZYCIELA 

Ten scenariusz może być realizowany w różnych 
sytuacjach, w zależności od tego, gdzie uczestnik 
posiada dostęp do sieci Internet. Jest to pierwszy mały 
krok w cyberprzestrzeni, w scenariuszu proponujemy 
tylko korzystanie z systemu WWW i gopher. 

Warto zachęcić uczniów do korzystania z innych 
możliwości Internetu: poczty elektronicznej, list dysku
syjnych, „pogawędek sieciowych", transferu plików. 
Najlepszą możliwością rozwijania europejskich zain
teresowań poprzez światowe sieci komputerowe jest 
udział w pracach szkolnego „Koła Internautów". 

W przypadku szkół, które nie posiadają jeszcze 
dostępu do Internetu, należy zorganizować wyjazdo
we szkolenie w zakresie obsługi i możliwości sieci 
rozległych. Ponadto należy informować o istnieniu 
takiego narzędzia, korzystając z czasopism fachowych 
lub cotygodniowych rubryk w gazetach. • 

Redakcja nie prezentuje wydruków materiałów 
pomocniczych. Nie bierze również 

odpowiedzialności za aktualność podanych adresów 
stron internetowych. 

Wybór i opracowanie: Magdalena Pietraś 

Wszystkie, z wyjątkiem pierwszego, scenariusze 
drukujemy dzięki uprzejmości Centralnego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. 
Dziękujemy za zgodę na ich publikację. 

1 URL (Uniform Resource Locator) - adres internetowy 
określający protokół transmisji (np. http w przypadku stron 
WWW) i położenie danej lokalizacji w Internecie. 

Marcin Szybkowski 

WWW. LICEUM, 
WWW. 
UNIWERSYTET 
O stronach internetowych szkół i uczelni 

Jakie są realia dostępu do Internetu? Dla stu
dentów dość dobre - obecnie praktycznie każda 
uczelnia w Polsce ma połączenie z Internetem i udo
stępnia je swoim studentom. Dla ucznia szkoły 
podstawowej lub średniej raczej niewielkie - jeżeli 
jest szczęściarzem i uczęszcza do jednego z reno
mowanych liceów w dużym mieście, to powinien 
mieć dostęp do „stałego łącza" i pracowni kompu
terowej. Już kilka lat temu, w czasie, gdy Internet 
dotarł do Polski, pojawił się program „Internet dla 
Szkół", zainicjowany przez grupę naukowców z Wy
działu Fizyki UW. Ma on umożliwić wszystkim 
szkołom tanie korzystanie z Internetu. 

Jeżeli jednak uczeń jest mieszkańcem wsi i cho
dzi do miejscowej szkoły, to szanse na korzystanie 
z komputera, nie mówiąc już o dostępie do Internetu, 
ma raczej marne. 

REFERAT Z SIECI 

Edukacja w Internecie to przede wszystkim ol
brzymia liczba informacji, jakie możemy znaleźć 
w sieci. Możemy zajrzeć do internetowej encyklope
dii - przykładem może tu być chociażby Encyklo
pedia Britannica (www.eb.com); mamy też dostęp do 
stron zagranicznych dotyczących edukacji. W Inter
necie nie ma granic międzypaństwowych, tak więc 
można zajrzeć praktycznie wszędzie, można nawet 
wziąć udział w internetowej lekcji, odwiedzić galerię 
lub muzeum, pogrzebać w stronach uniwersyteckich 
i wziąć udział w internetowej konferencji. Moż
liwości są nieograniczone. 

Wyobraźmy sobie, że uczeń chce napisać referat 
na temat „Malarstwo epoki renesansu". Może sko
rzystać ze źródeł, które udostępnia mu szkoła lub 
które posiada w domu, czyli z książek, albumów itp. 
Jednak dotarcie do większości informacji jest dla 
niego niemożliwe, tak więc temat pozna jedynie 
ogólnie. Wyobraźmy sobie następnie, że ten sam 
uczeń ma możliwość skorzystania z Internetu, przy 
pomocy którego zamierza napisać swój referat. 

http://www.iol.ie/esp/
http://www.eb.com
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Może więc udać się bezpośrednio na stronę muzeum, 
w którym znajduje się zbiór wspomnianego już 
malarstwa renesansowego, np. do muzeum w Luw
rze, w którym oprócz możliwości obejrzenia obra
zów otrzyma szczegółowe informacje na ich temat. 
Może też poszukać informacji w encyklopedii lub 
na stronie jednej z bibliotek. W ostateczności może 
nawet skorzystać z listy dyskusyjnej, na której 
niekoniecznie otrzyma potrzebne informacje, ale 
zostanie skierowany na stronę www dotyczącą tego 
tematu (choćby na stronę prywatnego użytkownika 
- znawcy renesansowego malarstwa, na którą drogą 
„urzędową", poprzez muzeum, raczej by nie dotarł). 
Nawet wpisanie hasła w jednym z portali inter
netowych może okazać się skuteczne. 

Widzimy więc, że tak stworzone stanowisko 
nauczania znacznie ułatwia uczniowi dotarcie do 
potrzebnych informacji, a przede wszystkim może 
przyczynić się do poszerzenia jego horyzontów -
nie jest on już ograniczony do wiedzy podręcznikowej, 
może spojrzeć na dany temat z różnych stron. 

O mnogości oferowanych w Internecie zagadnień 
nie trzeba chyba nikogo przekonywać - jedyny prob
lem może być z odszukaniem ich wśród 
olbrzymiej (i stale rosnącej) liczby 
stron www. Jeżeli skorzystamy 
z portalu Wirtualna Polska, 
to pod hasłem „edukacja 
i nauka" znajdziemy wię
kszość powszechnych 
dziedzin naukowych, 
jak chociażby mate
matyka, chemia, fizy
ka, język polski, astro
nomia, pedagogika, 
a nawet teologia i ocea
nografia. Każda z pro
ponowanych stron ma 
z reguły odniesienia do in
nych jej podobnych, tak więc 
jeżeli nie znajdziemy potrzebnej 
nam wiedzy, możemy spróbować w innym 
miejscu. Bez problemu można też znaleźć infor
macje dotyczące matury - jej przebiegu, propo
nowanych tematów (które czasem pojawiały się 
wcześniej niż MEN chciał je upublicznić, co 
wywoływało skandal i doprowadzało do koniecz
ności powtórzenia egzaminu w niektórych rej
onach Polski), sposobu oceniania, stawianych 
wymagań. 

AUTORZY STRON EDUKACYJNYCH 

Dość ciekawie przedstawia się problem dostę
pu do Internetu na uczelniach wyższych - z reguły 
wygląda to tak, że student dostaje, za zgodą dzie
kana swojego wydziału, własne konto, z którego 
może korzystać przy pomocy uczelnianych kom
puterów. Ograniczeniami są tu jedynie godziny 
otwarcia pracowni komputerowej, wolne stano
wisko komputerowe (do którego nieraz trzeba się 
przepychać) i oczywiście ograniczony zasób pa
mięci na koncie, a więc w porównaniu do sytuacji 
uczniów ze szkół podstawowych i średnich sytuac
ja przedstawia się dobrze. Dość często to właśnie 
studenci są twórcami prywatnych stron www poś
więconych nauce, na których próbują podzielić się 
swoimi zainteresowaniami lub odkrytymi przez 
siebie ciekawostkami. 

Często występującym w ostatnich latach w Pol
sce zjawiskiem jest tworzenie stron www przez 
szkoły średnie. Z reguły są to renomowane licea 
z wielkich miast, lecz zdarza się czasami możli
wość obejrzenia strony prezentowanej przez szkołę 

z mniejszego miasta. Takie „szkolne" stro
ny www można podzielić na dwie 

kategorie - strony oficjalne i stro
ny redagowane przez uczniów. 

Strony oficjalne są z reguły 
pisane przez nauczyciela in
formatyki w danej szkole 
(chociaż niekoniecznie, ich 
wykonanie mogło być zle
cone jakiejś osobie lub fir
mie), a zawarte na nich in
formacje mają z reguły tra
fiać raczej do rodziców, a nie 
do uczniów. Można się z nich 

dowiedzieć o historii szkoły, 
programie nauczania, ofercie szko

ły (jak wygląda, czy jest dobrze 
wyposażona, czy ma nowoczesną 

pracownię komputerową itp.). 
Strony redagowane przez uczniów trochę się od 

tego różnią - po pierwsze, to sami uczniowie przy
gotowują stronę pod okiem nauczyciela infor
matyki, a więc może to wpłynąć na jej wygląd 
(może być bardziej „młodzieżowa"). Po drugie, 
informacje na nich zawarte przeważnie są posze
rzone o opis środowiska uczniowskiego - przed
stawienie samorządu szkolnego, gazetki szkolnej, 
połączeń do prywatnych stron uczniów tej szkoły. 
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Stwarza to szukającemu dla siebie szkoły średniej 
uczniowi możliwość wglądu w życie szkoły zanim 
się na nią zdecyduje i często może zachęcić do 
uczęszczania do niej. Ponadto istnieje 
także możliwość poznania jej uczniów, 
od których można dowiedzieć się, jak 
w tej szkole jest naprawdę. 

Także uczelnie wyższe tworzą często 
podobne strony, choć trochę inne 
jest ich przeznaczenie. O prywat
nych stronach studenckich już 
wspominałem - nie muszą być 
związane z nauką, jednak ich zaleta 
jest taka sama, jak w przypadku stron 
licealnych, czyli możliwość 
poznania ludzi studiujących na 
danym wydziale i otrzymania 
informacji, jak takie studiowanie 
wygląda. Poza tym każdy wydział z reguły 
tworzy swoją oficjalną stronę, na której 
znajdziemy takie informacje, jak program studiów, 
termin i tematyka egzaminów wstępnych czy dzia
łalność kół naukowych (np. Studenckie Koło Histo-

INTERNETOWE GIMNAZJUM j 
Pierwszego września 1999 roku w Polsce zaczęły funkcjonować gimnazja. Uczniowie i nauczyciele pozostali ci sami. Zmieniło 

się tylko jedno: wszyscy byli zagubieni. Dla nich opracowano stronę internetową. Znajduje się ona na serwerze wydawnictwa 

Prószyński i S-ka. 

www.gimnazjum.pl 

Zaczęło się od nowej serii podręczników dla gimnazjalistów. 10 września 1999 roku w sieci pojawił się autorski serwis 

Danuty Majewskiej, zawierający między innymi pełny wykaz podręczników do gimnazjum. - Pierwsza myśl o stronie zaświtała] 

mi, kiedy dostałam do ręki nowy podręcznik. Postanowiłam wtedy zebrać w jednym miejscu wszystko to, co dotyczy reformyl 

- mówi Majewska. - Na początku pracowałam sama, później dołączyła Katarzyna Żebrowska. 

Podręczniki prezentowane na stronie opatrzone zostały opisem oraz recenzjami zaczerpniętymi z „Raportu o książce szkolnej 

2000" Tadeusza Mośka i pism takich jak „Matematyka w szkole" czy „Głos nauczycielski". Informacje o zawartych w książce 

działach, sposobie przekazania wiedzy, cenie i objętości wydania, a nawet o jego układzie graficznym mogą ułatwić wybór 

podręcznika. - Nasza strona ma pomóc nauczycielom odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości szkolnej. Wciąż uczę się nowychl 

rzeczy i chcę dzielić się tym z innymi. Ktoś musi dbać, żeby jak najszybciej korygować niedociągnięcia reformy. 

W witrynie obok mapy gimnazjów i programów nauczania znajdziemy bibliotekę reformy. Zawiera ona uwagi Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, między innymi o finansowaniu oświaty, edukacji na wsi, ocenianiu, czy dysleksji. Na stronie znajduje się także wykaz 

ustaw dotyczących reformy szkolnictwa i najważniejsze daty. - Kalendarium zaplanowałyśmy na razie do 2005 roku. Wtedy zostanie] 

podsumowany pierwszy etap reformy. Edukację zakończą pierwsi uczniowie objęci nowym systemem - wyjaśnia Danuta Majewska. 

W części „Konkursy" autorki czekają na opinie nauczycieli dotyczące opisywanych podręczników. - Otrzymujemy około 

dwunastu odpowiedzi dziennie. Najciekawsze zamieszczamy na stronie. Informujemy także o innych konkursach dotyczących 

gimnazjum jak „Pamiętnik nauczyciela" czy „Mój pierwszy dzień w szkole", a zainteresowanych odsyłamy do organizatorów. 

Obecnie dwuosobowa redakcja zajmuje się, przy pomocy pracowników wydawnictwa, aktualizacją dwóch serwisów. Obok 

gimnazjum powstało www.liceum.pl, a w planach jest także strona o szkole podstawowej. 

Opracowała: Anna Kolczyńska 

http://www.liceum.pl
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ryków). Zalety takiego rozwiązania są oczywiste 
- nie trzeba jechać na uczelnię z drugiego końca 
Polski po to tylko, aby dowiedzieć się o terminie 
egzaminów czy programie studiów, wystarczy spę
dzić kilka minut przed komputerem. 

Uczniowie, nawet mimo braku środków na zakup 
komputera, powinni mieć powszechny dostęp do 
Internetu w szkole, w której się uczą. Możliwości, 
jakie otwierają się przed nauczaniem używającym 
podczas lekcji Internetu są bardzo obiecujące i, co 
ważniejsze, zostały już sprawdzone na Zachodzie, 
gdzie można mówić o sukcesie w tej dziedzinie. 
W Polsce jednak jeszcze wiele osób - w tym także 
nauczyciele - musi najpierw nauczyć się, jak z Inter
netu korzystać, aby mogło myśleć o posługiwaniu 
się nim na co dzień. • 

ii 

, T; -

W Australii Internet jest wymogiem natury prak
tycznej - wielu uczniów po prostu nie ma jak dot
rzeć do szkoły, chociażby ze względu na olbrzymie 
przestrzenie dzielące ich od najbliższego mias
teczka. Stąd też Internet dość często pełni funkcję 
„wirtualnej szkoły", poprzez którą odbywa się stan
dardowy tok edukacji (np. strona www danej szkoły, 
na której prowadzone są „lekcje", uaktualniana 
codziennie, zgodnie z programem nauczania). Pop
rzez Internet uczniowie uczestniczą w zajęciach 
i odrabiają prace domowe, jedyna różnica tkwi 
w tym, że nie robią tego siedząc w szkolnej klasie, 
ale przed komputerem we własnym domu. 

TRAFNY 
WYBÓR 
„INTERKL @ S Y" 
Z Grażyną Staniszewską o programie „Interk-

ł@sa", rozmawia Marta Wiśniewska 

Czym jest program „Interkl@sa" i z czyjej inicja
tywy rozpoczęła się jego realizacja? 

- „Interkl@sa" to program przygotowania mło
dych Polaków do swobodnego posługiwania się kom
puterem i Internetem. Wszystko rozpoczęło się w 1998 
roku wraz z początkiem obrad obecnej kadencji Sej
mu. Właśnie wtedy w gronie kolegów z sejmowej 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zastanawia
liśmy się, co moglibyśmy zakupić dla szkół. Dosz
liśmy do wniosku, że warto wyposażyć szkoły w kom
putery. 

Jak udało się wprowadzić w życie ten pomysł? 

- Z czterdziestu dziewięciu kuratoriów w Polsce 
przyszli do mnie z wizytą koordynatorzy edukacji 
informatycznej. Okazali niezadowolenie z rozwoju 
polskiej edukacji, która w innych krajach, na przykład 
w Czechach, na Węgrzech czy w Estonii, od dawna 
opiera się na korzystaniu z komputerów i Internetu. 
Udało nam się stworzyć w budżecie rezerwę na pomo
ce dydaktyczne w wysokości 95 milionów, powie
działam więc, że jeżeli powstanie program wykorzys
tania tych pieniędzy na szkolne pracownie kompu
terowe, to będzie można przedstawić go Ministerstwu 
Edukacji Narodowej. Informatycy w ciągu dwóch 
tygodni opracowali trzy warianty programu. Jeden 
z nich zakładał wyposażenie każdej szkoły w jeden 
komputer podłączony do internetu; drugi - wypo
sażenie kilkuset szkól w trzydziestokomputerowe 
pracownie; natomiast trzeci - wyposażenie jednej 
szkoły w każdej gminie w pracownię z dziesięcioma 
komputerami. Za zgodą Ministerstwa Edukacji Naro
dowej wybraliśmy trzeci wariant. Od tej pory opiera
my się na tym standardzie. 

A jak teraz ocenia Pani wybór tego wariantu? 

- To był trafny wybór. W ciągu pierwszego roku 
udało się stworzyć 2,5 tysiąca pracowni komputero
wych. Gdy już w każdej gminie jedną szkołę wypo
sażyliśmy w pracownię komputerową, zaczął się 
nacisk na wójtów i parlamentarzystów, aby rozciągnąć 
ten program na kolejne szkoły. Spośród pierwszych 
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gmin, którym ten program zaproponowaliśmy, począt
kowo nie chciało pracowni pięćdziesiąt jeden gmin. 
Potem ta liczba zmalała do dziewięciu, a w niektórych 
gminach nawet przedszkola zwracały się z prośbą 
0 utworzenie w nich pracowni. 

Ale dlaczego niektóre gminy nie wykazały zainte
resowania programem? 

- Trudno to wyjaśnić. Z pewnością „Interkl@sa" 
nakłada pewne obowiązki na gminę. Ale i tak jest to 
korzystne dla gminy, jeżeli chodzi o koszty. Trzy 
czwarte przedsięwzięcia to sprzęt wraz z oprogramo
waniem i instalacją. Gmina płaci tylko za stoliki pod 
komputery i przeszkolenie trzech nauczycieli do 
każdej ze szkół włączonej w program. Być może 
niektórych gmin nie stać na to, ale bez odpowiednio 
przygotowanych nauczycieli pracownie nie mogłyby 
istnieć. Nie po to przecież sprzęt jest wysyłany do 
szkół, żeby potem stał zamknięty na klucz. 

Czy kontynuacja programu napotykała na przesz
kody? 

- Tak. Mimo, że program został dobrze przyjęty, 
w następnym roku budżetowym były problemy z jego 
kontynuacją. Ruszyły wtedy reformy: służby zdrowia, 
emerytalna i administracji. W związku z tym, moż
liwość kontynuacji programu „Interkl@sa" stanęła 
pod znakiem zapytania. W końcu jednak udało się 
zdobyć odpowiednie środki. A było to bardzo ważne. 
Gdybyśmy przerwali realizację programu, trudno 
byłoby później do niego powrócić. 

Czyli „Interkl@sa" nie ma swojego miejsca w re
formie edukacji? 

- Posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
przekonywali Ministerstwo Edukacji Narodowej, że 
„Interkl@sa" to znakomite narzędzie reformy edu
kacji. Jednak Ministerstwo nie uwzględnia tego prog
ramu w planach. Dlatego w oparciu o sprzęt, który 
już udało się dostarczyć do szkół, zaczęliśmy rozbu
dowywać go samodzielnie. 

Wobec tego, jak wyglądał program w następnym 
roku? 

- Utworzyliśmy osiemset pracowni, czyli trzy razy 
mniej niż w roku poprzednim. Dzięki temu realizacja 
programu nie została przerwana. W roku 1999 szkoły 
1 gminy wywierały jeszcze silniejszy nacisk na pos
łów. Tym razem na dalszy rozwój programu przezna
czyliśmy 100 milionów złotych. W parlamencie żaden 
klub nie wyraził sprzeciwu. 

W tym roku zakończymy wyposażanie w sprzęt 
największych gimnazjów, czyli tych, w których na 
trzech poziomach będzie uczyło się co najmniej stu 
pięćdziesięciu uczniów. W ten sposób chcemy zmobi
lizować gminy, żeby każda z nich stworzyła chociaż 
jedno naprawdę dobre, duże gimnazjum. 

Pracownie trafiają tylko do szkół wiejskich... 

- Obecnie tak. Miasta początkowo zdawały się być 
poszkodowane. Wytłumaczyliśmy jednak, że w War
szawie, w Poznaniu czy nawet w takim mieście, jak 
moja Bielsko-Biała, jest mnóstwo innych możliwości. 
Istnieje dużo ośrodków szkolących firmy i nie ma 
żadnego problemu, żeby na przykład w centrum 
szkolącym pracowników raz w miesiącu, przepro
wadzać lekcje informatyki dla uczniów. Zależy to 
jedynie od zaangażowania dyrekcji szkół. Na wsi nie 
ma takich możliwości. Nawet w urzędzie gminy 
często brakuje komputerów. W tym roku dokańczamy 
już wyposażanie gimnazjów, zatem niedługo więcej 
pracowni trafi do miast. W przyszłym roku zaczniemy 
wyposażać w pracownie szkoły średnie. Planujemy 
to zakończyć w ciągu dwóch lat. Następnie pracownie 
trafią do szkół podstawowych. Jeżeli utrzymamy 
dotychczasową dynamikę, to w 2004 roku wszystkie 
szkoły podłączymy do Internetu. 

Cieszy nas to, że w wielu szkołach nasza inicja
tywa staje się motorem rozwoju. Na przykład w jednej 
ze szkół w Józefowie pracownia w momencie otwie
rania była wyposażona nie w dziesięć, jak zakładał 
nasz program, ale w dwadzieścia sześć komputerów. 
Dyrektorka poszukała sponsorów, otrzymała kom
putery z Funduszu Ochrony Środowiska, które były 
akurat wymieniane, a na część pieniądze przekazali 
rodzice i nauczyciele. Dzieje się tak w wielu śro
dowiskach. Potwierdza to, że program „Interkl@sa" 
jest słuszną inwestycją. 

Czy pieniądze na ten program uzyskiwane są 
tylko z budżetu? 

- Działanie programu opiera się wyłącznie na 
środkach z budżetu centralnego i z budżetów lokal
nych. Chcielibyśmy, żeby szkolne pracownie, podob
nie jak i sale gimnastyczne, były otwarte do późnych 
godzin wieczornych dla mieszkańców osiedli, gmin 
i dla lokalnych środowisk. Po lekcjach mogłyby się 
tam odbywać kursy dla nauczycieli, rodziców, różnych 
grup zawodowych. Istnieją środki wspierające- tego 
rodzaju inicjatywy. Agencja Restrukturyzacji i Moder
nizacji Rolnictwa ma pieniądze na szkolenia infor
matyczne dla rolników. Jeżeli tylko szkoła wystąpi 
z wnioskiem, może zabiegać o środki na szkolenie 
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rolników, których część jest przewidziana również na 
dokupienie sprzętu. W zamian za to, szkoła będzie 
musiała przeprowadzić bezpłatne szkolenie kompu
terowe dla rolników. Istnieje też możliwość pozyskania 
pieniędzy z Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Szkoła 
musiałaby mieć jedynie specjalne programy dla niepeł
nosprawnych. Niedługo będzie można wykorzystywać 
również środki europejskie. Myślę też, że organizacje poza
rządowe będą mogły współpracować z pracowniami. 

Jak nauczyciele są przygotowani do korzystania 
z pracowni? 

- To ogromny problem. W Polsce mamy sześćset 
tysięcy nauczycieli czynnych zawodowo. Nie więcej 
niż 20 tysięcy potrafi posługiwać się komputerem 
przynajmniej w podstawowym zakresie. Musimy coś 
zrobić, żeby przeszkolić nauczycieli, a następnie 
wpłynąć na to, żeby zaczęli używać komputerów 
i wspomagali tradycyjną edukację multimedialnymi 
programami i informacjami z Internetu. Profesor 
Andrzej Burewicz z Uniwersytetu Adama Mickie
wicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Dydaktyki 
Chemii, przeprowadził badania. Porównał wiedzę 
uczniów z klasy, w której naucza się chemii przy 
pomocy podręczników i pracowni chemicznej, z kla
są, w której tę edukację wspomaga się korzystaniem 
z programów komputerowych z animacjami poka
zującymi procesy chemiczne. Aktywność uczniów 
wzrosła o 90 proc., a procesy chemiczne okazały się 
nieskomplikowane, gdy wiedzę podręcznikową wspie
rały dobrze dobrane, prezentowane przez przygo
towanego nauczyciela programy komputerowe. 

Jak wygląda zatem kształcenie nauczycieliktórzy 
mają korzystać z komputerów? 

- Właśnie nauczyciele muszą sterować wyko
rzystaniem pracowni tak, żeby było to jak najbardziej 
korzystne dla rozwoju młodego człowieka, ale uczel
nie wyższe uznają pracownie informatyczne za coś 
mało istotnego. Co roku zatrudniamy w szkołach 
nauczycieli z tytułem magistra, którzy w trakcie 
studiów nie korzystali z komputera. 

Pierwszym naszym zadaniem jest zmobilizowanie 
szkół wyższych. Jeżeli szkoły wyższe nie dostosują 
się do potrzeb dzisiejszej rzeczywistości, to trzeba 
będzie pomyśleć o ograniczeniu strumienia pieniędzy, 
który jest na nie przeznaczany. Nie chcemy przecież 
magistrów, których trzeba natychmiast posyłać na 
kolejne kursy. To marnotrawstwo pieniędzy. 

Trzeba też coś zrobić z tą olbrzymią liczbą nau
czycieli, którzy już są po studiach, a nie zetknęli się 
do tej pory z komputerem. Można rozwijać system 

kursów, ale w przyszłości to uczelnie wyższe powinny 
pomyśleć o wirtualnych uniwersytetach. Tak właśnie 
jest na zachodzie. W zeszłym roku w Stanach Zjed
noczonych opowiadano mi o wirtualnym uniwer
sytecie uruchomionym z myślą o nauczycielach. Ci, 
którzy są czynni zawodowo, nie mają czasu, żeby 
dojeżdżać na zajęcia. W stanie Michigan nauczyciele 
przyjeżdżają jedynie na pierwszą lekcję, żeby zapoz
nać się z podstawami obsługi komputera. Resztę 
zadań mają zlecaną przez Internet. Potem przyjeż
dżają, żeby zdać egzamin. 

Wielu nauczycieli w Polsce nie zna angielskiego. 
Jak więc mogą w pełni wykorzystywać możliwości, 
które daje im komputer i Internet? 

- Trzeba uczyć się języków obcych, ale ta podsta
wowa edukacja powinna odbywać się w języku pol
skim. Obecnie pracownie wykorzystuje się niemal 
wyłącznie podczas lekcji informatyki. Inne przed
mioty nauczane są tradycyjnymi metodami i nikt nie 
sięga po możliwości, które oferuje Internet oraz coraz 
większy wachlarz programów multimedialnych. Pro
gram „Interkl@sa" powstał po to, żeby lobbować na 
rzecz systematycznego wyposażania wszystkich szkół 
i nawiązać współpracę z różnymi fundacjami i fun
duszami europejskimi. Zabiegamy, żeby Intel i Micro
soft, dwa światowe koncerny, które chcą ufundować 
szkolenie dla 300 tysięcy nauczycieli z całego świata, 
w przyszłym roku część środków przeznaczyły na 
szkolenie polskich nauczycieli. To są pieniądze firm, 
które mogą współpracować przede wszystkim z prog
ramem pozarządowym. Dlatego między innymi stwo
rzyliśmy nasz program jako inicjatywę pozarządową. 

Inne państwa na pewno wykazują zaintereso
wanie programem „Interkl@sa". 

- Wiele krajów Unii Europejskiej zazdrości nam, 
że wdrażamy taki program. U nich nikt się tym nie 
zajął. W dynamice komputeryzacji szkół jesteśmy 
nawet lepsi od Europy Zachodniej. Zaczynamy póź
niej niż oni, więc dzieli nas pewien dystans, ale 
utrzymując tę dynamikę, niedługo im dorównamy. 

Grozi jedynie niebezpieczeństwo, że Internet 
odwróci uwagę od książek i gazet stając się jedynym 
„oknem na świat". 

- Kiedyś mówiono, że telewizja zlikwiduje czytel
nictwo gazet. Wcześniej mówiono to samo o kinie. 
Okazuje się, że tak się nie dzieje. Po obejrzeniu filmu, 
sięga się po książkę czy gazetę. Internet wprawdzie 
jest szybkim źródłem informacji, ale bardzo nietrwa
łym. Można dotrzeć do niego szybciej niż do księ-
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garni, ale jeżeli coś przykuje uwagę, to na pewno 
potem każdy będzie chciał rozszerzyć swoje wiado-
mos'ci na przykład czytając książkę. 

Pracownie mają służyć również społecznościom 
lokalnym. Czy łatwo jest przekonać ludzi do kom
puterów? 

- Ludzi jest łatwo przekonać. Boją się tego nato
miast dyrekcje szkół. To drogi sprzęt, a dyrektor 
szkoły ponosi za niego odpowiedzialność. Istnieje 
więc problem organizacyjny. Trzeba zapewnić pie
niądze na opłacenie opiekunów pracowni. Ale można 
pobierać drobne opłaty za korzystanie z pracowni 
i z tego zapłacić opiekunowi za nadgodziny. Naj
większa chęć do otwarcia się na zewnątrz istnieje na 
terenach wiejskich. Słyszałam o sytuacjach, gdzie 
w pracowni odbywają się lekcje informatyki uczniów 
i szkolenia nauczycieli ze wszystkich okolicznych 
szkół. Często organizowane są też kursy dla rolników, 
rodziców czy urzędników gminy. 

Jakie są inne plany związane z pracowniami 
komputerowymi? 

- Planujemy współpracę z Państwową Komisją 
Wyborczą. W poszczególnych obwodach dzięki 
pracowniom powinno przyśpieszyć się liczenie gło
sów oddanych na wyborach. Możliwe też, że z cza
sem będziemy przeprowadzać sondaże lokalnej 
opinii publicznej. 

Ponadto Witold Sartowicz, sekretarz programu 
„Interkl@sa", realizuje plan gminnych punktów 
informacji europejskiej, które mają się mieścić 
w szkolnych bibliotekach. Zostanie stworzony spec
jalny polskojęzyczny serwis o Unii Europejskiej 
i funduszach pomocy. Bibliotekarka będzie mogła 
ściągać z Internetu potrzebne informacje. W tym 
roku planujemy pilotaż tego programu w około stu 
miejscach. To pokazuje, jak może być wykorzys
tana pracownia dla rozwoju społeczności lokalnej. 

Rafał Degiel 

GENEALOGIA - SZTUKA ŻYCIA 
W HISTORII 
Niegdyś skostniała i elitarna dziedzina wiedzy humanistycznej na naszych oczach przekształca się 

w nowoczesną naukę. 

Słowo „genealogia" to zbitka dwóch greckich słów 
- „genus", czyli ród, rodzina oraz „logos", czyli nauka 
- i zgodnie ze swą nazwą zajmuje się badaniem 
historii przodków i szerzej rodziny (stąd też Anglosasi 
obok terminu „Genealogy" używają określenia „Fam
ily History"). Jednak sama genealogia jest znacznie 
starsza od nazwy, która ją tak precyzyjnie określa. Jej 
początki należy wiązać z pradawnym kultem przod
ków, funkcjonującym po dziś dzień wśród tzw. ludów 
pierwotnych. Tradycje ustne przekazują dzieje kolej
nych pokoleń przodków sięgające setki lat wstecz (np. 
Polinezyjczycy są w stanie podać wywody1 swoich 
przodków do pięciuset lat wstecz). 

Wraz z pojawieniem się własności prywatnej 
i prawa dziedziczenia powszechnym stało się dążenie 
do ustalania stopnia pokrewieństwa ze zmarłym i opar
tych na tej epoce zasad dziedziczenia. Z biegiem 
wieków wiedza genealogiczna stała się niezbędna dla 
ustalania przynależności jednostek do klas uprzy
wilejowanych. 

Rewolucja przemysłowa i związane z nią prze
miany społeczne stopniowo spowodowały, że przy
należność do tych grup przestała mieć znaczenie 

praktyczne, a nabrała wyraźnych cech snobistycznych. 
Snobizm ten spowodował powstanie pseudogene-
alogii produkującej na zamówienie fałszywe wywody 
pochodzenia lub fałszującej informacje zamieszczane 
w herbarzach. Na szczęście równolegle do tych zja
wisk w XIX wieku rozwinęła się genealogia jako 
nauka pomocnicza historii. Wraz z popularyzacją w II 
połowie XX wieku genealogia przestała być tylko 
nauką pomocniczą, ale dla wielu badaczy stała się 
główną dziedziną poszukiwań, a pole jej zaintereso
wań badawczych objęło obok rodów arystokratycznych 
i szlacheckich również rodziny mieszczańskie i chłopskie. 

W ROZWOJU POMÓGŁ KOMPUTER 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych XX wieku można mówić o narodzinach 
ogólnoświatowego ruchu genealogicznego. Genea
logia przeszła bowiem w wyniku wynalezienia i roz
powszechnienia komputera osobistego oraz Internetu 
wiele przeobrażeń. Komputer osobisty spowodował 
zmianę w sposobie gromadzenia, przechowywania 
i prezentacji danych genealogicznych. Powstające na 
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potrzeby genealogów specjalistyczne programy kom
puterowe pozwalają na niemal dowolne opracowy
wanie i przetwarzanie danych oraz automatyczne kon
struowanie graficznych wywodów przodków i drzew 
genealogicznych. Programy te, choć często daleko im 
do doskonałości, stopniowo wypierają tradycyjną 
papierową fiszkę. Dalsze rozpowszechnianie note
booków pozwoli na całkowite jej wyeliminowanie 
i wprowadzanie danych do komputera bezpośrednio 
w archiwum lub w bibliotece. Niestety w Polsce 
dotychczas nie powstał rodzimy popularny program 
do gromadzenia danych genealogicznych, który byłby 
w pełni przystosowany do polskiej specyfiki histo
rycznej. Nie można za takie programy uznać Infor
matycznego Systemu Rekonstrukcji Rodzin stoso
wanego przez PAN, czy programu „Gens Nostra" 
używanego przez Bibliotekę Kórnicką, gdyż dostępne 
są one tylko bardzo wąskiej grupie zawodowych 
badaczy. Jak na razie polscy genealodzy muszą ko
rzystać z polskich wersji już istniejących programów 
zachodnich („Brother's Keeper" i „Fzip Family Tree"). 
Dotychczas nie słyszałem również o polskim progra
mie heraldycznym służącym do rysowania polskich 
herbów i gmerków2. 

JESZCZE BARDZIEJ POMÓGŁ 
INTERNET 

W jeszcze większy sposób zmieniło formy upra
wiania genealogii pojawienie się Internetu. Dzięki 
stosowaniu nowoczesnych technologii sieć stała się 
płaszczyzną wymiany informacji między poszuki
waczami z całego świata, tak profesjonalistami, jak 
i amatorami. Powstały tysiące ogólnie dostępnych 
poprzez WWW baz genealogicznych, gromadzących 
dane o setkach milionów osób żyjących w przeciągu 
setek lat. Dziesiątki internetowych projektów na kilku 
kontynentach dąży do stworzenia gigantycznego drze
wa genealogicznego obejmującego swymi gałęziami 
całą globalną wioskę. Największe zasługi w tej dzie
dzinie ma The Church of Jesus Christ of Latter-Day 
Saints (Kościół Mormonów). Wierząc w możliwość 
chrztu po śmierci mormoni gromadzą dane genealo
giczne z całego świata. W obecnej chwili ta dziedzina 
ich działań przestała być tylko emanacją przekonań 
religijnych i stała się poważną działalnością naukową. 
W jej ramach zapisano na mikrofilmach niemal wszys
tkie księgi metrykalne świata, w tym znajdujące się 
w polskich archiwach państwowych i kościelnych 
(również księgi dotyczące Polski, ale znajdujące się 
poza jej granicami). Dane z nich są stopniowo udostę
pniane w ogólnie dostępnej internetowej bazie da
nych. Wielką zasługą Mormonów jest opracowanie 

elektronicznego systemu zapisu danych genealo
gicznych - GEDCOM (akronim od GEnealogical 
Data COMmunication), który jest obecnie uznawany 
za standardowy. Nie można zapomnieć również o udo
stępnianiu za darmo wszystkim zainteresowanym 
w pełni profesjonalnego programu komputerowego do 
zbierania, przechowywania i opracowywania danych 
genealogicznych - „Personal Ancestral File". Inną 
ważną bazę danych w Internecie stworzyła komer
cyjna witryna Ancestry.Com, której wyszukiwarka 
przeszukuje kilkadziesiąt różnych baz danych - zbiory 
genealogiczne, słowniki biograficzne, książki adre
sowe i telefoniczne, księgi zgonów, dane emigracyjne 
itp. W przeważającej mierze dostarczane przez nią 
informacje dotyczą Stanów Zjednoczonych, ale moż
na uzyskać również sporo informacji dotyczących 
Europy. Z kolei w Rosji powstał interesujący projekt 
Russkije Familii (http://rusfam.newmail.ru/) - baza 
zawierająca wykaz blisko czterech tysięcy nazwisk 
oraz omówienie genezy niemal dwóch tysięcy naz
wisk. Można tutaj znaleźć nazwiska rosyjskie oraz 
nazwiska polskie o genezie kresowej (np. Andrze
jewski). 

AMATORZY STAJĄ SIĘ MNIEJ 
AMATORSCY 

Istniejące dotychczas w Polsce internetowe bazy 
danych genealogicznych są związane z osobą Rafała 
T. Prinke, który w swojej witrynie domowej udostę
pnił w formie bazy „Bibliografię polskiej genealogii 
i heraldyki" - zawierającą dane o nazwiskach wystę
pujących w polskiej literaturze genealogicznej oraz 
w witrynie Biblioteki Kórnickiej tzw. Teki Dwo-
rzaczka - czyli testową wersję genealogicznej bazy 
danych szlachty wielkopolskiej XV-XIX wieku opra
cowaną na podstawie znajdującej się w Bibliotece 
Kórnickiej PAN niepublikowanej spuścizny badaw
czej polskiego genealoga prof. Włodzimierza Dwo-
rzaczka. 

Dzięki Usenetowi1 i Internetowi niespodziewanie 
pojawiła się szansa szybkiej wymiany informacji 
z zawodowymi naukowcami i amatorami zajmu
jącymi się podobnymi polami badawczymi w innych 
krajach, jak i możliwość kontaktu z nieznanymi krew
niakami z drugiego końca świata. Kontakty takie 
umożliwiają przede wszystkim dziesiątki działających 
w sieci list dyskusyjnych i tablic ogłoszeń, gdzie 
można umieścić informacje o prowadzonych przez 
siebie poszukiwaniach lub wysłać zapytania w inte
resujących nas kwestiach. Duże serwisy genealogicz
ne rozsyłają wszystkim zainteresowanym kilka razy 
w tygodniu newsy - elektroniczne gazetki zawierające 

http://rusfam.newmail.ru/
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informacje o genealogicznych nowościach - książ
kach, bazach danych, programach komputerowych, 
ciekawych witrynach, a niekiedy zawierających rów
nież krótkie eseje na tematy genealogiczne. 

Dzięki współpracy amatorów z profesjonalistami, 
poszukiwania stają się coraz mniej amatorskie. Inter
net przyczynił się do rozpowszechnienia i popu
laryzacji ustalonych przez specjalistów standardów 
i zasad zbierania, archiwizowania i prezentacji ma
teriałów genealogicznych. Dane genealogiczne, które 
do tej pory zamykane były w domowej szufladzie 
badacza lub w najlepszym razie krążyły wśród człon
ków najbliższej rodziny mogą dzisiaj być zaprezento
wane całemu światu w formie aktywnych i ilustro
wanych tablic genealogicznych na stronach WWW. 
Ponadto tylko dzięki działaniom podejmowanym 
przez genealogów-amatorów działających na zasadzie 
wolontariatu stało się możliwe opracowanie ważnych 
dla genealogii źródeł o charakterze masowym (księgi 
metrykalne, spisy ludności itp.) oraz prowadzenie 
inwentaryzacji zabytków cmentarnych (inskrypcje na 
tablicach nagrobnych dostarczają wiele cennych dla 
genealogów informacji). 

POLSKA GENEALOGIA A INTERNET 

Większość istniejących w świecie lokalnych towa
rzystw genealogiczno-heraldycznych posiada swoje 
witryny w Internecie. W Polsce jedynie Oddział 
Toruński Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
(http://gall.his.uni.torun.pl/~wn/gen/gen.htm) rozpo
czął przygotowywanie własnego serwisu. Pozostałe 
z działających w Polsce towarzystw genealogicznych 
lub heraldycznych nie posiadają własnych stron WWW, 
które informowałyby o ich bieżącej działalności, pla
nach na przyszłość, propagowałaby poszukiwania 
genealogiczne i zasady ich prowadzenia. Zdawkowe 
informacje na stronach Poznańskiego Towarzystwa 
Genealogiczno-Heraldycznego (http://main.amu.edu.pl/ 
-rafalp/TGH/tgh.html) lub Wydawnictwa DiG, które 
udostępnia swoją witrynę Polskiemu Towarzystwu 
Heraldycznemu i jego oddziałom, są niewystarcza
jące. 

Istniejące w Polsce strony domowe poświęcone 
genealogii można policzyć na palcach jednej ręki. Co 
gorsza większość z nich nastawiona jest na odbiorcę 
anglojęzycznego. Sprzyja to niewątpliwie zaistnieniu 
ich autorów w światowym ruchu genealogicznym, ale 
ma niewielki wpływ na popularyzację tematu w Pol
sce. Istnieje również kilka polskojęzycznych witryn 
rodów szlacheckich, ale ograniczają się one do popu
laryzacji historii rodzin i prezentacji już zgroma
dzonych materiałów genealogicznych (często tylko 

wypisów z herbarzy), a nie popularyzacji metodologii 
genealogicznej. Jednym z nielicznych wyjątków jest 
np. strona rodu Piwkowskich (http://www.ceti.com.pl/ 
-piwkowsk/) - podająca obok danych historycznych 
również aktualia z życia rodziny. 

Znacznie lepiej wygląda anglojęzyczna oferta 
polonijna, tak towarzystw genealogicznych, jak i osób 
prywatnych, które w swoich witrynach prezentują 
materiały mające pomagać w odnajdywaniu przod
ków ze Starego Kraju. Np. Polish Genealogical So
ciety of America (http://www.pgsa.org/) udostępniło 
w swojej witrynie internetową wersję słynnego herba
rza Kaspra Niesieckiego oraz bazę danych żołnierzy 
armii gen. Hallera. 

ZAINTERESOWANIE MA DWA 
ŹRÓDŁA 

Odchodzi w przeszłość tradycyjny w Polsce model 
dużych towarzystw genealogicznych - choć tradycyjny 
to może zbyt dużo powiedziane, bo towarzystwa te 
zaczęły powstawać w Polsce dopiero na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku. Zniknęło gdzieś Bydgoskie Towa
rzystwo Genealogiczno-Heraldyczne i zniknął Ośrodek 
Badań Genealogicznych „Piast" w Pułtusku. Prawdo
podobnie zostało już zlikwidowane Śląskie Towa
rzystwo Genealogiczne. Towarzystwo Heraldyczno-
Genealogiczne w Poznaniu nieustannie boryka się 
z problemami związanymi z wyborem członków zarzą
du. Na placu boju pozostały, jak się zdaje, tylko 
Polskie Towarzystwo Heraldyczne i Warszawskie 
Towarzystwo Genealogiczne. 

Istniejącą próżnię mogą wypełnić małe towarzys
twa rodzinne, takie jak działające we Wrocławiu 
Towarzystwo Genealogiczne „Worsten" i Archiwum 
Genealogiczne Knoblochów „Alleum". Stowarzysze
nia te ukierunkowane są na badania dziejów własnych 
przodków. Trudno o lepszą motywację do prowadze
nia systematycznych poszukiwań. Są to w tej chwili 
jedyne w Polsce towarzystwa badające dzieje rodzin 
mieszczańskich i chłopskich. 

Światowy ruch genealogiczny jest zjawiskiem 
ogromnym i dynamicznym. W ślad za rozkręcającymi 
go rzeszami amatorów ruszyły przedsięwzięcia ko
mercyjne oferujące przeprowadzenie mniej lub bar
dziej profesjonalnych poszukiwań genealogicznych. 
Pojawiły się czasopisma, książki (także w wersjach 
elektronicznych), bazy danych na CD-ROMach, 
a przede wszystkim całe zestawy różnego rodzaju 
oprogramowania (baz danych, wiecznych kalendarzy, 
programów do rysowania herbów itp.). 

W Polsce kilka lat temu Biblioteka Kórnicka 
wydała na CD-ROMie spuściznę pozostawioną przez 

http://gall.his.uni.torun.pl/~wn/gen/gen.htm
http://www.pgsa.org/
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najwybitniejszego polskiego genealoga Włodzimierza 
T. Dworzaczka („Teki Dworzaczka 1.2.0"). Mamy 
również kilka specjalistycznych czasopism genealo-
giczno-heraldycznych, które są jednak trudno dostę
pne nawet w księgarniach naukowych albo są rozpro
wadzane jako biuletyny jedynie wśród członków 
towarzystw. Coraz częściej wydaje się reprinty herba
rzy, a nawet całkiem nowe opracowania o charakterze 
genealogicznym lub heraldycznym. 

Różne są motywy prowadzenia badań genealogicz
nych. W Stanach Zjednoczonych - kraju emigrantów, -
jest to przede wszystkim dążenie do odnalezienia swoich 
korzeni, gdzieś' w Starym Świecie lub wśród emigrantów 
ze statku Myflower. Na zachodzie Europy poszukiwania 
wynikają z wielowiekowego zasiedzenia mieszkańców 
i autentycznego zakorzenienia w lokalnej tradycji małej 
ojczyzny (w Anglii niemal w każdym miasteczku dzia
łają lokalne towarzystwa genealogiczne). Polska łączy 
obie te tendencje. Wielu jest wśród nas potomków 
osadników przybywających już od średniowiecza z za
chodu Europy. Wielu jest repatriantów z kresów wschod
nich i wielu spokrewnionych z nimi Polaków zasie
działych w swej okolicy od zawsze. 

MODA NA SZLACHECKOŚĆ 
PRZYNIOSŁA SZKODY 

Wiele szkód polskiej genealogii przyniosła trwa
jąca od początku lat dziewięćdziesiątych moda na 
pochodzenie szlacheckie. Wiele osób za wszelką cenę 
pragnie pochwalić się przynależnością do któregoś 
z herbowych rodów. Przy czym często nie potwier
dzają swojego pochodzenia wywodami genealogicz
nymi opartymi na materiale archiwalnym. Błędnie 
uważają, że o szlacheckim pochodzeniu świadczy już 
samo występowanie nazwiska w herbarzu. Na fali tej 
mody oraz ogólnych przemian początku lat dzie
więćdziesiątych pojawiło się kilka mniej lub bardziej 
poważnych organizacji zrzeszających osoby pocho
dzenia szlacheckiego lub ziemiańskiego. Są to jednak 
w praktyce kluby towarzyskie, które nie mają na celu 
prowadzenia badań genealogicznych. Znamiennym 
jest również brak prawdziwego, oficjalnego szla
checkiego towarzystwa genealogiczno-heraldycz-
nego, które pełniłoby rolę heroldii opracowującej 
wywody szlachectwa na podstawie dokumentów 
archiwalnych. Daje to szerokie pole do działań dla 
wszelkiej maści uzurpatorów podszywających się już 
nie tylko za szlachtę, ale i za książąt lub regentów 
Królestwa Polskiego. Na fali tej samej mody powstało 
co najmniej kilku biur komercyjnych zajmujących się 
poszukiwaniami genealogicznymi na zamówienie. 
Trudno jest powiedzieć coś bliższego o klienteli tego 

typu instytucji. Czy motywowana jest ona autentyczną 
chęcią odnalezienia przodków, czy też wynika ze 
zwykłego snobizmu? 

Genealogia długo była utożsamiana ze szlachec
kim i arystokratycznym snobizmem. Nawet dzisiaj 
zainteresowanie tą dziedziną wywołuje pobłażliwe 
uśmieszki u jednych, a u drugich rumieńce na twarzy 
i chęć tłumaczenia się, że to z owym snobizmem nic 
wspólnego nie ma. Ponieważ genealogia zajmuje się 
ni mniej ni więcej tylko rodziną, niektórym kojarzy 
się również z frazeologią prawicową, która na co dzień 
szermuje hasłem obrony rodziny. Najlepiej czystej 
rasowo. 

Tymczasem dzięki rewolucji informatycznej ta 
niegdyś elitarna dziedzina nauki uległa totalnej demo
kratyzacji i niebywale rozszerzyła pole swoich zainte
resowań. Dzisiaj genealogią może zajmować się 
każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, religię, 
przekonania polityczne, wykształcenie i pochodzenie 
społeczne. Poszukiwań nie prowadzi się już tylko 
w celu udokumentowania herbowego pochodzenia 
w linii męskiej. Obecnie badaniami genealogicznymi 
obejmuje się rodziny chłopskie i mieszczańskie oraz 
wszystkiego linie rodu - tak po mieczu, jaki i po 
kądzieli. Prowadzi to niewątpliwie do umocnienia 
i konsolidacji rodziny, ale w najszerszym znaczeniu 
tego słowa. Świadomość posiadania wśród swoich 
przodków osób o innej religii, narodowości, a nawet 
rasie zmusza do patrzenia na świat z większą pokorą. 
Dostatecznie zaawansowane badania prowadzą wcześ
niej czy później do odnalezienia potomków innych linii 
rodziny mieszkających obecnie za granicą. Świa
domość posiadania wspólnych przodków rozwija tutaj 
nowy rodzaj wspólnoty rodzinnej. Wspólnoty, która 
dotychczas była udziałem tylko „międzynarodówki 
arystokratycznej". 

Niespodziewanie w ciągu ostatnich dziesięciu lat 
genealogia stała się jednym z narzędzi budowy no
wego rodzaju wspólnoty, nowego rodzaju tożsamości 
- w tym wypadku opartych na aktywnym poszu
kiwaniu wiedzy o własnym pochodzeniu. Ta niegdyś 
skostniała i elitarna dziedzina wiedzy humanistycznej 
na naszych oczach przekształca się w nowoczesną 
naukę, twórczo wykorzystującą zimną nowoczesną 
technologię i współtworzącą alternatywny, przyjazny 
człowieczeństwu, styl życia w świecie XXI wieku. • 

1 Polinezyjczycy z pokolenia na pokolenia przekazują ustnie 
wiedzę o swoich przodkach. 

2 gmerk - herb mieszczański. 
3 Usenet - system grup dyskusyjnych, ściśle powiązanych 

z Internetem. Powstał z komputerów systemu Unix, połą
czonych w sieć. 
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Jak zacząć poszukiwania? 

Krok 1. Przede wszystkim zacznij od siebie. Zbierz i uporządkuj dokumenty dotyczące Twojej własnej I 

osoby, takie jak akty urodzenia, chrztu, świadectwa szkolne, różne legitymacje, dokumenty związane ze służbą 

wojskową, studiami, pracą, małżeństwem, stanem posiadania. Warto też przejrzeć swoje zdjęcia i spróbować 

je opisać. Jesteś jedyną osobą, która ma dostęp do kompletu tych dokumentów, może je uporządkować, | 

opisać i zabezpieczyć pozostawiając w spuściźnie dla przyszłych genealogów. 

Krok 2. Rozejrzyj się po domu w poszukiwaniu dotyczących Twojej rodziny starych dokumentów, zdjęć,! 

wycinków z gazet, pamiętników, kalendarzy, modlitewników, książek z dedykacjami itp. Przypomnij sobie | 

i zanotuj to, co sam wiesz o swojej rodzinie. 

Krok 3. Kiedy już zgromadzisz ten cały materiał i go posegregujesz, powinieneś uzyskane informacje I 

usystematyzować i starannie zanotować. Im wcześniej zaczniesz to robić, tym lepiej. Później możesz 

pogubić się w stosie papierów. Kiedyś do tego celu wykorzystywano specjalne papierowe fiszki. Dzisiaj 

najwygodniej jest gromadzić i segregować informacje przy pomocy wyspecjalizowanych komputerowych 

programów genealogicznych. Internet pełen jest programów shareware, które możesz ściągnąć z sieci| 

i wykorzystywać w swoich poszukiwaniach. Przy wyborze programu należy pamiętać o dwóch rzeczach. 

Program taki powinien rozpoznawać polskie znaki diaktrytyczne oraz zapisywać i odczytywać pliki I 

w formacie GEDCOM, który jest standardowym formatem zapisu danych genealogicznych. Wymogi te 

spełniają spolszczone wersje programów „Brother's Keeper" i „Fzip Family Tree" (oba przeznaczone dial 

Windows). Osobiście polecałbym jednak program „Personal Ancestry File" (dostępny w witrynie 

„FamilySearch Internet Genealogy Service" http://www.familysearch.org/), który co prawda nie ma 

polskiej wersji językowej, ale jest jedynym w pełni profesjonalnym programem genealogicznym, 

udostępnianym całkowicie gratis. Pamiętaj, że nie ma programu idealnego, każdy z nich ma swoje wady| 

i zalety. Ostateczny wybór zależy tylko od Ciebie. 

Krok 4. Teraz, kiedy zostały już uporządkowane posiadane przez Ciebie podstawowe dane możesz zacząć I 

rozmowy ze starszymi członkami rodziny - najpierw z rodzicami, dziadkami, później z wujkami, ciotkami, 

dalszymi kuzynami i starymi przyjaciółmi rodziny. Prawdopodobnie większość z nich chętnie będzie udzielała 

Ci informacji i z pewnością udostępnią posiadane przez siebie dokumenty i zdjęcia. Z doświadczenia wiem, 

że prace znacznie ułatwia przedstawienie krewnym roboczego wydruki drzewa genealogicznego. Podnosi to 

w ich oczach powagę prowadzonych poszukiwań. Ponadto mając przed sobą tablicę rodową znacznie prędzej 

są w stanie dostrzec jej braki i błędy w informacjach, a nawet stwierdzić nieobecność w niej członków rodziny, 

których istnienia nie podejrzewałeś. Rozmowy prowadź bez pośpiechu, staraj się powracać do najciekawszych | 

tematów. 

Ważne jest, abyś zadawał dosyć precyzyjne pytania - o nazwiska, daty, miejsca, obok nich pytania I 

pozwalające odmalować charakter życia Twoich krewnych: Jak byłeś nazywany w młodości? Czy Twoja babka 

opowiadała Ci jakieś niezwykłe historie? Kim był Twój najlepszy przyjaciel i co lubiliście razem robić? Gdzie 

chodziłeś do szkoły? Które wakacje uważasz za najwspanialsze? Dlaczego? Czy byłeś w wojsku? Gdzie i z kim 

http://www.familysearch.org/
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podróżowałeś? Gdzie i jakie było Twoje pierwsze samodzielne mieszkanie? Co pamiętasz o swoim rodzinnym 

domu? Jakie panowały relacje pomiędzy członkami rodziny? Jakie były źródła utrzymania rodziny, kto i gdzie 

pracował? Co było cechami charakterystycznymi rodziny? Czy rodzinę dotykały jakieś choroby? Czy w rodzinie 

były czarne owce? 

Jeśli Twoim krewnym to nie będzie przeszkadzało, rozmowy warto rejestrować przy pomocy magnetofonu, 

dyktafonu lub kamery video. Unikniesz w ten sposób pomyłek spowodowanych pośpiesznym notowaniem. 

Uzyskane materiały jak najszybciej opracowuj i wprowadzaj do komputera. Pamiętaj jednak, że uzyskane 

informacje w miarę możliwości należy popierać materiałami źródłowymi i fakt ten odnotowywać. Najbardziej 

wiarygodne są dokumenty sporządzone bezpośrednio po wydarzeniu, które opisują. Na przykład akt zgonu 

jest wiarygodnym źródłem informacji na temat miejsca i daty śmierci, ale podawane w nim informacje na 

temat miejsca i daty urodzenia nie muszą już być tak bardzo precyzyjne. Znacznie lepiej jest dążyć do 

odnalezienia aktu urodzenia. Nie zawsze jest to jednak możliwe, wtedy z zastrzeżeniami muszą wystarczyć 

informacje z aktu zgonu. 

Prawdopodobnie znajdziesz w dokumentach wiele sprzeczności. W przeciągu XX w. wiele było wydarzeń 

wymuszających ukrywanie się pod cudzym nazwiskiem, zmienianie daty urodzenia, zameldowanie admi

nistracyjne w jednym miejscu, a faktyczne zamieszkanie i zatrudnienie w zupełnie innej części kraju. Tego 

typu rozbieżności musisz starać się objaśniać informacjami uzyskanymi od rodziny. 

Krok 5. Postaraj się odnaleźć inne osoby, które zajmują się historią rodzin, których dzieje badasz. Wszystkim 

zainteresowanym znacznie ułatwi to pracę. Możesz też szukać osób, które kiedykolwiek zetknęły się z Twoją 

rodziną i mogą udzielić jakichś informacji. Najłatwiej jest to zrobić za pomocą znajdujących się w Internecie 

grup dyskusyjnych i tablic ogłoszeń. Sprawdź również, czy poszukiwane przez Ciebie osoby już nie znajdują 

się, w którejś z internetowych baz danych. 

Krok 6. Uzyskane od krewnych informacje będą podstawą dalszych badań w archiwach i bibliotekach. 

Znając informacje o miejscu urodzenia, chrztu, ślubu, śmierci lub pogrzebu i przybliżone informacje o datach 

tych wydarzeń możesz zwrócić się do lokalnych władz gromadzących dokumentację metrykalną i cywilną. 

Będą to przede wszystkim lokalne urzędy stanu cywilnego, parafie, archiwa państwowe i kościelne, rzadziej 

biblioteki i muzea. Zawsze, jeśli jest to tylko możliwe, rób kopie dokumentów. 

Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że odpisy dokumentów z urzędów stanu cywilnego wydawane są po 

uiszczeniu opłaty skarbowej. Podobnie kosztowne jest sporządzanie kserokopii w archiwach i bibliotekach. 

Pamiętaj jednak, że jako obywatel polski masz prawo osobiście i bezpłatnie poszukiwać informacji na temat 

swojej rodziny w polskich archiwach państwowych i bibliotekach (odpłatne są tylko tzw. kwerendy zlecone, 

wykonywane przez pracowników archiwum na specjalne zamówienie, koszty ich są zazwyczaj bardzo wysokie, 

no i nie dają przyjemności z poszukiwań). 

Warto przeczytać: 

Początkującym poszukiwaczom polecam: Rafał T. Prinke, Poradnik genealoga amatora, Warszawa 1992; 

a dla nieco bardziej zaawansowanych: Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia, 1.1-2, Warszawa 1959. Niestety, 

obie książki dostępne są obecnie tylko w bibliotekach. 
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JEDNA, CODZIENNA I DO 
INTERNETU 
Dlaczego warsztaty dziennikarskie „Polis" w lipcu 2000 roku były niezwykłe? - rozmowa z gimna-

zjalistkami i licealistkami, uczestniczkami obozu w Narwi. 

Piotrek Toczyski (na obozie w Nami redaktor 
naczelny gazetki, w ciągu roku prowadzi warsztaty 
dziennikarskie): Większość z nas była na letnim 
obozie dziennikarskim w Narwi... 

Asia Manarczyk: ...to było całkowicie nowe 
doświadczenie, bo pracowalis'my zupełnie innym 
trybem. Tworzylis'my gazetkę codzienną, czyli właści-
wie przez cały czas musieliśmy pracować. 

Asia Krukowska (dziśpo raz pierwszy na warsz
tatach dziennikarskich): Jeszcze nie słyszałam o takim 
obozie, na którym robi się gazetkę codzienną. Dla 
kogo była ta gazetka? 

Asia M.: Dla wszystkich tych, których interesuje 
nasza praca i to, czym się zajmujemy. Robiliśmy ją 
też dla ludzi przypadkowych, ponieważ w Internecie 
każdy może na nią trafić. Każdy, kto odwiedzi stronę 
pisma „Polis". 

Ula Ajdacka: To, że gazeta była przeznaczona do 
Internetu, to dla nas kolejne nowe doświadczenie, bo 
teksty musieliśmy pisać używając linków i hiper
tekstów. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, nikt nie 
wiedział, co to są te tajemnicze „linki" i wszyscy byli 
bardzo zdenerwowani, że ktoś zmusza nas do takiego 
pisania. Później mi się to spodobało. Pisało mi się 
nawet łatwiej, niż do zwykłej gazetki. Nie musiałam 
tak bardzo zajmować się kompozycją tekstu, bo zaw
sze mogłam zrobić link. 

Asia K.: A co to jest ten link? 
Ula: Gdy wchodzisz na jakąś stronę internetową, 

widzisz tekst. Niektóre słowa - właśnie linki - są 
pogrubione, albo podkreślone i gdy na nie klikasz 
myszką, pojawia się nowy tekst. A hipertekst to 
główny tekst, od którego odchodzą linki. A od linków 
odchodzą jeszcze inne linki. Możesz najpierw prze
czytać tylko hipertekst, a dopiero gdy coś cię bardziej 
zainteresuje, kliknąć na słowo-link i zagłębić się 
w tekst. 

Asia K.: A co jest w tym nowym tekście? 
Ula: Rozwinięcie, wytłumaczenie... 

BYŁO TROCHĘ KONKURENCJI... 

Piotrek: Porozmawiajmy o naszych tekstach i lin
kach. 

Marysia Swierżewska: Kiedy pisałam o cmenta
rzu żydowskim, zrobiłam link do historii cmentarza. 

Asia M.: Kiedy robiłam wywiad z koordynatorem 
obozu, padło wiele imion osób, które pomagały w przy
gotowaniu obozu. W linkach mogłam umieścić o każ
dej z nich informację: kim jest, czym zajmuje się w „Po
lis". W zwykłym tekście nie byłoby na to miejsca. 

Asia K.: Same wymyślałyście tematy tekstów? 
Marysia: Była jedna redakcja podzielona na gru

py. Każda grupa miała redaktora prowadzącego. By
wało tak, że redaktor prowadzący zlecał napisanie 
czegoś, ale zazwyczaj autor mógł realizować własne 
pomysły. 

Asia M.: Ja próbowałam nie przyjmować zleceń, 
tylko pisać to, co chciałam. Ale założenie było takie, 
żeby nie odmawiać. 

Magda Pietraś (na obozie w Narwi sekretarz 
redakcji gazetki, w ciągu roku prowadzi warsztaty 
dziennikarskie): Czemu odmawiałaś? 

Asia M.: Czasem nie podobały mi się tematy. 
Ula: Były przypadki zabierania sobie tematów 

tekstów, albo pomysłów, o których mówiliśmy w więk
szym gronie, na przykład na zebraniach grupy. Czasem 
nie można było kontynuować tematu, który się zaczę
ło, bo następnego dnia gazetę robiła inna grupa i temat 
zlecała komu innemu. 

Piotrek: A jak powstawały teksty? 
Ola Rey: Spotkałyśmy na ulicy pana, który powie

dział, że śpiewa w chórze w cerkwi. 
Ula: Postanowiłyśmy wprosić się do niego do 

domu. Następnego dnia przyszlyśmy, a on zapytał, do 
jakiej gazety piszemy. Powiedziałyśmy, że do Inter
netu. Jego córka zaczęła sprzątać naczynia ze stołu 
i krzyczeć „Tata będzie w telewizji!". Usiłowałyśmy 
wytłumaczyć, że Internet to nie telewizja, ale pani nie 
dała się przekonać. 

Innym razem wracałyśmy z odpustu i usłysza
łyśmy syreny. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
powiedzieli nam, że coś się pali, ale oni jeszcze nie 
wiedzą, gdzie. Potem okazało się, że to jakaś stodoła. 
Kiedy napisałyśmy tekst, koleżanki i koledzy nam 
zazdrościli, bo nic o tym nie wiedzieli. Tylko my 
miałyśmy te informacje. 

Marysia: Ja pisałam tekst-sylwetkę koordynatorki 
obozu. 

Asia K.: Jeżeli dobrze zrozumiałam, Asia i Mary
sia pisały o tej samej osobie? 
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Asia M.: Tak. Ja robiłam z nią wywiad o przygo
towywaniu obozu... 

Marysia: .. .a ja robiłam sylwetkę, czyli coś szersze
go. To była po prostu kontynuacja tematu, rozwinięcie. Ale 
nie to samo, co w tekście Asi. Byłyśmy w jednej redakcji, 
więc pisałyśmy do tej samej gazety. Byłyśmy w dwóch 
różnych grupach i pisałyśmy do dwóch różnych numerów. 

Asia K.: Nie było konkurencji? 
Piotrek: Na poprzednich obozach istniały dwie 

albo trzy redakcje. Konkurowały ze sobą: zabiegały 
0 rozmówców, ścigały się i nie ujawniały, jakie mają 
zasoby. Teraz spróbowaliśmy czegoś nowego. 

Basia Doraczyńska: Było za mało komputerów 
1 trzeba było walczyć o dostęp do nich. Często teksty 
przepisywaliśmy nocami. 

Asia M.: Pracowaliśmy non-stop, ale mi się to 
podobało. Na zeszłorocznym obozie napisałam dwa 
albo trzy teksty, a teraz dużo więcej. 

Ola: Tylko później nie mogłam przez całe wakacje 
się wyspać. 

Asia M.: Ale nie było tak, że jedzie się na obóz 
i tylko się siedzi, opala, nic nie robi. Mieliśmy zajęcie, 
byliśmy za coś odpowiedzialni i to mi się podobało. 

...I BYŁO TROCHĘ 
NIEDOCIĄGNIĘĆ... 

Piotrek: Opowiedzcie, w jaki sposób poznawa
łyście treść poszczególnych numerów. 

Marysia: Wydruki tekstów z pierwszego numeru 
zostały rozłożone na stole pingpongowym, a oprócz 
tego można je było obejrzeć na ekranie komputera. 
Następne numery czytaliśmy w grupach. Redaktor 
prowadzący miał wydruki i po kolei je przeglądaliśmy 
i omawialiśmy. Później było kolegium redakcyjne: 
spotkanie redaktorów prowadzących z redaktorem 
naczelnym i sekretarzem redakcji. Tam każdy pro
wadzący przekazywał reszcie uwagi, które padły 
podczas omawiania numeru w jego grupie. 

Piotrek: Gazeta miała ukazywać się w południe, 
ale ani razu nam się to nie udało. Pomimo szybkiego 
tempa nie wyszło nam to. 

Ula: Był bałagan i problemy z dostępem do kom
puterów. Wszyscy zostawiali wszystko na ostatnią chwilę. 

Asia M.: Ci, którzy chcieli pracować nad tekstami 
wcześniej, nie mogli tego robić, bo komputery były 
pilnie potrzebne grupie przygotowującej najbliższe 
wydanie. To opóźniało dalsze numery. Ale poważne 
spóźnienie miał tylko jeden zespół. 

Asia, Ula, Ola: Na stronie internetowej jest trochę 
niedociągnięć. Brakuje dokładnego wprowadzenia 
korekty, która już była zrobiona. Są problemy z niek
tórymi linkami. 

Basia: Był jeszcze jeden problem. Niektóre teksty 
były już po korekcie, a dyskietka gdzieś nam ginęła. 
I potem dawaliśmy jeszcze raz do korekty starą wer
sję, chociaż powinna to być już wersja nowa. Tu tkwił 
jakiś błąd. To brało się po części z tego, że wszyscy 
pisali w ostatniej chwili, żeby mieć jak najbardziej 

ZAŁOZENIA EKSPERYMENTU „NAREW" 
Miejsce: 
Narew, miejscowość na Białostocczyźnie, niedaleko Hajnówki 
Czas: 
Dwanaście letnich dni (10-22 lipca 2000) 
Uczestnicy eksperymentu: 

pięciu redaktorów prowadzących (każdy jest odpowiedzialny za wydanie ze swoim zespołem dwóch numerów | 
gazety) 

jeden redaktor techniczny (doprowadza teksty do wersji, którą można umieścić w Internecie) 
dwóch sekretarzy redakcji (przez pięć dni jeden, a przez następne pięć drugi jest łącznikiem między | 
redaktorami prowadzącymi, a redaktorem naczelnym) 
jeden redaktor naczelny (stara się przeczytać całość i wszystkim zawiadywać) 
jeden korektor (przez jego ręce przechodzą teksty przed oddaniem sekretarzowi redakcji) 
ponad trzydziestu autorów (podzieleni na pięć grup piszą teksty do tych numerów, które redagują koledzy | 
z innych zespołów) 

Sprzęt: 
dwa komputery dostępne dla dwóch zespołów robiących kolejne numery gazety 
jeden komputer, na którym przygotowuje się wersję internetową gazety 

Efekt: 
internetowa codzienna publikacja, którą można znaleźć w sieci pod adresem 

www.supermedia.pl/klienci/polis 

Zanotował: Piotr Toczyskil 
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aktualny tekst. Potem w pos'piechu zapominali o na
niesieniu poprawek, stała kolejka do komputera. Na 
dyskietce z wersjami ostatecznymi pojawiały się pliki 
ze starymi wersjami. Brakowało nad tym kontroli. 
Gdyby to nie był dziennik, tego problemu może by 
nie było. 

Piotrek: To prawda, nie dostrzegałem w porę tego 
problemu. Dopiero przy omawianiu całego numeru 
okazywało się, że brakuje tekstów albo są bez korekty. 

Asia K.: Ale to chyba dobrze, że robilis'cie dzien
nik. Myślę, że w takim tempie łatwiej zrozumieć, o co 
chodzi w zawodzie dziennikarza. Chciałabym kiedyś 
wziąć udział w takim czymś. A co działo się oprócz 
warsztatów dziennikarskich? 

Ola: Odwiedzili nas dziennikarze: na przykład 
Szymon Hołownia z „Gazety Wyborczej", Michał 
Mutor, fotoreporter tej gazety, który robił zdjęcia do 
tekstu o pani Halinie Bortnowskiej dla 
dodatku „Wysokie Obcasy". Było też 
spotkanie z Elżbietą Czyż z Helsiń
skiej Fundacji Praw Człowieka, przez 
cały czas była z nami Hanna Kon-
dratiuk-Swierubska z białoruskiego 
tygodnika „Niwa"... 

Asia: Był też występ kabaretu 
KUL, który założyli młodzi polscy 
Białorusini. 

Magda: Na obozie byli 
z nami uczestnicy białoruscy, 
współpracujący z tygodnikiem 
„Niwa", dla których bar
dzo ważna jest ich bia-
łoruskość. 

Piotrek: Już trądy-
cyjnie obóz „Polis" odbył się na 
pograniczu. Wcześniej „Polis" było na pograniczu 
polsko-ukraińskim, polsko-litewskim i jeszcze wcześ
niej. tak, jak teraz, na pograniczu polsko-białoruskim. 

.. .A PISALIŚMY PRZEDE 
WSZYSTKIM NA CZAS 

Piotrek: Czego nauczyłyście się na obozie? 
Ula: Strasznie zwalczam teraz ogólniki. Kiedy 

pani Halina Bortnowska redagowała moje teksty, 
ciągle padało słowo „ogólnik". Symboliczny ogólnik 
nawet wisiał w sali redakcyjnej. 

Piotrek: Wiedziałyście, że bierzecie udział w eks
perymencie? 

Marysia: Można się było domyślić. Była tylko 
jedna redakcja podzielona na grupy. Gazeta miała 
formę publikacji internetowej. 

Asia: A najważniejsze było, że ukazywała się 
codziennie. W ciągu roku szkolnego takie coś mogło

by się nie udać. Nauczyliśmy się dzięki temu szybkiej 
pracy, szybkiego wyłapywania błędów. 

Basia: Nauczyliśmy się też chyba dobierać naj
ważniejsze informacje - czyli te, które trzeba umieścić 
w hipertekście. Ważne dla mnie było to, że muszę 
dokładnie przedstawić całą sprawę, o której piszę. 
Tak, aby nawet przypadkowa osoba, która odwiedzi 
stronę, wiedziała, o czym jest tekst. Poprzednie nasze 
gazetki trafiały zazwyczaj do osób, które nas znały 
i wiedziały, kto pisze. Miały mniejszy nakład i mniej 
więcej wiedziałam, do kogo dotarły. Tu wiem, że 
mogą dotrzeć do kogoś, kto nie ma pojęcia o „Polis" 
tak samo, jak do kogoś, kto wszystko doskonale wie. 
Musiałam pisać tak, żeby jedni i drudzy mnie rozu
mieli. 

Asia: Ja nauczyłam się osią
gać kompromis, rezygnować z te
matu, który podjęła inna osoba. 

To zasługa tego, że była jedna 
redakcja. 

Marysia: Nauczyłam się 
przede wszystkim pisać na 

czas. 
Ola: Mnie obóz na

uczył współpracy z in
nym autorem. Pisa

łam teksty razem 
z Ulą - miałyś

my spółkę au
torską. Było 
więcej możli-

~ wości zamiesz
czenia tekstu, więc 

pisałyśmy więcej. A nie
których tekstów już po

tem nie zdążyłam opublikować, bo oddałam je po zam
knięciu numeru. 

Basia: Miałam ten sam problem. 
Ula: Ja nauczyłam się współpracować z redakcją, 

rozmawiać z redaktorem. 
Asia: Starałam się wychwytywać błędy i nie

jasności w swoich tekstach. Oddawać teksty w jak 
najlepszym stanie, bo będąc redaktorem, mogłam 
zobaczyć jaka to ciężka praca. 

Kinga Józków (dziśpo raz pierwszy na warszta
tach dziennikarskich): A mogło być tak, że tekst się 
komuś nie spodobał i nie pozwolił go opublikować? 

Asia: Czasem robił to redaktor prowadzący. 
Piotrek: Czasem ja, kiedy zdążyłem coś przeczytać 

przed zamknięciem numeru i akurat się nie nadawało. 
Ola: Ja zrobiłam w jednym tekście błędy, bo nie 

sprawdziłam informacji i tekst oczywiście nie mógł 
się ukazać. 

a# 

: ~ Iw 

§. 
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Piotrek: To jaki powinien być następny obóz? 
Asia M.: Po pierwsze: więcej komputerów... 
Ola: .. .po to, żeby nie było potrzeby pracować 

w nocy. Praca w nocy jest przyjemna, ale na dłuższą 
metę mecząca. 

Asia M.: Chciałabym, żeby następna obozowa 
gazeta też była dziennikiem. Przydałby się dostęp do 
Internetu na miejscu, żeby gazeta mogła się ukazywać 
każdego dnia w sieci. No i więcej komputerów. Trzy 
to naprawdę za mało. • 

Warszawa, wrzesień 2000 
Opracował: Piotr Toczyski 

EKSPERYMENT W PRAKTYCE 
Prezentujemy przykłady tekstów, które były pisane do internetowego dziennika obozowego „Narew" 

NAREW 
Dziennik obozowy, Narew, 20 lipca 2QOO 

Kr ĵ 

W o tum nieufności dis* 

Dzisiaj wydajemy już; ostatni numer naszej gazety. Przez dwa tygodnie 
codziennego ukazywania 1STarwi, wszyscy z naszych redakcji bardzo 
dużo się nauczyli. Ostatni wcale nie znaczy najgorszy, wręcz 
przeciwnie! Sprężyliśmy się wydając podwójny numer, w którym 
dowiecie się co się dzieje w białoruskiej szkole. Spojrzycie na świat 

Wnumerase: 

Temat dnia 

„Białomskośc" w 
Wasacza przez łzy. Życzymy udanej lektury! nazwie 

Podatek rodzuuiv B Sylwetki ®Lep ort aże 

l?ra:ieciełciw AJkademii Ja zostałam Praez łzv 

Vat 0% Kwiatek porozumienia 

Świat Chciałbym mieć dobrego -pana lN"ie chce sie 

na spotkaniu Kim iest Halina 
naorzykrzać 

K arty „Start" 

Nastoletni pi*zestepca 

Rodzynld 

Świat sie zmienia 

ał -isiapi er a sy • 

3Nfie pirzessslcadbtsaieie 

•za trzym any 

KLassvisJcie- zantachv 
Tenis stołowy górą 

Wspomiuenia 

Spotkania 

: Zaiiach na uchodźców Snietzenie sie z 
mitem 

... i psu pomożemy 

Nasze prawa 

Pi awo do zabiiania 

Szkoła bez 
munduików 

Stowarzyszenie 
ł*lłodych Dziennikarzy 

• 
Justyna Sleszycka 
Joanna Tomaszewska 

O RZECE NAREW 

W drugim numerze naszej gazetki zamieściliśmy 
pytanie o zanieczyszczenie rzeki Narew, na które nie 
udało nam się uzyskać odpowiedzi. Biorąc pod uwagę 
fakt, że trzydziestopięcio kilometrowy odcinek rzeki (od 
Suraża do Rzędzian) należy do Narwiańskiego Parku 
Narodowego, skontaktowałyśmy się z siedzibą Parku 

w Kurowie. Dowiedziałys'my się, że wody Narwi są 
zaliczane do II, a nawet I kasy czystości; w rzece żyją 
dwadzieścia dwa gatunki ryb (możliwe jest wędkarstwo 
za okazaniem karty Polskiego Związku Wędkarskiego i 
po wykupieniu licencji, dostępnej w siedzibie Parku). 

- W niektórych kąpieliskach (m.in. w Narwi i Sie
mianowicach)- mówi pani z NPN - Sanepid zabronił 
kąpieli ze względu na zakwit glonów i sinic, które 
powodują zmiany fizyko-chemiczne wody (zielono-
brunatne zabarwienie i ,,kożuch" na powierzchni) 
oraz sprzyjają powstawaniu toksyn. 
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Aby uzyskać wyniki szczegółowych badań, pani 
z NPN poradziła nam skontaktować się z Sanepidem. 
Pracownica biura nadzoru higieny przeczytała nam 
fragment os'wiadczenia ..) zakazano kąpieli w rze
ce z powodu wahań w składzie chemicznym wody, ze 
względów higienicznych i bakteriologicznych (...)" 

Na pytanie o szczegółowe wyniki badań wody 
w rzece Narew, pani odpowiedziała: 

- Osobom prywatnym raczej nie możemy udzielać 
takich informacji. Do widzenia. 

Czując niedosyt, postanowiłyśmy zadzwonić pod 
jeszcze jeden, podany w książce telefonicznej, numer 
Sanepidu. - Co pani sobie wyobraża?! - usłyszałyśmy 
w słuchawce wzburzony, kobiecy głos. - Czy pani wie 
gdzie się pani dodzwoniła?! To ja pani powiem! Do sekre
tariatu dyrektora się pani dodzwoniła! Czy pani w ogóle 
myśli?! Usłyszałyśmy trzask odkładanej słuchawki. 

Nie udało nam się uzyskać nazwisk naszych roz
mówców. 

Narwiański Park Narodowy powstał w lipcu 
1996 roku z przekształcenia Narwiańskiego Parku 
Krajobrazowego (utworzonego w 1985 roku). Naj
wyższą formą ochrony objęta jest dolina Narwi od 
Suraża do Rzędzian (w okresie jesiennym i wio
sennym bagienna dolina rzeki służy jako miejsce 
żerowania i odpoczynku stu pięćdziesięciu gatun
kom ptaków). Duża część terenów parku należy do 
osób prywatnych, toteż wykorzystywane są do użtku 
rolniczego (chociaż obowiązują zakazy ogranicza
jące użytkowników, dotyczące zanieczyszczania 
powietrza, gleby, wydobywania torfu i żwiru, a także 
używania lodzi motorowych i zakłócania ciszy). Na 
niektórych terenach użytkowanie rolnicze jest celo
we i służy zachowaniu różnorodności biologicznej. 

Ruch turystyczny może się odbywać tylko po 
szlakach turystycznych, a biwakowanie i palenie 
ognisk jest dozwolone jedynie w wyznaczonych 
miejscach. Park dzieli się na trzy obszary ochronne 
(w Łapach, Choroszczy i Kurowie), nadzorowane 
przez konserwatorów. Ponadto do czuwania nad 
przestrzeganiem przepisów porządkowych powo
łano Służbę Straży Parku. 

Opracowane na podstawie książki Sławomira 
Halickiego „Polska Amazonia". 

Joanna Tomaszewska 

MIERZENIE SIĘ Z MITEM 
Mikołaj Wawrzeniuk pochodzi ze wsi Tyniewicze 

Duże, wychowywał się w środowisku białoruskim, języka 
polskiego zaczął uczyć się w szkole podstawowej. -
W liceum, tak jak wszyscy wówczas, pisałem wiersze. Kilka 
ukazało się w „Niwie". Na studiach współredagowałem 
studenckie pismo „Sustrećy" („Spotkania"). W „Niwie" 
debiutowałem, zresztą każdy Białorusin, który dalej chciał 
pisać w swoim języku, musiał przejść przez „Niwę". Tak 
rozpoczęła się moja praca dziennikarska, chociaż dzien
nikarstwa nie studiowałem. Dotąd lubię pisać do „Niwy", 
jednak coraz rzadziej znajduję na to czas. 

Wawrzeniuk studiował historię na Uniwersytecie 
Warszawskim. W czasie studiów pojechał na pół roku do 
Rzymu, tam współpracował z Radiem Watykan (przydała 
się jego znajomość języka białoruskiego). Po powrocie 
pracował w filii Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, 
gdzie raz na miesiąc ukazywał się program białoruski (naj
pierw był tylko lektorem, potem zbiera! materiał do pro
gramu). Od 1997 roku pracuje w Telewizji Białystok, przy 
programie o mniejszościach narodowych „Sami o sobie". 
Odpowiada za część białoruską programu, przygotowuje 
felietony: - Felietony są o tym, co dzieje się obecnie na 
Bialostocczyźnie. Miejsce w programie poświęcamy na 
relacje zfesriwali: np. ostatnio odbył się festiwal muzyki 
cerkiewnej w Hajnówce, był też festiwal muzyki rocko
wej - ..Basowiszcza". 

Poza felietonami Mikołaj nakręcił około dziesięciu 
filmów o tematyce związanej z Białostocczyzną. Pier
wszy film był próbą zebrania wspomnień tutejszych 
mieszkańców o 17 września 1939 roku: - Kiedy 
powstawał film, funkcjonował jeszcze mit, że 17 
września Białorusini z wielkim entuzjazmem witali 
wkraczającą Armię Czerwoną. Uważano nawet, że 
okazali się zdrajcami Polski. Chciałem pokazać, co 
mówią Białorusini i Polacy, którzy pamiętają tamte 
dni. Myślę, że to była próba zmierzenia się z tematem 
trudnym,niewygodnym. Zmierzenia się z mitem. 

Jego ostatni reportaż, „Śniła mi się Hana...", przygo
towany wraz z Jerzym Leszczyńskim, dostał drugą nagro
dę na M iędzynarodowym Festiwalu Filmów i Programów 
Etnicznych w listopadzie 1999 roku. Mikołaj ma już kilka 
pomysłów na kolejny film, ale nie rozpoczął jeszcze 
przygotowań: - Pamiętam, jak Kapuściński pisał, że zanim 
zacznie coś tworzyć, najpierw posprząta w domu, znajdzie 
sobie jakieś zajęcie, a dopiero potem siądzie do pisania. 
Zdaje mi się, że ze mną jest podobnie. Długo chodzę 
Z jakimś tematem, on musi we mnie dojrzeć, potem może 
zostać zrealizowany. 

-..Basowitzcra" - to moje dziecko. Pomagałem przy jej. 
\powstawaniu w 1990 roku. Poza tym słucham tej muzyki, lubię 

ją. Co roku jestem na festiwalu, ostatnio też byłem. Myślę, że 
> będzie z tego dobry reportaż do Krakowa i dla programu 

y„U siebie", o tym, czym jest muzyka dla młodych Białorusinów, 
o poszukiwaniu przez nich swoich korzeni - mówi Wawrzeniuk. 

Pytanie dnia z gazety „Narew" numer 13 lipca 
2000 roku: Czy rzeka Narew jest zanieczyszczona? 

- Nic na ten temat nie wiem - odpowiedział Piotr 
Pawłowski, inspektor do spraw planowania przes
trzennego, ochrony środowiska i inwestycji. 

Palis 
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Agnieszka Kuman 
Emil Tomczuk 

WSPOMNIENIA 

Do Starzyny przyjeżdżamy około południa. Wita 
nas mokra od deszczu, sprawiająca wrażenie wy
marłej, wieś. Młodzi wyjechali z niej, aby uczyć się 
i pracować. Pozostali jedynie ludzie starsi. Szukamy 
świadków, osób, które mogłyby nam opowiedzieć 
o swoich wojennych przeżyciach. Pytamy o nich 
miejscową młodzież, poznaną rok temu na obozie. 
Wskazują nam dwa miejsca, w których moglibyśmy 
z kimś porozmawiać. 

Idziemy do domu państwa S. Pani S. i jej mąż 
mogą nam coś powiedzieć o czasach II wojny świato
wej. Trafiamy do małego, drewnianego domku nieo
podal lasu. Drzwi do domu otwiera nam wyglądająca 
bardzo sympatycznie staruszka. Zaprasza nas do 
środka, sadza przy zastawionym stole. Po krótkiej 
rozmowie postanawiamy odwiedzić drugi dom. 

w którym mieszka pan Dymitr. Jego gospodarstwo 
wygląda bardziej okazale od poprzedniego. 

Po wywiadzie z panem Dymitrem wracamy do 
Narwi. 

Gdy użytkownik kliknie myszką na słowo obozie 
może zapoznać się z materiałami dziennikarskimi, 
które powstały na obozie dziennikarskim rok wcześ
niej. 

Wybór i opracowanie tekstów: Piotr Toczyski, 
Marcin Grudzień 

Z naszego doświadczenia - internetowego dziennika 
obozowego mogą korzystać uczestnicy warsztatów dzien
nikarskich, różnych wyjazdów i spotkań. Czekamy na 
listy od tych, którzy korzystali z naszego eksperymentu. 
Może macie pomysły, jak go udoskonalić. 

' Rozmowa: 
Pani S. jest starszą, przygarbioną kobietą. Ujmuje nas swoją gościnnością i otwartością mówiąc o rzeczach, 

które nie były dla niej przyjemne. 
- Do Niemiec zabrano mnie 4 lipca 1942 roku. Byłam wtedy panną i mieszkałam z bratem - wspomina pani S. 

Jako osoba zdolna do pracy fizycznej została wywieziona z Polski, by pomagać gospodyni w niemieckiej wsi. 
Pracowników przymusowych zabierano według roczników (np. wywożono wszystkich urodzonych w 1921 roku), 
„preferencji" sołtysa (osoba, która była z nim w złych stosunkach mogła być pewna wywózki) i przydatności do 
pracy. - Żeby nie mleko to bym tam nie wyżyła. Z trzciny robiłam sobie słomkę, za pomocą której przy dojeniu 
sączyłam mleko prosto z wiadra. 

Po wojnie pani S. zamieszkała w Orli. Pracowała w PGR w Katarzynowie. W 1965 roku wzięła ślub z panem S. 
Od tego czasu mieszka w Starzynie. 

Nazwiska państwa S. nie podajemy na ich życzenie. 

/jDrugi dom: 
Wita nas starsza kobieta. 
- Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o czasach II wojny światowej - proponujemy temat rozmowy. - Ja nic 

nie pamiętam - mówi kobieta - byłam wówczas bardzo młoda, więc nie mogę nic pamiętać, ale zapytajcie mojego 
męża. On jest ode mnie o osiem lat starszy i powinien coś pamiętać... 

Dymitr chętnie opowiada o sobie. Najpierw pokazuje nam kartkę, zapisaną wspomnieniami. Przedstawia historię 
poszukiwania, w sierpniu 1941 roku, swojego brata. Konstanty (bo tak miał na imię) pracował dla partyzantów 
i został rozstrzelany. Pan Dymitr zaczyna opowiadać o sobie. Już na początku wojny - jesienią został wywieziony 
przez Niemców do Białowieży. 

- Na dobę dostawaliśmy jeden litr wody - wspomina - a było nas tam 13 osób. Żeby się wydostać, trzeba było 
zapłacić 80 marek. Po zrzutce starczyło pieniędzy tylko na jedną osobę, która pojechała po pieniądze dla innych. 
Wypuszczono nas po dziesięciu dniach. W 1942 roku... 3 lutego zabrano mnie do Niemiec - kontynuuje. Tam 
wraz z wieloma innymi Polakami został sprzedany. Wykupił go „Majster" i zawiózł do dużego majątku, gdzie 
było około tysiąca krów, przy których Dymitr pracował. W 1945 roku zawierucha wojenna rzuciła go na front. Po 
jej zakończeniu zamieszkał w ZSRR. Zatrudnił się tam jako kierowca. Po powrocie do Polski dowiedział się, że 
jego młodszy brat zaginął. 

^ - Próbowałem szukać go przez PCK, ale nic z tego nie wyszło - mówi ze smutkiem w głosie. J 



108 
PAMIĘĆ NARWI I MILENKOWIEC 

Co roku „Polis" odwiedza w czasie lata nowe miejsca. Zdobywamy nowe umiejętności dziennikarskie, 
poznajemy historie miejsc i ludzi. W tym roku byliśmy w dwóch miejscowościach niedaleko granicy 
Polski z Białorusią - w Narwi i Milenkowcach. Prezentujemy wybrane impresje uczestników obozów. 

Mariusz Bolek 

PRZEZ ŁZY 
Tadeusz ma 75 lat. Siedzi na ławce na drewnianym 

ganku przy drodze. W rękach trzyma dwie laski -
drewnianą i metalową. Lewą nogę bezwładnie opiera 
na wygiętej desce. A kiedy przechodzę obok, przyglą
da się nieznajomemu. 

Opowiadam mu historię nieżyjącego już pradziad
ka. Zaczyna mówić. Wspomina. Ze smutkiem opo
wiada o prześladowaniach. 

W CZTERDZIESTYM PIERWSZYM 
TO JESZCZE NA WYRYWKI BRALI 

Dziewięćdziesiąt kilometrów od Warszawy, w miej-
scowos'ci Żary, przepracował „trzy i pół kalendarza". 
- Zapisał sołtys i jechać trzeba było - tłumaczy. -
Przyjechali w dzień. Żandarmeria. Weszli do pokoju, 
zabrali na przymusowe roboty. 

Pan Tadeusz twierdzi, że miał pecha. Na przy
musowe roboty wywozili od 1941 roku. Początkowo 
zabierano wyrywkowo. Później ustalono - mężczyźni 
od 23 lat, kobiety od lat 25. Dziesiątego października 
ciężarówka przywiozła pierwszy transport do Żar. 
Cztery dni później Tadeusz miał 16 urodziny. 

Przeważnie pracował w rolnictwie. Przez cztery 
miesiące robił też przy okopach. - Strzeleckie i prze-
ciwczołgowe to przez dwa tygodnie żeśmy kopali. 
Człowiek musiał po chlewniach, oborach i magazy
nach nocować. Mieszkań nie dawali. Pamiętam jak 
w Ołterzburh (Szczytno) magazyn żeśmy zajmowali. 
I my na tych deskach w zimę sypiali. 

DRUGIEGO TEŻ ZABRALI 

- Mój ojciec młodszego wyprawił, a potem brata 
zgodnie z rocznikiem, mojego brata... - powtarza. 

Brat pojechał w maju. W czerwcu przetaczał się 
front, wkrótce powrócił do domu. - Już nie żyje bo 
uczepiły się go „białe ciałka" (białaczka). 

Staruszek zaczyna mówić o wywiezionych. Czte
rech mężczyzn i kobieta - to tragiczny bilans historii 
Narwi. - Janka to na wyrywki wywieźli. Regina odpo
wiadała rocznikiem. 

Pokazuje chaty rodzin pokrzywdzonych przez 
okupanta. Przez chwilę zastanawia się, wzdycha. 

Kiedy powrócił, rozpoczął pracę w gospodarstwie. 
- Już nie pracuję w rolnictwie, przecież nie dam rady. 
Teraz tylko spaceruję od łóżka do ganku, po pod
wórku. 

- A wnuki? 
- Moje wnuki to już po dwudziestce. Jedna do 

ogólniaka chodzi, druga studiuje i pracuje. 
- Odwiedzają dziadka? 
- Tak - kieruje wzrok w drugą stronę. - Syna mam 

po pięćdziesiątce, ale taki tam pijaczyna. Studiował 
na Politechnice Warszawskiej na wydziale komu
nikacji. Na drugim roku zrezygnował z nauki. Później 
wyjechał na Słąsk i tam się rozpił. Ni to małpa, ni to 
sroka. Połowę gospodarki mu zapisałem, drugą poło
wę młodszemu synowi - tam na końcu wsi. 

Chwila milczenia. Dziadek patrzy na idących 
ludzi. Ods'więtnie ubrani nieznajomi idą chodnikiem, 
pewnie odwiedzić rodzinę. 

Tadeusz siedzi nieruchomo wpatrując się w drze
wo. - Odejmują mi nogę po kawałku, i jaskrę mam 
na prawe oko. Tyle razy byłem u lekarza, to dał drugie 
leki i tak cały czas. Wyleczą? - kiwa powątpiewająco 
głową. - Co tam te 120 zł renty. Nic nie daje. I takie 
to życie. 

PIES MOŻE BYĆ TYLKO PSEM, 
CZŁOWIEK MOŻE BYĆ MAŁPĄ, 
ŚWINIĄ I CZŁOWIEKIEM 

Młodzi dziennikarze „Polis" chodzą po Narwi 
szukając wiadomości. Rozmawiają z mieszkańcami. 
Zauważają dwóch dziadków siedzących na ławce pod 
gankiem. Jednym z nich jest Tadeusz. Ten drugi to 
jego znajomy, który mieszka w starej chatce po drugiej 
stronie ulicy. Przyjezdni próbują rozmawiać z nimi, 
ale zostają przepędzeni. Po chwili obaj mężczyźni 
kłócą się. 

- Tak go tu za kołnierz złapałem i wynocha mówię 
- tłumaczy Tadeusz. - Sam wnuczki ma i jak się ten 
cham zachowuje. 

Roztrzęsionymi rękami wskazuje na dom sąsiada. 
Widać jak drży, kiedy wciąga powietrze przez usta. 
Kiwa na powitanie dwóm przechodzącym kobietom. 
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- Ludzie tu ci przychodzą z daleka, bo potrzebują 
się czegoś dowiedzieć. Młodzi chcą się uczyć, a ta 
cholera wygania. Jak to wygląda! Nie dość, że przyj
dzie i kapsli po piwskach nawrzuca, to jeszcze mło
dzież mi wygania - wymachuje palcem w kierunku 
drogi. - Teraz powiedziałem, że nie wejdzie na moje 
podwórko, wont! 

Twarz Tadeusza nabiera rumieńców. Na czole 

pojawiają się krople potu. Powieki drżą, twarz kieruje 
w bok. Mówi szybciej. Oczy zachodzą mgłą. Nagle 
po policzku płynie łza. Dziadek przeciera oczy ręka
wem. Szlocha łykając ślinę. Z trudem opowiada. 

- Z wieloma ludźmi żyłem: Niemcami, Włochami, 
Francuzami, ale z takim chamem to jeszcze się nie 
spotkałem - mówi przez łzy. • 

Imię bohatera zostało zmienione. 

Urszula Ajdacka 
Ola Rey 

OSZUKIWAĆ SIEBIE I LUDZI? ~ 
- Ciężko nam uzbierać na książki do szkoły. Ledwo na chleb starcza, ale dzieci musza się uczyć. Bez tego 

nie poradzą sobie w życiu - mówi gospodyni z Narwi. 

WCIĄŻ TRZEBA ZA COŚ PŁACIĆ 

W rogu kaflowa kuchnia. Na niej trzy garnki. 
Pomieszczenie jest nieduże: trzy metry na pięć. W zle
wozmywaku kilka naczyń. Rząd szafek. Pod ścianą 
na misce suszy się ścierka. W lewym rogu szczotka. 
Pod oknem drewniany stół. Przy stole siedzi starszy 
mężczyzna, jego córka i zięć. Oglądają „Polis" i egzem
plarze gazetki „Narew". - Zostawicie nam te książki? 
- pytają. Potwierdzamy. - Będzie miał dziadko co 
czytać, jak się będzie nudził - mówi z uśmiechem 
mężczyzna i wygląda przez okno. 

Za oknem drewniana stodoła, obora, pomiesz
czenia użytkowe. Po podwórku przechadza się kura. 
- Gospodarstwo zaspokaja nasze potrzeby. Mamy 
własne mleko, ziemniaki... - wylicza gospodarz. -Nie 
jest tego dużo, bo nie używamy nawozów. Chcemy, 
żeby było ekologicznie. - Po prostu nie ma pieniędzy 
- prostuje kobieta. - Co można kupić z tych naszych 
rencin ? Ja mam 350 złotych, mąż 380, a razem czwórkę 
dzieci do wyżywienia. W tym czasie jak trąbią w telewizji, 
Że podwyższa się nam renty o 5 proc., podwyżek chleba 
jest już dziesięć. Codziennie trzeba kupić siedem bo
chenków. Nie mówiąc już o smalcu i mięsie. 

Drzwi otwierają się. Do pokoju wchodzi listonosz. 
Na stole kładzie list. 

- Jeśli to coś do płacenia, to szybko uciekaj -
mówi gospodyni. Listonosz posłusznie wycofuje się. 
- Wciąż trzeba za coś płacić, a nie ma z czego - dodaje 
kobieta. - Jednak nie można ujawniać, że jest się 
biednym. Trzeba oszukiwać siebie i ludzi. Jak mówisz, 
Że ci ciężko, to znaczy, że nie potrafisz rządzić. 

Do pokoju wchodzi młody chłopak. Rozgląda się 
i szybko wraca do sąsiedniego pomieszczenia. - To 

mój syn - przedstawia go kobieta. - Cała czwórka 
moich dzieci jeszcze się uczy. Najstarszy studiuje -
właśnie znalazł pracę. Młodszy jest w technikum. 
Trzeci chodzi do zawodówki. Najmłodszy zdał w tym 
roku do liceum w Białymstoku. Ciężko nam uzbierać 
na książki do szkoły. Ledwo na chleb starcza, ale 
dzieci musza się uczyć. Bez tego nie poradzą sobie 
w życiu. 

- W wakacje pomagają nam w gospodarstwie -
opowiada gospodarz. - A gdy wrócą z pola koło 
osiemnastej, to chcieliby się pobawić, ale Narwiański 
Ośrodek Kultury już zamknięty. Otwarte są tyko knaj
py, więc tam zbiera się narewska młodzież - stwierdza 
kobieta. - Wyjechać na wakacje mogą tylko ci, co 
mają pieniądze. 

- Zresztą po co im wczasy. Tutaj mamy wszystko. 
Jak ktoś chodzić lubi - mamy las, a jak jest gorąco -
popływać też można - dorzuca gospodarz. 

- W radio Białystok nadawali, że w Narwi można 
się kąpać, ale i tak ta woda teraz brudna. Kiedyś to 
stopy było widać, jak się do wody weszło po pachy -
wspomina dziadek. - Teraz to strach - mogą zrobić 
się krosty. 

KAŻDA WIARA JEST DOBRA 

- Ale w Narwi to nie tylko rzeka i las. Mamy też 
cerkiew i kościół z 1528 roku - informuje mężczyzna. 
- Dziadko to śpiewa w cerkwi, w chórze. - Śpiewamy, 
kiedy baciuszka potrzebuje. Na pogrzebach, ślubach, 
chrztach oraz na mszy - opowiada dziadek. 

- U nas to tylko dziadek jest prawosławny. My to 
katolicy - tłumaczy gospodarz. - Ale to przecież 
wszystko jedno, bo Bóg jest jeden. Nie będzie pytał 
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jakiego ty wyznania, tylko jakim byłeś człowiekiem. 
- Każda wiara jest dobra, byle tylko ją wypełniać -
mówi kobieta. 

- U nas to nie ma podziału. Jak kto ma być głupi, 
to będzie. Nie ważne, czy on prawosławny, katolik, 

czy Żyd - potwierdza dziadek. - W ogóle nie ma 
Żadnych podziałów. Nieważne, czy kto mówi w gwa
rze białoruskiej czy po polsku - dopowiada gospodyni. 

- Wszyscy, jak co do czego, siadamy przy jednym 
stole. U nas to po prostu Europa bez granic. M 

Dorota Śleszycka 
Paulina Maciak 

NIE CHCĘ SIĘ NAPRZYKRZAĆ 
Narew, ulica Mickiewicza. Dwa niewielkie, drew

niane, przytulone do siebie domki. Jeden z nich pokryty 
jest ciemno-pomarańczową farbą. Mieszka w nim 
pani Zofia Bartoszewicz. Jest 77-letnią, drobną sta
ruszką. Jej błyszczące oczy i młodzieńczy us'miech 
ożywiają pomarszczoną twarz. Każdego ranka roz
poczyna dzień pracą w chlewku (letniej kuchni). 

Zastajemy ją przy ścinaniu sierpem zaros'li. Na 
nasz widok uśmiecha się, jednak gdy przedstawiamy 
jej cel naszej wizyty jest nieco zawstydzona. 

- Gdybym wiedziała, że przyjdziecie, to bym ładnie 
się ubrała i dom przygotowała, herbaty naparzyła, 
ciastek wyjęła. A tak brudna jestem, w spodniach 
i w fartuchu. 

Wskazuje drewnianą ławeczkę przed szopą. Sia
damy, a pani Zofia zaczyna swoją opowieść: - Kiedyś 
to ciężko było, nie to co dziś. Na złotówkę to cały dzień 
trzeba było pracować. Za cały dzień pracy kilogram 
cukru można było kupić. Inna wartość pieniądza była. 
U nas tak bardzo sklepów nie było, Żydzi tu kiedyś 
byli, oni sklepy mieli, pieniądze, a my nic. Ciężko było, 
nie to, co teraz. Cukierków dużo jecie, a kiedyś to tylko 
pomarzyć można było. Teraz to młodzież strasznie 
rozpuszczona, aż strach pomyśleć. 

Pani Zofia najmilej wspomina lata młodości: -
Moja rodzina żyła wtedy z gospodarstwa. Mieliśmy 
około dziesięciu hektarów ziemi. Pomagaliśmy ro
dzicom w pracy, do szkoły niewiele żeśmy chodzili, 
bo mama była chora i trzeba było wszystko zrobić. 

A mój brat taką głowę miał, że niewiele do szkoły 
chodził, a dawał radę się uczyć. Wszystko wiedział 
jak poszedł do wyższej szkoły..., a ja już nie. Rachunki 
dla mnie ciężkie były i historia - pani Zofia ścisza 
głos. - Kiedyś jak odpust był, może piętnaście czy 
szesnaście lat miałam, chciałam sobie na sukieneczkę 
zarobić, to najęli mnie, żeby wieźć majstrów — śmieje 
się. - Przez las jechaliśmy. Konia miałam takiego 
ładnego, białego, bąki takie duże go pogryzły. Jak 
skoczyły na tego mojego konia, to jak krew zaczęła 
świstać - pani Zofia zatacza półkola rękoma. - Ja 

zaczęłam płakać, to oni wzruszyli się. Kupili takiej 
maści do smarowania wozów i posmarowali tego 
konia i jakoś pojechaliśmy. Dali mnie 5 złotych. 
Kiedyś to dużo było. I ja tak myślę, jak teraz z powro
tem zajechać. Tak daleko nigdy nie byłam. Pieniądze 
schowałam, żeby kto nie ukradł. W Hajnówce chodził 
jakiś mężczyzna, to ja pytam, jak jechać do Narwi, 
wskazał prostą drogę. Wtedy deszcz lał. Zmokłam 
strasznie, ale jakoś dojechałam. Brat mi zazdrościł: 
„ O to ja nic nie mam, a ty sukienkę będziesz nową 
miała?". Ja tą sukieneczkę szanowałam, tyle czasu 
nosiłam, póki nie była już na mnie za ciasna. 

Pani Zofia wyszła za mąż mając 19 lat. Mąż był 
listonoszem, majstrem i dobrym człowiekiem. Ludzie 
bardzo go lubili. 

W czasie wojny, kiedy państwo Bartoszewi-
czowie chcieli przeprowadzić się na ziemię rodziców 
położoną w innej części Narwi, Niemcy zażądali od 
nich okazania specjalnych paszportów, więc poje
chali do Michałowa, żeby wyrobić dokumenty i wte
dy zostali pojmani. Wywieziono ich na przymusowe 
roboty w okolice Kónigsbergu (Królewca). - Nie 
patrzyli, że w ciąży byłam, tylko kazali nam praco
wać u gospodarza. Tam był taki domek z gankiem, 
usiadłam i zaczęłam płakać. Podszedł do mnie Nie
miec i uderzył pięścią w twarz, aż całe oko miałam 
spuchnięte tak, że widzieć nie mogłam - kobiecie 
zadrżał głos, do oczu napłynęły łzy. - Całe trzy lata 
tam byliśmy, a źle było tak... Jeść nie dawali. Je
dzenie na kartki przydzielano, ale gospodarz taki zły 
był, że kartki sobie zabierał. Nam tylko dawał w pu
dełeczku kubeczek mąki, cukru i mleka - obrazowo 
pokazuje nam wielkość przyznawanych racji, które 
miały starczyć na cały tydzień. - A nam to ledwie 
na jeden dzień starczało. Żeby z głodu nie umrzeć 
po kryjomu ze spichlerza ziarno wynosiliśmy i piekło 
się chleb na blasze. I tylko człowiek w ciągłym 
strachu żył, że przyjdzie Niemiec, zobaczy i zabije. 
Kiedyśmy wrócili od Niemca, takie plany piękne mie
liśmy, dom chcieliśmy budować... 



PAMIĘĆ NARWI I MILENKOWIEC 111 

Raz mąż pojechał przez las do tartaku. W domu 
czekałam na niego z kolacją. Męża długo nie było, 
więc zaczęłam się denerwować. Pojechałam go szu
kać. Wracam, a tu tłum przed domem... Wiedziałam, 
Że coś złego się stało... Już przeszło 21 łat, jak męża 
nie ma, córki Halina i Krysia za mąż wyszły. Dzieci 
już mają i wnuki. Jedna córka mieszka w Białymstoku, 

druga w Bielsku. Wnuczka w Chrzanowie mieszka, 
taki kawał. Zabrała mnie ostatnio do siebie: Często
chowę, Jasną Górę, Kraków pokazała. Zapraszają 
mnie, żeby tam mieszkać, ale ja nie chcę się naprzy
krzać. Oni młodzi, życie całe przed nimi, a ja stara, 
niepotrzebna. Tylko patrzeć, jak śmierć przyjdzie. 
Spocznę na cmentarzu w Narwi, u boku męża. • 

Anna Tomaszewska 

PAMIĘĆ MILENKOWIEC 
Na końcu wsi zauważam chatę. Obok niej bocianie 

gniazdo umieszczone na starym, wysokim pniu. Ktoś 
namalował napis: „Nie płoszyć ptaka". Dostrzegam 
staruszkę. Przedstawiam się, siadamy razem na ławce. 
Dowiaduję się, że bociany są symbolem Białorusi, jak 
mówi po białorusku moja rozmówczyni: - Jak via-
doma busieł - symbal Biełarusi. 

- Czy te bociany przyniosły spokój i szczęście 
temu domowi? 

- Tak. Naprawdę wierzę, że odegrały znaczącą 
rolę w moim życiu. Patrzyły na to wszystko, co się 
tutaj działo. Podczas tych ciężkich czasów, kiedy 
czułam strach, wiedziałam, że mam w nich przyjaciół. 

- W czasie wojny? 
- Tak. Pamiętam, jak i tutaj dotarła wojna. Całą 

noc był szum, ludzie niepokoili się, kolejnej nocy 
wtargnęli Niemcy. 

- A co jeszcze Pani pamięta? 
- Pewnej nocy Niemcy zabrali siedmiu mężczyzn, 

bili ich, katowali i kazali kopać dla siebie doły. Pięciu 
Z nich rozstrzelali, a dwóm, szczęśliwym trafem udało 
się uciec. Na zimę przygarnęliśmy też cygańska ro
dzinę. Któregoś dnia Niemcy przyszli i kazali im wyjść 
przed dom. Strasznie ich wtedy bili. Słysząc krzyki, 
zaciskałam zęby i płakałam. Była też wśród nich mała 
cyganka. Chciałam ją schować i mówiłam: „Nie idź-
Nie idź. Ja Ciebie ukryję Ale ona poszła. Po wojnie 
nic właściwie nie zmieniło się. Ludzie byli dla nas 
wrogami. Zrodziła się pomiędzy nami nienawiść. 

- Co to znaczy „pomiędzy nami"? 
- To znaczy pomiędzy katolikami a prawosław

nymi. W latach 1946-1948 zapanowało bezprawie. 
Powszechne były napady. Przychodzili do domu, 
kazali wszystkim położyć się na ziemi. Bo jak mieli 
kawałek żelaza w ręku, to każdy się śmierci bał. Nie 
mieliśmy prawa powiedzieć: „Nie bierzcie, bo to 
moje 

-1 tak też było w Pani domu rodzinnym? 
- Nie. U nas byli tylko raz, ponieważ mój ojciec 

był w niewoli u Rosjan. Może im to było zakazane, 
a może się bali, że ich rozpozna. Nie wiem. Ale ludzie 
w wiosce się dziwili. Im większa krzywda się działa. 
Katolicy mówili, że: „prawosławny to nie jest czło
wiek". Wyraźnie podkreślali: „ Wasze miejsce jest tam, 
na Wschodzie!". Dużo ludzi wyjechało. 

- Ale Milenkowce to w większości wioska zamiesz
kała przez ludzi o wyznaniu prawosławnym. Świad
czy o tym spróchniały, przechylony krzyż prawo
sławny na początku wsi. Zauważyłam na nim napis: 
„KREST SOORUŻON 1912" . Co to znaczy? 

- Z języka białoruskiego znaczy to: „Krzyż zbu
dowany w 1912". 

- Jak długo istnieją Milenkowce? 
- Nawet starsi ludzie nie pamiętali początku wsi, 

ani skąd właściwie wywodzi się nazwa Milenkowce. 
- A istnieją nadal legendy dotyczące tego miejsca? 
- Tak. Pamiętam dwie z nich. Widzi Pani tamtą 

górę? To góra Szczepanka. Dawno temu żyła tam 
biedna kobieta z dziećmi. Jej mąż zginął na wojnie. 
Jako rekompensatę otrzymała tę ziemię od mężczyzny, 
który miał na imię Szczepan. Stąd też wywodzi się 
nazwa góry. W tym też miejscu wykopano dzwon 
mosiężny, który prawdopodobnie pochodził z cerkwi. 
Druga historia związana jest z miejscem, które nazy
wamy „Posągiem Podobno kiedyś zamurowano tam 
księdza, gdyż taką miał właśnie pokutę. • 

31/32 
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Karolina Nożykowska 

JAK DZIADEK 
BYŁ, TO BYŁY 
I PSZCZOŁY 
Mała, rozpadająca się, drewniana chata i duże 

zadbane podwórko. Budowa. Pośród skromnych ma
teriałów budowlanych stoi dwóch mężczyzn. Pier
wszy - starszy, przygląda mi się podejrzliwie, drugi 
z początku nawet nie przerywa swojej pracy. Pytam 
0 starą chałupę. 

- Ta chata jest bardzo stara. Babcia mówi, ze 
pochodzi aż z osiemnastego wieku. Rozebrano ją na 
mleczarnię i przewieziono do PGR-u. A potem znów 
wróciła na swoje miejsce - tłumaczy młodszy męż
czyzna. Tymczasem staruszek znika w sadzie. Po 
chwili wraca do nas z garścią owoców. - Spróbujcie 
naszych jabłek-mówi. 

Schylając się wchodzimy do chaty. W środku 
pachnie starym drewnem. Zatrzymujemy się w sieni. 

- Dom ten był kiedyś' podzielony na dwie części. 
Na prawo mieszkała moja rodzina, po drugiej stronie 
- obcy ludzie. Ale wyjechali i zostawili nam dom. 

Idziemy na prawo. Pokój jest duży, zagracony 
nieużywanymi sprzętami. Z ciekawością oglądam 
stare, zardzewiałe żelazko. 

- O, tu wsypywało się kiedyś' węgiel i szorowało 
się. 

Na środku stoją żółte ule. 
- Czy hodował pan kiedyś pszczoły? - pytam. 
- Tak, ale tam hodował jeszcze jeden sąsiad, a tam 

drugi - mówi gestykulując. - U mnie był duży rój 
1 u niego też był duży. A jak są dwa ule w pobliżu, to 
jedne pszczoły drugim miód wybierają, gryzą się. No 
i teraz tylko jeden sąsiad ma barcie. Jak dziadek był, 
doglądał, to były i pszczoły, a jak dziadek zmarł, to 
i pszczół nie ma. 

Druga część chaty składa się z dwóch pokoi. 
Pierwszy zdobi, stary, rozpadający się kaflowy piec. 

- W nim się kiedyś piekło chleb - mówi staruszek. 
Cały dom pokryty jest grubą warstwą kurzu. Wi

dać, że nikt tu nie mieszka. 
- Spójrz tu - mówi staruszek. Wskazuje na zielony, 

przypominający domek dla ptaków pojemniczek. 
Bierze w ręce zegar i wstawia go do środka. Obok 
wisi stare, zabrudzone lustro. Jest też piec do wę
dzenia wędlin i inne równie interesujące sprzęty. 

Na końcu oglądam strych. Pomnik kilku pokoleń 
czeka na własną śmierć. • 

Karolina Nożykowska 

ZA NIEMCÓW 
Godzina osiemnasta. Chłodny wieczór. Po piasz

czystej drodze spaceruje stara kobieta. 
Chętnie opowiada mi o sobie: - Urodziłam się 

w Cwieliczach, zaraz za granicą, pod Grodnem, a tu
taj tylko za mąż przyszłam. Za Niemców, jak do pracy 
wywozili, to i mnie chcieli zabrać. Musiałam uciekać. 
Mój wujek z Milenkowiec przyjechał do Cwiełicz 
i mnie zabrał. Staruszka ukrywała się w Milenkow-
cach. Tutaj poznała swojego przyszłego męża. -
Żyliśmy razem półtora roku. Jak byli Niemcy, to 
pewien chłop we wsi źle o ludziach z Milenkowiec 
gadał. Namawiał Niemców przeciwko nim, że niby są 
zdrajcami. No i udało się mu ich przekonać. W nocy 
Niemcy zabrali męża razem z innymi sześcioma męż
czyznami. Kazali im kopać doły. Pięciu zabito, dwóch 
uciekło. Mój mąż Zginął. Potem okazało się, że byli 
niewinni, ale już nie było odwrotu. Dobrze, że Niemcy 
chociaż przyznali się do błędu. Kobieta została sama 
z dziewięciomiesięcznym synem. - Musiałam ciężko 
pracować, sąsiedzi trochę mi pomagali, a potem przy
jechał mój czternastoletni brat. Ja kierowałam końmi, 
a on pługiem. Ale nie chciałam jeszcze raz wychodzić 
za mąż. Nie chciałam... - milknie. 

Zamyślona wpatruje się w dal. Wspomina. • 
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JESTESMY 
SOLĄ W OKU 
O pracy nauczyciela języka polskiego w Kazach

stanie z Andrzejem Zagajewskim, rozmawia Anna 
Iwanowska 

Jak Pan dowiedział się o możliwości pracy w Ka
zachstanie? 

- Usłyszałem o niej przypadkowo w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Warszawie, gdzie pracuję na co 
dzień. Gdyby ktoś wcześniej powiedział mi, że pojadę 
na sześć lat do Kazachstanu, to nie uwierzyłbym. 
Wszyscy polscy nauczyciele, którzy tam pracują, są 
kierowani przez Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli, z ramienia Ministerstwa Edukacji Naro
dowej. Każdy podpisuje umowę tylko na rok. Po tym 
czasie może ją przedłużyć. Zależy to od niego i pol
skich władz oświatowych. 

Był Pan już sześć razy w Kazachstanie. Co się 
w tym czasie zmieniło, jeżeli chodzi o edukację miesz
kających tam Polaków? 

- Pracuje się coraz trudniej, ponieważ z roku na 
rok jest mniej nauczycieli. Polska strona jest gotowa 
wysyłać ich coraz więcej, ale problem jest z Kazach
stanem. Oficjalnie wszystko jest w porządku, ale tak 
naprawdę polscy nauczyciele są solą w oku władz. Są 
podejrzewani o to, że buntują ludzi i każą im strajko
wać. To sprawia, że zaprasza się ich coraz mniej. 
W drugim roku mojej pracy było w Kazachstanie naj
więcej, bo około pięć 
dziesięciu, nauczycieli 
z Polski. W tej chwili 
są dwadzieścia cztery 
o s o b y .  K a ż d y  n a u -  T A  
czyciel musi coraz 
więcej pracować. Pod
czas mojego ostat
niego pobytu mia
łem czterdzieści go
dzin lekcji tygodnio
wo. 

Co można zrobić, żeby zatru
dnianych nauczycieli było 
więcej? 

- Wydaje się, że to w tej chwili niemożliwe. Na 
uniwersytecie w Kokczytawie, na północy Kazach
stanu, powstał wydział filologii polskiej. Założenie s 

było takie, że ludzie, którzy skończą tę szkołę będą 
nas zastępować. Problem w tym, że poziom nauczania 
jest tam niski. W tym roku miałem stamtąd prakty-
kantki. Kiedy zapytałem jedną z nich, jakie są jej 
zainteresowania - odpowiedziała: „Ja się dobrze 
rozbieram w muzyce". Chciała powiedzieć, że intere
suje się muzyką, ale użyła rosyjskiej konstrukcji 
i wyszło coś całkiem innego. Tak mówi dziewczyna, 
która ma mnie zastąpić za dwa lata. Są też osoby 
dobrze przygotowane, które ukończyły studia w Pol
sce i wracają, żeby uczyć dzieci języka polskiego 
w Kazachstanie. Niestety, zainteresowanie językiem 
polskim ze strony miejscowej polonii spada. 

Jaka jest tego przyczyna? 

- Wina leży po polskiej stronie. W Kazachstanie 
pracuję od sześciu lat i co roku słyszę, jak oszukuje 
się polonię, mówiąc, że lada chwila zostanie prze
prowadzona repatriacja. Takim postępowaniem robi 
się ludziom naprawdę wielką krzywdę. 

Czym różnią się lekcje języka polskiego w kazach
stańskich szkołach od tych w Polsce? 

- To są lekcje o Polsce - jej historii, geografii. 
W całym Kazachstanie nie ma jednolitego programu 
nauczania, ponieważ w każdej szkole jest zupełnie 
inna sytuacja. Żeby powstała grupa musi być mini
mum dwadzieścioro dzieci, dlatego czasami trzeba 
łączyć klasę trzecią z czwartą lub siódmą z ósmą. 
Często dzieli się dzieci na dwie grupy. Jedna pracuje 
aktywnie, a druga w tym samym czasie czyta lub 

pisze. 

W jakim wieku są uczestnicy 
tych zajęć? 

- Pracowałem zarówno 
z dziećmi i dorosłymi. To 

bardzo ciekawe doświad
czenie, ponieważ w Pol

sce nigdy nie uczyłem ma
łych dzieci. Chodzą na zaję
cia, ponieważ jest to dla nich 

coś ciekawego i nieobo
wiązkowego. Dorośli uczest
niczą w lekcjach, ponieważ 
chcą przyjechać na stałe do 
Polski. Najstarsza moja 
uczennica miała około 

osiemdziesięciu lat. 
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Czy rodzice byli zainteresowani tym, żeby ich 
dzieci uczestniczyły w takich zajęciach? 

- Zainteresowanie okazywali przede wszystkim ci, 
którzy chcą na stale wyjechać z rodziną do Polski. 

Jaki cel stawiają sobie nauczyciele, którzy wyjeż
dżają pracować do Kazachstanu? 

- Co roku przyjeżdża do stolicy Kazachstanu -
Astany - komisja z polskiego biura kształcenia zagra
nicznego w Warszawie i przeprowadza nabór na 
polskie uczelnie. Organizuje egzamin z języka pol
skiego dla wszystkich kandydatów i, w zależności od 

wybranego kierunku, z dodatkowych przedmiotów. 
Niestety poziom nauczania w szkołach kazachskich 
jest niski. Ci, którzy zdają na studia humanistyczne, 
dobrze zaliczają historię Polski, natomiast z historią 
s'wiata mają bardzo duże problemy. Komisja egza
minacyjna nie uwzględnia jednak różnice w pro
gramie nauczania. Jest to wina naszej ambasady, która 
mogłaby te program przetłumaczyć i odpowiednio 
wcześniej pokazać organizatorom egzaminów. • 

Wywiad nie jest autoryzowany. 
O repatriacji z Kazachstanu pisaliśmy w tekście 

Marcina Grudnia „ Kiedy pociąg przyjedzie i gdy 
już przyjechał" - „Polis" 31/32 (3/4 z 1999). 

Józef Jakubczyk 

MISJA 
Refleksje nauczyciela języka polskiego we wschodniej Ukrainie 

Ten tytuł oddaje dokładnie moje odczucie po 
czterech latach nauczycielskiej pracy w Dniepro-
pietrowsku na Ukrainie. Zamierzałem wyjechać na 
rok, aby zrobić coś niezwykłego, nim zakończę swoją 
nauczycielską karierę. Jeszcze raz sprawdzić samego 
siebie, skonfrontować polskie mity i stereotypy z rze
czywistością. .. I zostałem, i będę tam nadal pracował. 

Pracuję w Dniepropietrowsku. Miasto zostało 
założone przez księcia Potiomkina w miejscu, gdzie 
kiedyś znajdowała się najdalej na wschód wysunięta 
twierdza Rzeczypospolitej - Kudak. Pozostałości tej 
twierdzy zostały wysadzone w powietrze w okresie 
rewolucji październikowej, ponieważ ukrywali się 
w niej „wrogowie ludu". Przed rewolucją miasto 
nazywało się Jekaterynosław i położone było na 
prawym, wysokim brzegu Dniepru. Mieszkała tu 
liczna i prężna społeczność polska. 

Na bazie przedrewolucyjnego przemysłu meta
lurgicznego i chemicznego sowieci rozwinęli w Dnie
propietrowsku przemysł zbrojeniowy, przede wszy
stkim produkcję rakiet, a miasto i obwód zostały 
zamknięte. Tu sprowadzono fachowców z całego 
Związku Radzieckiego, a mozaika narodów i kultur 
była dobrym podłożem dla tolerancji i życzliwości. 

PIĘKNY I TRUDNY JĘZYK POLSKI 

Gdy przyjechałem, zastałem Polonię w trakcie po
czątkowej organizacji, zagubioną, bezradną, poszukującą 
swojego miejsca w nowej rzeczywistości i kontaktu 

z Polską, ale na szczęście nie podzieloną politycznie, jak 
to miało i ma miejsce w innych miastach Ukrainy. 

Pierwszy rok pracy nie był łatwy. Nie było ni
czego. Nie było podręczników, lokalu, a nawet 
tablicy i kredy. Tutejsi ludzie przyzwyczajeni przez 
lata do pozorowania działań bardzo chcieli, abym 
i ja przyjął taką postawę. Potrzebny był upór i de
terminacja. Pisanie wielu błagalnych pism do pol
skich instytucji o podręczniki, o pomoc, o zrozu
mienie. Potrzebne było przełamywanie nieufności 
i udowadnianie każdego dnia, że chcę pomóc, że 
chcę uczyć. I nie chcę za to żadnego wynagro
dzenia! I to było już zupełnie nie do pojęcia. 

Przez dwa lata uczyłem w jednej ze szkół języka 
polskiego na zasadzie zajęć fakultatywnych. Do 
dziś nie wiem, po co zaproszono tam nauczyciela 
z Polski. Nikt z dyrekcji szkoły nie interesował się 
tymi zajęciami. Zajęcia wypadały z planu lekcji. 
Trzeba było walczyć o salę lekcyjną, bo ktoś zapo
mniał akurat o tych zajęciach przy zmianie planu 
lekcji. Wielokrotnie uczyłem na korytarzu lub w po
koju nauczycielskim. Tylko raz dyrektorka szkoły 
zainteresowała się tym, co robię. Było to w czasie 
wizytacji, która była wielkim spektaklem gry po
zorów -jak za starych, dobrych czasów... 

Negatywne doświadczenia z pracy rekompen
sowałem sobie uczeniem w sobotnio-niedzielnej 
szkole dla członków Związku Polaków. Tu w jednej 
ławce zasiada babcia z wnukiem. Te lekcje dopiero 
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uświadomiły mi, jak piękny, ale i jak trudny jest język 
polski. Z grupy uczących się wyłuskuję tych najzdol
niejszych i najpilniejszych, aby rozpocząć z nimi 
zajęcia indywidualne. I ten pomysł jest strzałem 
w dziesiątkę. Postępy w nauce są błyskawiczne. Naj
lepsza jest Wanda. Pochodzi z polsko-włosko(l)-
ukraińskiej rodziny. Otwarta, ciekawa świata i ludzi 
mówi chętnie i dużo. Marzy o studiach w Polsce. Jej 
mama marzy po cichu, że córka w czasie studiów 
wyjdzie za mąż i zostanie w Polsce. Powoli nawiązuje 
się serdeczna przyjaźń z całą rodziną Wandy. Są 
gościnni, szczerzy, sympatyczni. Wymuszam na nich 
wystąpienie do polskiego konsulatu o skierowanie 
córki na wakacyjny kurs językowy w Polsce. Nie 
wierzą, że to możliwe. Niemożliwe okazało się realne. 
Wanda odniosła spektakularny sukces na Olimpiadzie 
Języka i Literatury Polskiej w Warszawie. Teraz z po
wodzeniem studiuje prawo na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. Jej sukces utorował drogę innym. Czasem 
jednak życie przynosi zaskakujące niespodzianki. 

Julia zgłosiła się na lekcje sama. Znała mnie ze 
szkoły, w której uczyłem. Sądziłem, że jest to 
pomysł znudzonej, rozpieszczonej, dorastającej 
jedynaczki. Tymczasem Julia uczyła się błyska
wicznie, z ogromnym entuzjazmem. Robiła olśnie
wające postępy. Przychodziła na lekcje w każdej 
wolnej chwili. Już od stycznia rozpoczęliśmy zaję
cia z historii Polski. Julia i jej rodzice snuli plany 
studiów córki w Polsce, ja byłem dumny z mojej 
najlepszej uczennicy. W kwietniu Julia zakochała się 
śmiertelnie w piłkarzu. Przekonana, że taka życiowa 
szansa już jej się nie zdarzy, zrezygnowała ze 
studiów w Polsce. Oby spełniły się twoje marzenia 
Julko! Mówiłaś o nich tak pięknie i dojrzale. Pozo
staniesz, jestem o tym głęboko przekonany, wiernym 
przyjacielem Polski i Polaków. 

PRZYJĄĆ ODMIENNOŚCI 

Oczywiście, że praca na Ukrainie to nie pasmo 
radości i sukcesów. Trzeba umieć pokonać samo
tność i przyjąć do wiadomości odmienności kul
turowe i cywilizacyjne. 

Na wielu przystankach, placach i placykach 
biedniutko odziane babuleńki, by przeżyć, pro
wadzą swój ubożuchny handelek. Całe bogactwo 
ich oferty to kilka paczek papierosów, dwie cze
kolady, kilka suszonych ryb i - obowiązkowo -
kilka butelek nieprzyzwoicie taniej wódki. Na 
bardziej uczęszczanych przystankach przynajmniej 
jedna sprzedaje wódkę na kieliszki. Kiedyś przy

stanąłem w pobliżu takiej „restauracji". Ku memu 
osłupieniu bardzo często podchodzili mężczyźni 
(rzadziej kobiety) wypijali setę - palcami brali 
z talerzyka kapustę lub tartą marchew i... do roboty 
lub do domu. W pewnej chwili zobaczyłem, że pi
jany ośliniony oberwaniec nie dopił wódki. Osz
czędna babuleńka pieczołowicie zlała pozostałość 
do butelki. To też Ukraina! 

Ale Ukraina to również dynamiczni ludzie, 
pracujący po dwanaście i więcej godzin, dbający 
0 wychowanie i wykształcenie swoich dzieci. Dwu
nastoletnia Weronika, córka Rosjanina i Koreanki, 
bezbłędnie mówi po polsku i z uśmiechem wyż
szości poprawia błędy językowe swojego ojca, 
profesora uniwersytetu, zakochanego w kulturze 
1 literaturze polskiej. 

Z każdym rokiem pięknieje miasto, bezbłędnie 
i niezawodnie działa prywatna komunikacja miej
ska, obok koszmarnie funkcjonującej komunikacji 
państwowej. Rzednie z każdym rokiem tłumek 
starszych ludzi, którzy gromadzą się z czerwonymi 
sztandarami pod pomnikiem Lenina na ulicy Karola 
Marksa. Młodzi przechodnie spoglądają na zgro
madzonych z uśmiechem rozbawienia, a czasem 
znacząco pukają się w czoło... 

Jestem tam nie tylko nauczycielem, ale doradcą 
i powiernikiem największych tajemnic i proble
mów. Problemów, dla rozwiązania których nie 
wystarcza wiedzy i doświadczenia. Jak odpowie
dzieć na pytanie dorastającej panienki, czy to, co 
czuje, to prawdziwa miłość na całe życie? Jak 
wytłumaczyć dwunastolatce, która bez żenady opo
wiada o swoich doświadczeniach seksualnych, 
0 technikach, pozycjach, że niszczy bezpowrotnie 
samą siebie? Z drugiej strony - jeśli chcą mówić, 
a ja słuchać, to jest już połowa sukcesu. 

Mam nadzieję, że praca nauczycieli na Wscho
dzie nie tylko przywróci Polakom znajomość włas
nego języka, ale pozwoli także na odtworzenie tam 
polskiej inteligencji integrującej polską diasporę. 
Ujrzą światło dzienne jasne przepisy określające 
imigrację, powstaną polskie ośrodki kultury, gdzie 
będzie się można spotykać i uczyć, i nie będą 
gorsze od ośrodków żydowskich, niemieckich czy 
ormiańskich, które już istnieją. 

A we wrześniu spotkam się znowu ze znanymi 
1 nowymi uczniami. Czeka na mnie dobrze wypo
sażona polska biblioteka i czekają autentyczni przy
jaciele. Czeka moja misja. • 
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Anna Toczyska 

MIMO WSZYSTKO MÓWIONO 
Historia nauczania o Katyniu 

Rok 1976. Na lekcji historii w jednym z war
szawskich liceów na pytanie uczennicy o zbrodnię 
katyńską nauczycielka odpowiada z przerażeniem: -
Kto ci to powiedział? Tą uczennicą była czterdzies
toletnia dziś Małgorzata. Tamtego dnia po powrocie 
do domu podobne pytanie zadała tacie. Dowiedziała 
się dość dużo, ale ojciec ostrzegał: - Lepiej nie roz
mawiaj na ten temat z kolegami. 

WINNI SĄ HITLEROWCY 

Choć radziecka propaganda już od kwietnia 1943 
roku mówiła co innego, nie udało się ukryć, że winne 
popełnienia zbrodni katyńskiej jest NKWD. Trzy
nastego kwietnia podano w radiu niemieckim infor
mację o odkryciu przez Niemców masowych grobów 
w katyńskim lesie. Spoczywało w nich około 4300 
ciał. Była to liczba zbliżona do liczby oficerów prze
trzymywanych w obozie jenieckim w Kozielsku. 
Ekshumacja wykazała, że były to właśnie ich zwłoki. 

Kreml niebawem podał informację, że winnymi 
wymordowania oficerów są hitlerowcy, którzy schwy
tali Polaków podczas ofensywy w 1941 roku. Dwa 
lata później, według propagandy radzieckiej, Niemcy 
mieli dokonać spreparowania zwłok, aby zrzucić winę 
na Rosjan. Niektórych przekonała taka wizja rze
czywistości: „Wywlekli Niemcy z mogił ciała swoich 
ofiar, rozkrzyczeli na cały świat nikczemne kłam
stwo." - pisała w 1944 roku Wanda Wasilewska1, 
wiceprzewodnicząca PKWN. 

Warto zaznaczyć, że radziecka propaganda mówiła 
o odnalezionych w katyńskim lesie, nie czterech, ale 
jedenastu tysiącach ciał. W ten sposób Związek Ra
dziecki pozbywał się odpowiedzialności za losy Pola
ków z dwóch innych obozów: ze Starobielska i Os
taszkowa. (Okazało się, że „w Katyniu zginęli jeńcy 
pochodzący z obozu w Kozielsku, natomiast eks
terminacji jeńców z obozu w Starobielsku dokonano 
w pobliżu Charkowa, a jeńców z Ostaszkowa w pob
liżu Tweru"2.) Takie kształtowanie zbiorowej świa
domości leżało w interesie ZSRR, a później oczy
wiście także satelickiego rządu PRL. 

Dlatego właśnie w pierwszym wydaniu ency
klopedii PWN3 hasło „Katyń" definiowano jako 
miejsce popełnienia hitlerowskiej zbrodni na oficerach 
polskich. W kolejnych jej wydaniach hasło „Katyń" 
nie pojawiało się już wcale: „Dlaczego brak chociażby 

jednego zdania na ten temat w polskich encyklo
pediach i leksykonach?" - pytał jeszcze w 1989 roku 
Józef Czmut4. Przez wiele lat Katyń był „białą pla
mą"; oficjalnie pozostawał poza sferą zainteresowań 
historii. Zdaniem Andrzeja Leszka Szczęśniaka, „przy
czyniali się do tego (...) niektórzy historycy i działacze 
polityczno-społeczni, którzy wychodzili z fałszywego 
założenia, że pomijanie drażliwych spraw w stosun
kach polsko-radzieckich służyć może pogłębieniu 
przyjaźni między Polską a ZSRR."5 

Jerzy Łojek twierdził, że stosunki między oboma 
państwami można budować jedynie w oparciu o praw
dę historyczną, do której prawo ma każdy naród. 
Podkreślał przy tym, że „ujawnienie tej zbrodni, 
podobnie jak wznoszenie pomników dla upamięt
nienia jej ofiar, nie ma na celu budzenia nienawiści 
do narodu rosyjskiego, lecz pokazanie całemu światu, 
do czego może doprowadzić system polityczny taki, 
jak ówczesny6." Podobnie pisał przywoływany już 
tutaj Szczęśniak: „ujawnienie bardzo nawet dras
tycznych prawd z historii samo przez się nie wywołało 
nigdy żadnych wstrząsów ani rewolucji. Po chwi
lowym szoku, wywołanym takimi informacjami, zaw
sze następowało oczyszczenie atmosfery psychicznej 
i poprawa społecznego samopoczucia. Ze wszystkimi 
dodatnimi skutkami."7 

Rząd polski w Londynie, pomimo obawy przed 
niezadowoleniem rządu ZSRR, zwrócił się do Mię
dzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o zba
danie sprawy (jak się okazało, już wcześniej zrobił 
to rząd niemiecki). Stalin uznał ten fakt za zdradę 
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Polaków i potraktował jako pretekst do zerwania, 25 
kwietnia 1943 roku, wszelkich stosunków dyplo
matycznych z Polską. 

Tylko nieliczni autorzy rozpowszechniali znaną 
im, sprzeczną z oficjalną wersją wydarzeń, prawdę. 
Dzieła takie, jak na przykład „Kalendarz historycz
ny"8 , publikowano anonimowo - pod pseudonimami, 
a drukowano w podziemiu. Według Szczes'niaka 
„w miarę upływu czasu zainteresowanie Katyniem -
zamiast wygasać - przybierało na sile, a znaczenie 
tej problematyki stale rosło"9. 

MÓWIŁEM, ŻE ZGINĄŁ „NA 
WOJNIE" 

Siedemdziesięcioczteroletni Tadeusz Lutoborski, 
prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska" ze łzami 
w oczach opowiada o swoim zainteresowaniu Katy
niem: - Wiąże się ono z historią mojego ojca. Jego 
nazwisko pojawiło się już na pierwszych opubli
kowanych w prasie listach ofiar katyńskich w 1943 
roku, gdy Niemcy odkryli groby. Przy nazwisku odno
towano szereg przedmiotów znalezionych przy nim, 
które nie pozostawiały żadnych wątpliwości, że to 
właśnie jego ciało. Miał przy sobie między innymi 
moje zdjęcie z Pierwszej Komunii - opowiada pro
fesor10 łamiącym się głosem. - Już wtedy, w trakcie 
wojny, nie mieliśmy wątpliwości, że zbrodnia katyńska 
nie mogła być wynikiem akcji niemieckiej. Moja 
matka, gdy dowiedziała się, że ojciec przebywa w Ko
zie łsku, wyruszyła tam z jedną z sąsiadek. Rosjanie 
nie dopuścili jej do męża, ale przekazali ją Niemcom 
i musiała wrócić. 

Profesor Lutoborski początkowo nie mówił, gdzie 
zginął jego ojciec: - Po roku 1945, gdy rozpoczynałem 
studia, nie mogłem przyznawać się, że mojego ojca 
zamordowano w Katyniu. Gdy wypełniałem jakieś 
dokumenty, pisałem: „ojciec zginął na wojnie". To 
było zgodne z prawdą, ale niepełne. Gdybym pisał 
„ojciec zginął w Katyniu", prawdopodobnie nie 
mógłbym studiować. Byłem świadomy niemożności 
afiszowania się tym. Pan Tadeusz pewniej się poczuł, 
kiedy już pracował na uczelni: - Oczywiście nie 
mogłem występować z tymi sprawami publicznie. 
Nawet nie próbowałem pisać na ten temat do żadnej 
z gazet - nie wydrukowano by, a być może zostałbym 
nawet aresztowany. Jednak w zaufanym gronie i w swo
im instytucie ciągle występowałem z tymi sprawami. 
Niektórzy mieli do mnie pretensję, że jestem ma
niakiem Katynia. Bolało mnie to. Tadeusz Lutoborski 
twierdzi, że istniała pewna granica, po której można 
było chodzić, ale nie można było jej przekraczać: -
O tych sprawach mogłem mówić z wieloma osobami. 

Nie mogłem natomiast rozgłaszać, że to prawda 
historyczna. Pan Lutoborski w domu zawsze mówił 
o Katyniu otwarcie, więc jego synowie znali prawdę. 
- W szkole jednak ich o tym nie uczono - podkreśla. 
- Na przykład w warszawskim liceum im. Juliusza 
Słowackiego nauczała kobieta, która za poruszenie 
na lekcji tego tematu zamknęła ucznia w piwnicy. Pan 
Lutoborski nie potrafi sprecyzować, kiedy to się stało: 
- W latach pięćdziesiątych - mówi. Od czterdziestego 
trzeciego roku ciągle mys'li o Katyniu: - W stosunku 
do wielu ludzi przeprowadzam test, który nazywam 
„katyńskim". Zagaduję ich o Katyń i słucham, co 
mają do powiedzenia. Stosunek różnych ludzi do 
sprawy Katynia wiele mi o nich mówi. 

PANI NAM NIE POWIEDZIAŁA, ŻE 
TO ZAKAZANE! 

Zofia Kozłowska, historyczka z Polskiego Towa
rzystwa Historycznego twierdzi, że o sprawie Katynia 
w czasach PRL-u jednak zazwyczaj mówiono na 
lekcjach: - Opowiem nawet pewną anegdotę. Po wa
kacjach wrócili do szkoły uczniowie. Jedna uczennica 
zadała mi pytanie: „Dlaczego pani nas nigdy nie 
uczyła o Katyniu?". Odpowiedziałam jej: „uczyłam". 
Ona na to, że nieprawda. Zakończyłam szybko temat 
aktualnej lekcji i zaczęłam rozmawiać z nimi właśnie 
o Katyniu. Powiedziałam kilka zdań. Na to w klasie 
odezwała się grupa osób: „To już było". Do końca 
lekcji wszyscy doszli do wniosku, że faktycznie, 
omawiałam już ten temat w poprzednim roku szkol
nym. „A, bo pani nie powiedziała, że to jest zakazane " 
- odezwała się znowu ta sama dziewczyna. 

- Skąd się wzięła cała sprawa? - kontynuuje. -
Grupa osób ze szkoły wyjechała na obóz z księdzem 
katechetą. Był to amator historii, który postanowił 
w czasie wakacji douczać młodzież• Chciał mówić 
o rzeczach, które pomija się łub w czasie lekcji oma
wia tylko powierzchownie - tłumaczy donośnym, 
nauczycielskim głosem. - Przy tym podkreślał, że to, 
o czym mówi uczniom, nie zostało uwzględnione 
w programie szkolnym. Ksiądz otwarcie ich infor
mował, że to tematy zakazane. Gdyby tego nie robił, 
młodzież zapewne nie zwróciłaby na to - podobnie 
jak na lekcji - szczególnej uwagi. Teraz zaczęli się 
zastanawiać, czy to było w szkole, czy nie. Sprawdzili 
w swoich podręcznikach, w których nic nie znaleźli. 
Notatki z lekcji mieli być może niekompletne, więc też 
nic nie znaleźli. A potem mogło im się zdawać, że nie 
uczyłam ich o Katyniu. 

- Skąd uczniowie czerpali wiedzę? - zastanawia 
się Zofia Kozłowska. - Przede wszystkim z wykładów 
nauczyciela - odpowiada na swoje pytanie. - Bardzo 
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praktycznie postępowali ci, którzy nie podkreślali, że 
poruszają tematy zakazane. W przeciwnym razie 
uwaga uczniów wyostrza się. Zamiast tylko nauczyć 
się, powtarzaliby jeszcze dookoła, że są nauczani 
rzeczy zakazanych. To mogło skończyć się nieprzy
jemnie. 

Trzydziestokilkuletni ksiądz Paweł Dudziński dość 
dobrze pamięta lekcje historii w liceum: - W pew
nym momencie wyczuwało się, że kwestie wscho- /i~\ 
dnie traktowane są dość ogólnikowo - mówi. f/ \ 
- Nasza historyczka zapewne bała się, że / J 
będzie mieć jakieś problemy. Mogła oba- ^ 
wiać się, że w klasie siedzi jakiś donosi
ciel, który po lekcji poszedłby do dyrekcji. 

- Z drugiej strony nie chciała nas 
okłamywać - przypomina sobie ksiądz. -
Miała szacunek dla tego, co robi. Mówiła 
nam prawdę, ale w dość szczególny spo
sób. Objaśniała wszystko tak, że bez pro
blemu domyślaliśmy się prawdy. Nie mó
wiła jednak dosłownie. 

UCZNIOWIE 

- Nielojalności ze strony uczniów nie 
było. Być może pojawiały się jakieś spo 
radyczne przypadki, ale na pewno były rzadkie. \ 
Nauczyciele musieli szczególnie uważać na to, 
co mówią, gdy w klasie było dziecko mające ro 
dzica na przykład w partii. Pytania stawiane przez 
takiego ucznia mogły przyjmować formę prowokacji. 
Trzeba było uważać - rozgrywać wszystko w inte
ligentny, mądry sposób - tłumaczy pani Kozłowska. 
- Nauczyciela, którego wyrzucili z pracy, nikt więcej 
nie mógł zatrudnić w szkole. Otrzymywał wilczy bilet. 
A przecież wielu nauczycieli czuło się odpowiedzial
nymi za swoje rodziny. Nie dość, że wyrzucenie z pracy 
w czasach, gdy trudno było o porządny zarobek, 
z pewnością obniżało stopę życiową całej rodziny, to 
jeszcze dziecko takiego nauczyciela mogło nie dostać 
się na studia czy do dobrego liceum - mogłoby prze
cież stanowić zagrożenie dla państwa. Było klasy
fikowane, jako pochodzące ze „złej rodziny". 

- W mojej klasie był chłopiec, który przyszedł do 
nas w drugiej klasie, pod koniec roku szkolnego -
wspomina ksiądz Dudziński obracając w ręku kubek 
z kawą. - Wiedziało się o nim tylko tyle, że jest 
uczniem kłopotliwym. Miał inne zainteresowania niż 
reszta, ubierał się również w charakterystyczny spo
sób - ksiądz próbuje przypomnieć sobie jak najwięcej. 
- Ten w pewnym stopniu niechlujny wygląd kontras
tował z zachowaniem. W kontakcie z nauczycielami 
okazywał się bardzo kulturalny - był bardzo inteli

mieszcza- / / 

I M 

gentny, wykształcony. Na tle naszej klasy wyróżniał 
się. Nie wiedzieliśmy, dlaczego przyszedł do naszej 
szkoły. Ktoś przebąkiwał, że ma wilczy bilet. Później 
dopiero okazało się, że chodzi właśnie o Katyń. - Gdy 
na historii nasza nauczycielka poruszyła temat Katy
nia, ten nietypowy uczeń wstał i wprost powiedział: 
„Z Katyniem nie jest tak, jak pani mówi". Ktoś z jego 
rodziny został tam zamordowany. Powiedział wtedy 
o tym. Troszkę się zakotłowało, ale nie wyciągnięto 
Z tego żadnych konsekwencji. Był rok 1982. 

Ksiądz mówi, że przed stanem wojennym coraz 
częściej występowano przeciw wewnątrzszkolnej 
cenzurze: - W latach osiemdziesiątych w mojej szkole 
pojawiały się ulotki i różne napisy treści antypań
stwowej - wspomina. - Wtedy ktoś wpadł na pomysł, 
aby młodzież redagowała gazetkę, w której za-

łaby swoje artykuły. Chodziło 
o załagodzenie sytuacji -
tłumaczy. - Dyrekcja chciała 
mieć większą kontrolę nad tym, 
co się pisze, a w konsekwencji 
też nad tym, co się myśli. Teksty 
te były z reguły napastliwe, ata
kowały partię i rząd. Tak właś
nie powstał w mojej szkole „Hy
de Park". Gazetka była redago
wana bardzo sprytnie. Cza
sami nawet samo zestawienie 
wiadomości z różnych gazet 
dawało niesamowity efekt. 
Na światło dzienne wycho

dziły niektóre zafałszowania. 
Tę gazetkę zlikwidowano po 

wprowadzeniu stanu wo
jennego. 

CICHA ZMOWA 
Z KLASĄ 

Pani Kozłowska twierdzi, że cała nauka opierała 
się w PRL-u na zasadzie „cichej zmowy": - To ozna
czało, że nauczyciel przedstawiał sytuację, a uczeń, 
który słuchał, dowiadywał się różnych rzeczy. Była 
to metoda nie wprost: nauczyciel asekurował się, aby 
nie mieć kłopotów. Nie mówił, że dane tematy są 
zakazane. Jeżeli uczy się o sprawach spoza programu 
mówiąc, załóżmy raz na miesiąc, coś, czego na pewno 
nie ma w podręczniku, nikogo nie zdziwi przedsta
wiona na lekcji informacja o Katyniu. Uczniowie 
traktowali to, jako fragment zwyczajnej historii. Zofia 
Kozłowska nigdy nie zaprzestała nauki „tematów 
niedozwolonych": - Zawsze uczyłam różnych rzeczy 
spoza podręcznika: o gospodarce, o kulturze i też 

miio 
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0 sytuacji na wschodzie w czasie drugiej wojny świa
towej. To, jak wiele mówiłam, zależało od konkretnej 
klasy. Były takie, które niespecjalnie tym się inte
resowały , tak jak całą pozostałą historią. W klasie, 
w której miała miejsce sytuacja, o której opowia
dałam, była mowa o zesłaniach na Syberię, o obozach 
1 właśnie o Katyniu. Ci, co uważali na lekcjach, 
dowiadywali się o wszystkim. A ci, którzy na przykład 
patrzyli w okno - nie - wyjaśnia pani Kozłowska. -
Chyba nie ma nauczycieli, którzy nic wtedy nie mówili 
- stanowczo stwierdza po chwili. - Mówili o tym, co 
wiedzieli sami. Nie wszyscy jednak wiedzieli wszystko. 

Małgorzata Bart od wielu lat uczy w liceum im. 
Stefana Batorego. Przez telefon nie zadawala prawie 
żadnych pytań. - Spotkajmy się najlepiej na neutral
nym gruncie - stwierdziła krótko. - U mnie w szkole. 

- Temat Katynia zwykle bywał poruszany przy 
omawianiu stosunków polsko-radzieckich w latach 
1939-1941. W latach siedemdziesiątych, osiemdzie
siątych niemalże w każdej klasie znajdował się uczeń, 
który zadawał mi pytanie: „ Co pani może powiedzieć 
nam o Katyniu?". Odpowiedź była bardzo trudna -
opowiada nauczycielka. - Jeżeli uczeń zadawał takie 
pytanie, oznaczało to, że został poinformowany o spra
wie w domu, lub przeczytał coś na ten temat w lite
raturze zagranicznej. W Polsce nie pojawiały się 
pozycje poruszające te zagadnienia. Uczniowie mu
sieli zatem już wczes'niej uwierzyć w to, co mówił 
im nauczyciel, albo w to, co usłyszeli w domu: - Nie 
zawsze jedno pokrywało się z drugim. Przed nau
czycielem stawał problem, jak sprawę rozwiązać: -
Starałam się zawsze być rzetelna i uczciwa - mówi 
pani Bart. - Sprawa katyńska była dla mnie szcze
gólnie ważna, ponieważ brat mojej mamy zginął 
w Katyniu. Od dawna znałam prawdę - mówiło się 
o tym w domu, a ponadto sama się tym zaintere
sowałam. Najczęściej mówiłam więc uczniom, co to 
był Katyń. Dodawałam do tego informację, że sprawa 
Katynia pojawiła się także w Norymberdze, kiedy to 
sędzia Wyszyński z ZSRR chciał, aby odpowiedzial
nością za popełnienie zbrodni obarczono Niemcy. 
Stwierdzono wówczas, że Niemcy są niewinni, a zarzut 
bezpodstawny. 

- To, co mówiłam było zgodne z prawdą - dodaje. 
- / nigdy nie spotkały mnie z tego powodu żadne 
nieprzyjemności. Pani Bart milknie na chwilę, jakby 
chciała sobie coś przypomnieć: - Muszę powiedzieć, 
Że mieliśmy bardzo lojalnych uczniów - kontynuuje. 
- Raz spotkało mnie coś, co teraz opowiadam jako 
dowcip: w czasie stanu wojennego, kiedy młodzież 
miała już do czynienia z książkami z drugiego obiegu, 
problem Katynia był powszechnie znany. Podczas 
pewnej lekcji powiedziałam, że „kropką nad i" zer

wania stosunków Stalina z rządem polskim w Lon
dynie była właśnie sprawa Katynia. Zamilkłam, czeka
jąc na pytanie ze strony klasy, popatrzyłam na uczniów 
- większość zdawała się wiedzieć, o co chodzi. Żadne 
pytanie nie padło, więc przeszłam do innego zagad
nienia. Na następnej lekcji wstała jedna panienka 
i zwróciła się do mnie: „Paniprofesor, w książce nie 
ma ani jednego słowa o Katyniu. Czy mogę prosić 
o wyjaśnienie, o co tu właściwie chodzi?" Ja w tym 
momencie zamarłam - pani Bart urywa na chwilę. -
Zaczęłam się intensywnie zastanawiać: głupota?, 
prowokacja? A może po prostu niewiedza? Zawa
hałam się. Wtedy jeden z uczniów wstał i powiedział: 
„Pani profesor, ja jej wszystko wyjaśnię". Dokładnie 
przeprowadził cały wykład dotyczący Katynia. Tylko 
jeden raz zdarzyła mi się taka sytuacja. Nie była to 
ani głupota, ani złośliwość, czy prowokacja, ale 
właśnie niewiedza. Podejrzewam, że w domu tej dziew
czyny nigdy przedtem nie padła nazwa „Katyń 

- Ci nauczyciele, którzy naprawdę chcieli uczyć, 
mieli wiedzę i nie bali się, mogli przekazać uczniowi 
wszystko. Inaczej bywało chyba tylko wtedy, gdy 
nauczyciel przez cały czas prowadził autocenzurę, bo 
bał się, że ktoś na niego doniesie. Pani Bart uważa, 
że tak naprawdę nie było powodów, aby pomijać 
w czasie lekcji jakiekolwiek tematy: - Należało pa
miętać, że stoimy wobec uczniów, drzwi mamy zam
knięte, jesteśmy bezpieczni. Chyba, że byłby podsłuch, 
ale takiego czegoś w szkołach raczej nigdy nie było. 
Zawsze podkreślam: młodzież była wspaniała, lojalna, 
zainteresowana, a ci którzy nie byli zainteresowani, 
przynajmniej nie szkodzili-

OD DRUGIEGO OBIEGU DO 
KOREKT PROGRAMOWYCH 

- O wydarzeniach wojennych i sprawach zwią
zanych z wywózką ludzi na wschód jeszcze nawet 
w latach siedemdziesiątych mówiło się niewiele -
twierdzi Zofia Kozłowska. - Nikt nie miał na temat 
tych wydarzeń pełnych informacji. Istotna zmiana 
nastąpiła dopiero w latach siedemdziesiątych, gdy 
pojawiły się książki z drugiego obiegu: - Z tym był 
problem. Samo noszenie ich przy sobie było dosyć 
niebezpieczne - twierdzi ksiądz Dudziński. - Dlatego 
zainteresowanie Katyniem cały czas rosło. Odbywało 
się to zgodnie ze starą zasadą: „jeśli coś jest za
bronione, to trzeba to robić". 

Zofia Kozłowska podkreśla edukacyjne walory 
tego zjawiska: - Zamieszczano w nich rozmaite arty
kuły poruszające drażliwe tematy. Często dało się zau
ważyć, że były niedopracowane od strony naukowej, 
ale ważny jest fakt, że w ogóle się pojawiły. A to już 
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działało na zasadzie naczyń połączonych - szczególnie 
w lepszych szkołach. Nauczyciele nie tylko czytali te 
książki, ale wiedzieli też, że dostęp do nich mają 
również uczniowie. - Nastąpiła bardzo istotna zmia
na. Nauczyciele mieli w końcu pretekst do samodziel
nego poruszania tych tematów. Nie mogli przecież nie 
mieć świadomości, że uczniowie mają dostęp do tej 
wiedzy. Wiedziałam, że jeśli sama nic nie powiem, to 
oni zadadzą pytanie. A to już była bardziej niezręczna 
sytuacja, kiedy uczeń zadawał pytanie na tak drażliwy 
temat. 

- W szkole zazwyczaj jest niewielu nauczycieli 
jednego przedmiotu i te krótkie spotkania na przer
wach, zwykle w pokoju nauczycielskim, który jest 
dosyć specyficznym miejscem, nie stwarzają klimatu 
do dyskusji - wyjaśnia Małgorzata Bart. - We włas
nym gronie historyków mówiliśmy sobie tylko, co 
nowego przeczytaliśmy, pożyczaliśmy sobie książki 
z oficjalnego i nieoficjalnego obiegu, które komuś 
udało się zdobyć. W latach osiemdziesiątych w drugim 
obiegu ukazał się szereg pozycji na temat Katynia. 
W pokoju nauczycielskim nie było zwykle o tym roz
mów. Czasem, gdy nauczyciele innych przedmiotów 
poruszali tę problematykę, rozmawialiśmy o tym 
spokojnie. Mieliśmy do siebie zaufanie. 

Pani Bart mówi, że rząd na pewno wiedział o roz
powszechnianiu tych informacji: - W „dołku katyń
skim " na Powązkach zapalano przecież znicze, przy
taczano daty. To się rzucało w oczy. Mówiono wiele 
o morderstwach, obozach niemieckich. Jednocześnie 
było wiadomo, że nie tyko Niemcy ponosili za wszystko 
winę. Zawsze śmiałam się i pytałam: „Jak to jest, że 
w filmie Czterej pancerni i pies Janek szuka ojca na 
Syberii? " 

W grudniu 1980 roku odbył się cykl konferencji 
dotyczący korekt programowych. Zofia Kozłowska: 
- Nie układano nowych programów nauczania, ale 
ustalano, co należy omawiać inaczej niż do tej pory. 
Napisanie nowego programu zajęłoby kilka miesięcy, 
a nauczyciele chcieli już w bieżącym roku szkolnym 
uczyć według nowych zasad. - W związku z tym 
odbyła się konferencja, z udziałem zespołu „Soli
darności" i Ministerstwa Edukacji Naro
dowej. Tam też trzeba było sto 
sować pewną taktykę. Na przyk
ład ustalono, że w programie 
szkół od tej pory pojawi się 
„sprawa katyńska". Właśnie tak sfor
mułowano ten temat. Pierwszą sugestią 
było określenie „ rola Katynia Propozycja 
ta jednak nie przeszła. Groziło niebezpieczeń
stwo, że cenzor zauważy słowo napisane z wielkiej 
litery i przyjrzy mu się uważniej - wspomina histo

ryczka. -Natomiast w sformułowaniu „sprawa katyń
ska " pojawił się jedynie przymiotnik, pisany małą 
literą. Zatem cenzor nie powinien go łatwo wych
wycić. 

Udało się. Między innymi „sprawa katyńska" 
pojawiła się w oficjalnym programie nauczania. 

- Później, gdy nastał już stan wojenny, za późno 
było na wykreślenie tych tematów z programów szkol
nych. Ipozostały. Żartuję sobie czasem, że w normal
nych krajach najpierw naukowcy badają historię, 
następnie wydaje się podręczniki, po nich przychodzi 
kolej na aktualizację wiedzy nauczycieli i dopiero 
później ci nauczyciele przekazują wiedzę - uśmiecha 
się pani Kozłowska. - Natomiast polski eksperyment 
wyglądał zupełnie inaczej: najpierw nauczyciel uczył, 
potem na podstawie tego wydawało się podręczniki, 
a dopiero na końcu przychodziła kolej na naukowców, 
którzy badali historię. 

COŚ NA ZASADZIE 
EKSTERYTORIALN OŚCI 

Tabliczki tworzą pas wysokości ponad dwóch 
metrów, prawie dookoła kościoła. Do niektórych 
przymocowane są pojedyncze kwiatki. Na jednej ze 
ścian kościoła powązkowskiego znajduje się duży, 
granitowy krzyż podpisany „Katyń". W jego okolicy 
przymocowane są małe krzyżyki, wzbijające się jakby 
w kierunku nieba - symbolizują zamordowanych, 
którzy nie mają własnych tabliczek. Powyżej małych 
tabliczek z nazwiskami znajdują się większe płyty. 
Na nich również napisy. 

Proboszcz Niedzielak, który zajmował się, między 
innymi, tabliczkami w parafii św. Karola Boremeusza 
na Powązkach, został zamordowany w niewyjaśnio
nych okolicznościach. Mówiło się, że proboszcz miał 
jakieś listy z nazwiskami osób zamordowanych w Ka
tyniu. Było tego kilka książek. 

- Zabito go w styczniu 1989 roku. Sprawców do 
dzisiaj nie ujęto - opowiada mi ksiądz Paweł Dudziń
ski, który przez kilka lat pracował w tamtej parafii. 

Wyjmuje zdjęcie z czarnego, leżącego na stole 
neseseru. Podaje mi je. Widać kościół 

powązkowski, z przymocowanymi 
tabliczkami. - Te tabliczki upa
miętniają śmierć ofiar w Katyniu 

wyjaśnia zasłaniając palcem swoją 
postać na zdjęciu. - W duszpas
terstwie tego kościoła zebrała się 

grupka ludzi, która chciała dać świa
dectwo o Katyniu. Ta ściana, którą masz 

na zdjęciu, to było początkowo tylko parę tablic z naz
wiskami ludzi zamordowanych. Z czasem tabliczek 
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przybywało. Ja do tej parafii przyszedłem dopiero po 
zabójstwie księdza Niedzielaka. O tym, jak to dokład
nie wyglądało, wiem jedynie z opowiadań. Ksiądz 
Niedzielak miał ponoć tez inne materiały, które zamie
rzał opublikować. Został zamordowany, a materiały 
gdzieś' zaginęły. Nie będę mówił o szczegółach. Było 
to okropne - usprawiedliwia się ksiądz Paweł. - Gdy 
wchodziło się do pomieszczeń, w których został zabity 
jeszcze przez pół roku były widoczne ślady krwi, których 
nie dawało się domyć - dodaje po chwili milczenia 

Po śmierci proboszcza, tabliczkami zaczęła zajmo
wać się „Rodzina Katyńska": - Działania te przybrały 
w pewnym sensie formę instytucji. Media podały do 
wiadomości publicznej informację, że ludzie, którzy 
stracili swoich bliskich, mogą uczcić tę śmierć w sym
boliczny sposób - przymocowując tabliczkę na zew
nętrznej ścianie kościoła powązkowskiego. 

Ksiądz podkreśla silny związek sprawy Katynia 
z Kościołem: - Przez długi czas Kościół był jedyną insty
tucją okazującą poparcie całej opozycji - stwierdza. -
Ludzie, którzy protestowali przeciw stanowi wojennemu, 
byli zazwyczaj związani z Kościołem. Żadna inna organi
zacja nie mogła oficjalnie wyrażać swoich poglądów. 
Zatem jedynym terenem, na którym „Rodzina Katyńska" 
mogła zaistnieć, była parafia - uzupełnia ksiądz. -Mieli 
swoje szafy pancerne, w których trzymali dokumenty i 
mieli też pewność, że nie przyjdzie milicja i nie prze
prowadzi rewizji. Coś na zasadzie eksterytorialności -
na terenie kościelnym mogli czuć się bezpiecznie. Ponad
to w latach osiemdziesiątych przyznawanie się do prak
tyk religijnych było w pewnym stopniu manifestacją 
polityczną - wyrażaniem sprzeciwu wobec tego, co dzieje 
się w kraju. 

W RANDZE SYMBOLU 

Według Zofii Kozłowskiej, w historii wciąż są takie 
rzeczy, które pozostały „białymi plamami": - Mało kto 
zdaje sobie z tego sprawę. Na przykład - jedynie nieliczni 
wiedzą, że w czasie drugiej wojny światowej po stronie 
okupowanej przez Niemców były dla ludności dostępne 
kartki zaopatrzeniowe, a po stronie radzieckiej - nie. 
Niemcy przewidywali racje żywieniowe dla Polaków. 
Były one minimalne, ale były. Po stronie sowieckiej nie 
byłoby na nie pokrycia nawet wtedy, gdyby takie kartki 
wydano. Szereg osób nie uwierzy, że panowała tam taka 
nędza, że przez rok nie było bułek czy chleba. Ja o tym 
wiem jedynie dlatego, że sama tam wtedy żyłam. W his
torii mówimy o tak zwanych „białych plamach". Właś
ciwie w większości nie są one białe, bo gdyby takie były, 
zupełnie nic by się o nich nie mówiło - dodaje po chwili 
zastanowienia - Powiedzmy, że są to szare plamy. I taką 
była „sprawa katyńska 

Pani Bart twierdzi także , że Katyń nie był „białą 
plamą": -Nie dało się ukryć prawdy. Pomału, stopniowo 
mówiło się o tym. Tak więc nie była to „biała plama". 

Po chwili dodaje dla porównania: - Prawdziwą „białą 
plamą" jest sytuacja polskich komunistów w okresie 
przedwojennym i po wojnie. Nie ma żadnego rzetelnego 
opracowania historii KPP i potem PPR. Istnieją jedynie 
komentarze, ale nie ujawniono żadnej dokumentacji, ani 
historii, ani nazwisk. 

Sprawa Katynia jeszcze dzis' budzi żywe emocje: 
„Sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa domaga się od Rosji oficjalnych przep
rosin. Może nie wie, że już raz przeproszono na oficjal
nym szczeblu."" 

- Często zastanawiam się, dlaczego w cieniu zbrodni 
katyńskiej pozostaje na przykład tragedia Polaków, 
których zsyłano na Sybir - mówi z zadumą Zofia Koz
łowska — Słyszy się o milionie dwustu tysiącach osób. 
Zsyłano całe rodziny... - przerywa na chwilę. -Ale tylko 
Katyń urósł do rangi symbolu. M 

Warszawa, luty 2000 
1 Wanda Wasilewska, Mord w Katyniu, „Wolna Polska", nr 4/ 

44 z 1 lutego 1944. 
2 „Encyklopedia Szkolna. Historia" (praca zbiorowa), Warsza

wa 1993, s. 820. 
3 Jerzy Łojek, Kalendarz historyczny. Polemiczna historia 

Polski, Warszawa 1994, s. 597. 
4 „Zbrodnia katyńska" Dokumenty i publicystyka. Wybór, 

wstęp i opracowanie Józef Czmut, Warszawa 1990, s.5. 
5 Andrzej Leszek Szczes'niak, Katyń: tlo historyczne, fakty, 

dokumenty, Warszawa 1989, s. 8. 
6 Jerzy Łojek (Leopold Jerzewski), Dzieje sprawy Katynia 

Białystok 1989. 
7 Andrzej Leszek Szczes'niak, Katyń: tlo historyczne, fakty, 

dokumenty, Warszawa 1989, s. 6. 
8 Jerzy Łojek, Polemiczna historia Polski. Kalendarz historyc

zny, Warszawal994 (Wczes'niejsze wydania ukazywały się 
w podziemiu). 

'' Andrzej Leszek Szczes'niak, Katyń: tło historyczne, fakty, 
dokumenty, Warszawa 1989, s. 7. 

10 Tadeusz Lutoborski stopień naukowy profesora uzyskał 
w Algierii. W Polsce jest docentem. 

11 Ernest Skalski, Niezręczność o Katyniu, Gazeta Wyborcza, 
12-13112000. 

Zofia Kozłowska wyróżnia w historii nauczania o Katy-L 
niu kilka etapów: I 

• Od odkrycia grobów przez Niemców w 1943 roku doH 
roku 1956-57 nauka historii podlegała znacznej kontroli, H 
należało uczyć całkowicie oficjalnie. W podręcznikach M 
informacje były bardzo skromne. Można było wprawdzie H 
przeczytać, że ludzi przesiedlano, ale nic więcej. Nie pod-B 
kreślano nawet, że nie przenosili się dobrowolnie I 

• Po roku 1956 ludzie zaczęli wracać ze wschodu. Niel 
można było zamknąć im ust. Od tej pory można było mówić I 
o wszystkim więcej. „Sprawa katyńska" zaczęła budzić duże • 
zainteresowanie I 

• Od 1956 do 1980 roku (do tak zwanej wiosny „Soli-H 
darności") I 

• Wiosna „Solidarności", okres stanu wojennego i to.H 
co dzieje się od 1989 roku I 
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KSIĄŻKA MICROHISTORYCZNA 
Czy ktokolwiek z was zastanawiał się kiedyś, jak 

wyglądała szkoła w Polsce Ludowej? Jakie były 
metody wychowania przyszłych potencjalnych kadr 
robotniczych, których zadaniem miało być budowanie 
socjalistycznego państwa? Jedno wiemy na pewno -
szkoła ta była inna niż dzisiejsza, a niektóre praktyki 
w niej stosowane znacznie przekraczają nasze wyo
brażenie. Wiadomo też, że próby wprowadzenia ja
kichkolwiek przemian społecznych, szcze
gólnie tak odmiennych od realiów II Rzecz
pospolitej, musiały zacząć się właśnie w szko
łach. Tak więc historia szkolnictwa w po
czątkach PRL jest ściśle związana z historią 
komunizmu w Polsce, a jej poznanie znacz
nie ułatwia zrozumienie ówczesnej mental
ności społeczeństwa i strategii elit rządzących. 

Książka Krzysztofa Kosińskiego „O nową 
mentalność: życie codzienne w szkołach 
1945-1956" umożliwia czytelnikowi bliższe 
zapoznanie się z ówczesnymi realiami szkoły. 
Autor - doktorant w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego i w Szkole Nauk 
Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjo
logii Polskiej Akademii Nauk - podjął się tu 
niezwykle trudnego zadania, bowiem spróbo
wał przedstawić dość kontrowersyjny wycinek 
z burzliwej historii tego okresu i, według mnie, 
odniósł całkowity sukces. W książce na pewno 
nie znajdziemy jednego - próby oskarżania 
minionego systemu. Autor zdołał zachować 
całkowitą neutralność i po prostu przedstawił 
fakty. Nie ocenia ich, po prostu podsuwa je 
czytelnikowi w doskonale opracowanej, prze
analizowanej formie. 

Wykaz źródeł podany na końcu książki 
zawiera przede wszystkim archiwalne doku
menty niektórych warszawskich liceów, jak 
VII LO im. J. Słowackiego, VIII LO im. 

Władysława IV czy też Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 17. Nie mamy tu więc suchej 
analizy faktów, ale raczej próbę pokazania losów 
jednostek i udowodnienia na ich przykładzie posta
wionych tez. Książka jest doskonałym przykładem 
mikrohistorii, czyli historii opierającej się nie na 
samych faktach i dokumentach, lecz na przeżyciach 
i doświadczeniach konkretnych osób. Pojawiają się 
tu uczniowie, nauczyciele i działacze partyjni, których 
część losów poznajemy i przez to możemy poskładać 
fakty. Próbujemy zrozumieć te osoby, próbujemy 
utożsamić się z nimi, a przede wszystkim poznać ich 
mentalność i rzeczywistość, która skłoniła ich do 
takich, a nie innych działań. W ten sposób książka ta 
zyskała jedną niezwykle istotną cechę - nie jest już 
„bezdusznym" podręcznikiem do historii. 

Książka jest czystą analizą źródeł, tyle że prze
prowadzoną w niestandardowy sposób. Autor wpro
wadza podział na trzy części - władza, rodzice i szko
ła. Pierwsza część dotyczy „strategii szkolnej" ów
czesnych elit rządzących, pomysłów na upolitycz
nienie szkoły i uzyskanie większego wpływu na 

0 nową mentalność 
Życie codzienne w szkołach 1945-1956 

Krzysztof Kosiński 

Wydawnictwa TRIO 
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uczniów. Część druga dotyczy rodziców tych uczniów 
- to przecież oni przekazywali dzieciom przedwo
jenną tradycję i w głównej mierze kształtowali ich 
mentalność, byli więc dla działań władzy istotną 
przeszkodą. Trzecia część dotyczy samych uczniów, 
ich sposobu postrzegania wydarzeń, ich próby wyła
mywania się z narzuconego im szablonu zachowań. 
Wszystkie części to jakby spojrzenie na tą samą rzecz 
z trzech różnych stron. 

Na szczególna uwagę zasługują opisy działania 
władzy, dążącej do przebudowania powojennego spo
łeczeństwa w społeczeństwo socjalistyczne. Władza 
dość szybko zdała sobie sprawę, że młodzież w wieku 
szkolnym jest chyba najistotniejszym elementem przysz
łej społeczności. Pojawiło się hasło „stawiania na mło
dzież", toteż musiała ona być odpowiednio przygo
towana, jej wychowanie musiało odbywać się pod ścisłą 
kontrolą. Przede wszystkim sięgnięto po doświadczenia 
„brata" ze wschodu - ZSRR, a także starano się upo
litycznić szkołę. Doskonale widać tu paradoksy, jakie 
pojawiły się już podczas prób utworzenia nowych, 
powojennych szkół. Jednym z przykładów może być 
argument przeciwko utworzeniu szkoły ośmioklasowej 
- „bo w ZSRR takiej nie ma". 

Władza ingerowała w wygląd uczniów - wpro
wadzono uniformizację, wszyscy chodzili w jed
nakowych mundurkach, zwracano też uwagę na fry
zury. Propagowano postawy „wzorowego ucznia" -
takiego, który oprócz doskonałych wyników w nauce 
jest działaczem ZMP, bierze czynny udział w pracy 
społecznej i może świecić przykładem. Przede wszys
tkim starano się wpoić chęć do nowego rodzaju życia, 
do udziału w organizowanych pracach społecznych, 
do aktywnego działania w strukturach ZMP. 

Istotna jest też walka o rodziców uczniów. Pozys
kanie ich, przekonanie „do słusznej sprawy" było dla 
komunistów niezwykle istotne. Rodzina miała współ
pracować z władzą podczas procesu wychowaw
czego. Pojawiły się walne zebrania rodziców w szko
łach, na których prowadzono dyskusje. Jednak już 
w 1951 roku zebrania te zamieniły się w monolog 
władzy. Rodzice przestali mieć jakikolwiek wpływ na 
szkołę, poza możliwością skarg na nauczycieli, które 
z reguły były ignorowane. Propagowano wzór „rodzi
ca postępowego", który, mówiąc ogólnie, miał konty
nuować w domu to, co władza zaczęła w szkole. Od 
1948 roku działają Komitety Rodzicielskie, które 
utworzono na wzór tych w ZSRR, i do których sta
rannie wybierano członków. 

Władza dokonała też odpowiedniej selekcji nau
czycieli, choć akurat to nie zawsze się udawało.. Dy
rektorem był z reguły ktoś przysłany „odgórnie", 

przez partię. Miał kontrolować, czy zamierzenia 
władzy są realizowane w danej szkole. 

Najciekawsza jednak z całej książki jest cześć 
trzecia, poświęcona samym uczniom. Być może dla
tego, że ich losy są nam najbliższe, że możemy podjąć 
próbę postawienia się w ich sytuacji. Autor pokusił 
się nawet o przejrzenie starych dzienników szkolnych. 
Nie dziwi nas zapewne, że znaczna część młodzieży 
nie chciała pogodzić się z modelem wychowania 
narzuconym przez państwo. Młodzi ludzie sami orga
nizowali sobie alternatywne rozrywki. Doskonałym 
przykładem są tu wymyślone przez nich gry, tzw. 
„Zośka" lub „Cymbergaj", do dziś pamiętane przez 
moich rodziców, których czasy szkolne przypadły na 
koniec lat 60. Zauważmy też, że większość tej mło
dzieży przeżyła okupację hitlerowską, często walczyła 
zbrojnie z Niemcami, nic więc dziwnego, że wpojonej 
im mentalności nie chcieli zmienić na nową, socja
listyczną. Powstawały liczne, oczywiście nielegalne, 
organizacje uczniowskie. Odpowiedzią władzy były 
represje - autor podaje przypadek Tomasza Świ
derskiego, ucznia LO im. S. Batorego, który został 
aresztowany za udział w organizacji podziemnej. 

Autor niezwykle dokładnie ukazuje organizację 
samej szkoły - charakteryzuje grono uczniowskie, 
pokazuje jego zwyczaje, obyczaje panujące w szkole, 
przebieg lekcji, kary i nagrody dla uczniów, słowem 
wszystko, co w tej szkole się działo. Taki sposób 
ukazania daje nam dokładne wyobrażenie o ówczesnej 
szkole. Możemy spróbować się w niej znaleźć, wczuć 
się w jej nastrój. H 

Krzysztof Kosiński, O nową mentalność: życie 
codzienne w szkołach 1945-1956, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 2000 
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List 
ciotki 
Polissy 

Ach, moja W., moja W., 
Ten list będzie krótki. Chcesz mieć portret Ciotki? 

Też pomysł! Bez sensu zupełnie. Przecież jeszcze żyję 
i dalej się zmieniam, jeszcze będę inna. Chcesz mnie 
takiej, jaką jestem teraz? To się nie da zrobić. Na 
portrecie będę taka, jaką mnie ten ktoś zobaczy, nie 
taka, jaką Ty widzisz. Twój obraz Ciotki (i nie tylko, 
w ogóle obraz świata) nosisz w sobie. Tylko tam on 
jest. Dziękuję, że jest i proszę zadowól się tym. Moim 
zdaniem trzeba się strzec samej idei uwieczniania, 
utrwalania, upamiętniania. To jest taka ogromna 
ludzka potrzeba. Trzeba ją uznawać, szanować. To jest 
prawo żyjących - upamiętniać swoich zmarłych. Ale 
trzeba nad tą potrzebą w sobie panować. Bo ile złego 
niosą ze sobą fanatyczne, namiętne upamiętnienia na 
przekór wszystkiemu. To, co przemijające powinno prze
mijać. Przetrwać może to, co się ztnieni w coś nowego, 
co się wszczepi, zdrowo wrośnie w żyjące. Jeśli chodzi 
0 człowieka, to najbardziej mi się podoba myśl o wrastaniu 
w Boga - jako, że to Bóg ma być wszystkim dla wszystkich 
w nowym życiu. Rozumiem, że to dla wielu, pewnie i dla 
Ciebie, „teologizm", czyli coś niepojętego (słusznie) 
1 obcego (szkoda). Bliższa jest Ci pewnie możliwość 
wrastania w ludzi. Tak się pociesza wielu, ale to trwanie 
w ludziach wcale nie jest mniej niepojęte. 

Dość tego, choć może właśnie pisząc to dodaję 
jakiś istotny rys do mojego obrazu w Tobie? Jeszcze 
wracam do portretowania, bo pewnie warto się nad 
tym zastanowić tak ogólniej. Czy wszystkie takie próby 
potępiam? Nie, wcale nie. Przecież byłam zafascy
nowana wystawą „Polakówportret własny" (zajrzyj 
do albumu, musi gdzieś być na najwyższej półce). 
Cała wystawa była wielką próbą odzwierciedlenia -
nie, raczej odkrycia, kim jesteśmy. Oczywiście, to 
twórca wystawy, Marek Rostworowski przekazał swo
ją wizję - to był jego własny portret Polaków. W muze
ach zawsze się chętnie zatrzymywałam nie tylko przy 
pejzażach, ale właśnie przy portretach, zwłaszcza 
holenderskich, i scenach z Życia, coś ważnego o życiu 
mówiących. Portret jednak mniej mówi, bo nawet jeśli 
ma znaczące tło, to cała uwaga skupia się na portre
towanej osobie. Dla mnie wyższą sztuką jest przy
wołanie, unaocznienie relacji - kim są dla siebie ci 
ludzie? Na przykład Święta Anna Samotrzecia -
Z córką i wnukiem. Co za potęgę emocji Diirerw tym 
zamknął. 

Jeszcze jeden argument przeciw Twojemu pomys
łowi: nie chcę być pamiętana i utrwalona osobno, 
poza kontekstem. Naprawdę tkwię w lewym górnym 
rogu. W tłumie. Bruegel miał rację tak ukazując tych, 
o kogo mu chodziło najbardziej: Ikara, Marcina 
z Tours, samego Chrystusa. 

Jeśli się złamię i ustąpię, żeby dać komuś szansę 
skomponowania czegoś - jakiegoś puzzla - z mate
riału, jakim mogą być moje „przypadki" - jeśli się 
złamię, to będzie dla Ciebie, a może też z ciekawości. 
Bo jednak odkrywam w sobie też ciekawość: co ktoś 
potrafi z tego zrobić, jak to się ukazuje, jak jestem 

widziana, choć tego się 
nie dowiem, bo, jak Ci 
tłumaczę - portret to 
konstrukcja, kompozy
cja, a nie utrwalenie od
bicia. 

Pozdrawiam Cię, 
piszę na odwrocie foto
grafii - nie mojej. To 
portret kamienia. Myś
lę, że takiego, jak ten, 
z którym próbowała roz
mawiać Szymborska. 
Taki solidny! Godny 
szacunku. Nie potrze
buje upamiętnienia, 
jest, jaki jest. 

Ściskam 
Twoja Ciotka P. 

Palis 
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Piotr Toczyski 

OBRAZ RZYMU UTRACONEGO 
Są wyjątkowe, bo jako „kręcone w pierwszej osobie" 

mają wywrzeć na widzu większe wrażenie. Te trzy sceny 
(z rozwinięciem) dadzą pretekst do krótkiego przeglądu 
scenariusza. 

Scena pierwsza: Szeregi legionistów rozstępują się 
ze słowami: - Generale... 

(Wygrał dla Marka Aureliusza pewnie ostatnią już 
bitwę z Germanami. Rzym nie ma z kim dalej walczyć. 
Teraz trzeba zadbać o utrzymanie kształtu Imperium, 
a sam cesarz marzy, żeby państwo stało się kiedyś na 
nowo republiką. Proponuje generałowi, że uczyni go 
swoim następcą. Kommodus, syn Marka Aureliusza, gdy 
dowie się o tej propozycji, zabije ojca i jako nowy cesarz 
każe pretorianom to samo zrobić z generałem.) 

Scena druga: Gladiatorzy, z szacunkiem ustępując 
miejsca, mówią do niego: - Hiszpanie... 

(Wiadomo tylko tyle, że pochodzi z Hiszpanii. Znale
ziony przy zgliszczach swojego domu, zostaje jako 
niewolnik sprzedany do szkoły gladiatorów. Z początku 
nie chce walczyć. Później okazuje się najlepszy.) 

Scena trzecia: Gladiatorzy ustępują mu miejsca 
i zwracają się do niego dawnym imieniem: -Maximusie... 

(Zapytany, musiał bowiem zdjąć maskę i przed 
wszystkimi widzami zdradzić swoje imię cesarzowi 
Kommodusowi. Staje się sławą Koloseum. Później 
zaplanuje antycesarski spisek.) 

Oglądając „Gladiatora" mamy wrażenie, że śledzi
my dzieje mitycznego bohatera. Rozwijając zaś opis 
powyższych trzech scen, spinających w pewien sposób 
film, dochodzimy do wniosku, że fabuła jest błaha. Jak 
te dwa odczucia mogą współistnieć? 

Bez wątpienia twórcy filmu starają się przedstawić 
losy Maximusa jako losy mitycznego bohatera. Aktor
ska gra wzmaga to wrażenie. Wymusza na widzu sza
cunek dla honoru generała i lojalności wobec Marka 
Aureliusza, dla godności, z jaką szykuje się na śmierć, 
dla jego znajomości sztuki wojennej i umiejętności samo
dzielnej walki. Wszystko to w zestawieniu z przywiąza
niem do rodziny, ciepłem, skromnością i łagodnością 
wzmacnia zamierzoną heroizację. Czyni bowiem z Maxi
musa „bohatera mimo woli". 

Maximus jest dla nas herosem nie tylko wtedy, gdy 
bierze udział w bitwie, którą sam dowodzi i nie tylko 
wtedy, gdy na arenie pokonuje innych gladiatorów. 
Dzieje Maximusa są wcieleniem losów mitycznego 
herosa. Spełniają nazwane przez Josepha Campbella 
kryterium przygody bohatera: Maximusowi coś zostało 
zabrane - najpierw społeczna pozycja, potem rodzina 
- i wyruszył, by to, co utracone, odzyskać. Na 

odzyskaniu rangi mu jednak nie zależy (zaciera 
wypalony na ręce znak legionów), a zamordowanej 
rodziny nie odzyska - może co najwyżej zemścić się na 
nowym cesarzu. Co jest zatem celem dawnego dowódcy 
wojsk? Otóż chce „odzyskać" Rzym: zrealizować 
marzenie dawnego cesarza o szczęśliwym i mądrze 
rządzonym państwie. Jest więc, jak to określił Camp
bell, bohaterem we „wzniosłym sensie zbawiania spo
łeczności". 

Z drugiej jednak strony, cały film to pasmo wido
wiskowych walk i w zasadzie niewiele więcej. Trudno 
nawet powiedzieć, skąd to wrażenie. Przecież dialogi 
niekiedy dotykają nawet problemów filozoficznych -
postać Marka Aureliusza uszlachetnia całość. Pozosta
jemy mimo to z poczuciem, że dla nas, widzów filmu, 
jego twórcy przeznaczyli miejsca przede wszystkim na 
widowni Koloseum, a reszta filmu stanowi zaledwie 
dodatek do walk. Czemuż zatem miałaby służyć hero
iczna stylizacja Maximusa? Czy opowieść o bohaterze 
nie ma pomóc temu, byśmy na świat patrzyli właśnie 
jego oczami? 

A co widzimy, gdy spoglądamy na widownię walk? 
Zakazane przez filmowego Marka Aureliusza igrzyska 
cieszą się pod rządami Kommodusa niezwykłym powo
dzeniem. To tłum kreuje swojego idola, a zadaniem 
gladiatora jest, obok zwycięstwa, również zjednanie 
sobie publiczności. Właśnie na arenie rozegra się walka 
Maximusa z nowym cesarzem, której zażyczy sobie - by 
pokonując popularnego gladiatora-spiskowca zyskać przy
chylność tłumu - sam Kommodus. 

W tę końcową walkę cesarza z gladiatorem nie 
mogłem początkowo uwierzyć. To fakt, że Kommodus 
staczał walki z gladiatorami, ale przekaz historyczny nie 
wskazuje areny jako miejsca jego śmierci. Warto przy 
okazji zauważyć, że także inny film - aspirujący do 
miana historycznego „Upadek Cesarstwa Rzymskiego" 
(„The Fall of the Roman Empire") z 1964 roku w re
żyserii Anthony'ego Manna - prezentuje podobną wizję 
śmierci Kommodusa do tej z „Gladiatora". Obejrzenie 
tego wcześniejszego filmu pozwala też nabrać pewności, 
że film Ridleya Scotta należy interpretować jako 
potrójną opowieść: o czynach, o roli tłumu w wykre
owaniu bohatera i - autotematyczną - o widowisku. 

Jeśli filmowy Rzym potraktować jako dzisiejszy 
świat, czy, nieco zawężając, jako świat zachodni, otrzy
mamy niejasne przesłanie na temat współczesnej pot
rzeby istnienia widowisk i współcześnie żyjących ludzi, 
którzy żyją dzięki zainteresowaniu i przychylności 
widzów i muszą o nie zabiegać. Przesłanie to, wpisane 
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w antyczne realia , nabiera uniwersalnego charakteru. 
Trzeba jednak chcieć wczytać się w film, żeby je dos
trzec, a to chyba źle. 

Wspomniany Joseph Campbell wyróżnił cztery fun
kcje mitu, a wśród nich funkcję pedagogiczną. Twier
dził, że mity mogą nauczyć „w jaki sposób żyć po ludzku 
w każdych okolicznościach". Czy „Gladiator" realizuje 
tę funkcję? Chyba tylko w małej częs'ci. Wspomniana 
interpretacja jest bowiem wpisana jakby w drugi plan 
filmu. Nie wiem, czy chciałbym jeszcze raz obejrzeć ten 
film ze względu na „ukrytą treść", czy też ze względu 
na najbardziej wyeksponowane w nim sceny walki. 

A czy sam film spełnia jakąś rolę edukacyjną? 
Zapewne tak. Jak pisali recenzenci, w ekipie znaleźli się 
archeologowie, a dbałość o antyczne detale sięgnęła 
bardzo daleko. Jednak od filmu o starożytnym Rzymie 
oczekiwałem więcej. - Albo twoi gladiatorzy będą 
walczyć, albo zrywamy kontrakt - to zdecydowanie za 
mało, jak na egzemplifikację rzymskiego systemu kon
traktowego. - My, idący na śmierć, pozdrawiamy cię! -
przynajmniej to wolałbym od gladiatorów usłyszeć po 
łacinie, nie po angielsku. A co do kręcenia kciukiem 
(pollice verso), to, jak pisze Władysław Kopaliński, 
„obrócenie kciuka ku dołowi oznaczało życzenie ułas
kawienia" - odwrotnie, niżby się mogło wydawać, 
sądząc po dzisiejszym znaczeniu tego gestu, wykorzysta
nym, jeśli dobrze odczytałem tę scenę, również w „Gla
diatorze". Autorzy filmu potraktowali rzymską rze
czywistość może i z dużą dbałością, ale zarazem płytko. 
Czytelnicy jednego z tygodników znaleźli jeszcze więcej 
niedociągnięć scenariusza: „żaden cesarz nie walczyłby 
z gladiatorem, Kommodus nie zginął na arenie, Marek 
Aureliusz nie chciał restytucji republiki, zaś legionami 
nie dowodzili generałowie" („Polityka", nr 36/2000). 

Na koniec warto zatem przywołać jeszcze jedną 
scenę. Oto gladiatorzy z dwóch różnych szkół mają 
wcielić się w postacie pieszych „kartagińskich barba
rzyńców" i legionistów powożących kwadrygami, aby 
odegrać dla publiczności wygraną przez Rzymian bitwę 
- bodajże pod Zamą. Dzięki Maximusowi „barba
rzyńcy" dokonują niemożliwego, co wprawia w osłu
pienie nawet organizatora tej nierównej walki: trzy
mając się razem wygrywają bitwę. Kommodus zwraca 
się żartobliwie do organizatora (cytuję z pamięci): 

- Nie znam najlepiej historii, ale czy to aby nie my 
wygraliśmy wtedy tę bitwę? 

I później dodaje: - Nic nie szkodzi, lubię niespo
dzianki. 

Nawet jeśli „Gladiator" nie aspiruje do miana filmu 
historycznego, mimowolnie wypełni pewną edukacyjną 
rolę. Oczywiście zrobi to źle, bo publiczność takich 
filmów nie ma z reguły ochoty na poszukiwanie histo
rycznej prawdy i konfrontowanie jej z obejrzanym 
obrazem. Tylko odrobinę lepiej przedstawia się w tym 
filmie realizacja funkcji pedagogicznej mitu. Mogę 
więc za cytowaną postacią powtórzyć, że też lubię nies
podzianki - i od siebie już dodać, że ciekaw jestem, 
ilu w „Gladiatorze" nie wychwyciłem. H 

„Gladiator", rei Ridley Scott, Stany Zjednoczone 2000 

Warto przy okazji sięgnąć do książek: 
Joseph Campbell, Potęga mitu, Kraków 1994 
Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji 
kultury, Warszawa 1988 

SPÓR SOCJOLOGÓW 
Spotkanie Warsztatów Dziennikarskich Młodych POLIS z prof. Hanną Swidą-Ziembą i dr Barbarą Fatygą 

- socjologami z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego 

„Polis": Kiedy możemy mówić o pokoleniu? 

Hanna Swida-Ziemba: Wszystko zależy od defi
nicji. Według definicji, którą ja stosowałam, o poko
leniu możemy mówić, gdy język, mentalność i sposób 
myślenia, jakie funkcjonują między rówieśnikami, 
sprawiają, że trudno im porozumieć się ze starszymi 
i młodszymi od siebie. 

Barbara Fatyga: Pokoleniem najlepiej i najbez
pieczniej jest zajmować się ex post. Bardzo trudno 
jest zajmować się pokoleniami, które właśnie się 
tworzą. Jednocześnie wszyscy - począwszy od mediów, 

a skończywszy na jednostkach, które potrzebują sa-
mookreślenia - żądają bez przerwy refleksji na temat 
różnic pokoleniowych. 

To dosyć kłopotliwe. 
Jestem przywiązana do takiej koncepcji pokolenia, 

która dzieli to pojęcie na dwie części: pokolenie 
właściwe i szeroką grupę, która nie jest twórcą, 
a jedynie naśladowcą wzorów wytworzonych przez 
pokolenie właściwe. 

Dodatkowy kłopot polega na tym, że ze względu 
na rozwój sektora usług, zaczyna mieszać się poko
lenie rozumiane tradycyjnie z tzw. target group. 
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Wydaje mi się, że należałoby poszukać innych ter
minów, bo obecnie używanie pojęcia - pokolenie -
dezawuuje je. 

NOWA PLEMIENNOŚĆ 

„Polis": Czy w ostatnich latach można wyróżnić 
jakieś pokolenia? 

Hanna Świda-Ziemba: Można wyróżnić Poko
lenie Przełomu czyli to, które badałam w latach 1991-
1993. Gdy prowadziłam kolejne badania, w latach 
1996-1998, okazało się, że mam już do czynienia 
z innym pokoleniem. Ponieważ ściśle wiążę pojęcie 
pokolenia z warunkami socjalizacji dojrzewania, 
zaznaczam, że to starsze pokolenie (badane w latach 
1991-1993) w momencie przełomu miało co najmniej 
14 lat. Młodsze (badane w latach 1996-1998) od 
ośmiu do jedenastu lat. To młodsze przeżywało cały 
okres dojrzewania już po przełomie 1989 roku. 

Teraz przyglądam się młodszym i przypominam 
sobie, co mi mówiły osoby, z którymi przeprowa
dzałam wywiady w 1996 roku, a także dwa lata 
później. Ci, którzy mieli o 3-4 lata młodsze rodzeń
stwo podkreślali, że nie bardzo znajdują z nim wspól
ny język. Sądzę, że gdy powtórzę badania w 2003 
roku, okaże się, że to znów jest inne pokolenie. 

Czasem jednak pokolenie trwa bardzo długo, tak 
było na przykład z moim. 

Barbara Fatyga: Niedawno opublikowałam ksią
żkę o młodzieży - „Dzicy z naszej ulicy", poświęconą 
subkulturom, które badałam przez dziesięć lat i które, 
jak mi się wydawało, dobrze poznałam. Jednak bada
nia, które zrobiłam ostatnio, wstrząsnęły mną. Dotarło 
do mnie, że w Polsce jest konflikt pokoleniowy. 
Młodzi ludzie, którzy dorastali po 1989 roku, nie 

pamiętają świata, który jest podstawą naszego doś
wiadczenia życiowego. Tego świata dla nich po prostu 
nie ma. A przecież możliwość komunikacji między 
generacjami istnieje na poziomie wspólnoty języka 
i doświadczenia. 

„Polis": Co odróżnia dzisiejszych młodych ludzi 
od tych pokoleń, które byty przed nimi? 

Barbara Fatyga: Pojawia się zupełnie coś nowe
go. Osoby badające młodzież powinny stworzyć nowy 
język, żeby z nią rozmawiać, ale też po to, aby o niej 
mówić. Tradycyjne pojęcia zakorzenione od wieków 
w humanistyce w ogóle do tego nie pasują. Na przy
kład indywidualizm, który wśród obecnych nasto
latków jest niesamowicie rozwinięty, to nie jest indy
widualizm w tradycyjnym znaczeniu tego pojęcia. To 
coś, co z braku lepszego określenia nazywam indy
widualizmem płytkim, który nie ma nic wspólnego 
z różnicami światopoglądowymi. Można zaobser
wować nowe zjawisko, od paru lat szalenie modne 
na Zachodzie, nazywane nowym trybalizmem, nową 
plemiennością. To nowoczesne plemię nie ma sza
cunku dla starszych, dojrzałości, doświadczenia i tzw. 
tradycyjnej mądrości (tym różni się od plemienia 
tradycyjnego). 

Inną cechą płytkiego indywidualizmu jest to, że 
kończy się wraz z integralnością cielesną, tzn. granicą 
dla niego jest fizyczny atak na osobę. „Dopóki nikt 
mi nie zagraża w sensie fizycznym, niech sobie wszys
tko będzie obojętnie jakie, niech się dzieje, co chce, 
niech sobie ludzie będą, jacy chcą." 

Fundamentem ukształtowania się płytkiego indy
widualizmu jest poczucie, że przemoc, agresja to 
naturalne składniki świata. Kiedy byłam studentką, 
mieszkałam we Wrocławiu i dosyć ostro - jak to się 
wtedy mówiło - balangowałam. Zdarzało się, że sama 
wracałam późno do domu. Do głowy by mi nie przy
szło, kiedy wysiadałam na Placu Grunwaldzkim i szłam 
przez Park Szczytnicki na Sępolno, że o godzinie 
trzeciej nad ranem może mi się coś stać. Dziś nie tylko 
nie przeszłabym sama przez ten park, ale w ogóle nie 
wychodzę z domu po zmroku, kiedy nie mam pie
niędzy na taksówkę. Młodzi ludzie też tak myślą, ale 
dla nich to normalne, a dla mnie nie. 

Szczególnie interesujące jest to, że nie da się w tej 
chwili dokonać generalizacji polskiej młodzieży. Ta 
kategoria społeczna dzieli się na całą masę rozmaitych 
grupek, stanowi raczej federację środowisk, niż jedno
litą strukturę, którą można by ogólnie opisać. Praw
dopodobnie w najbliższej przyszłości nadal tak bę
dzie. Coś musiałoby się niespodziewanie zdarzyć, 
żeby młodzi się zintegrowali. 
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„Polis": Czy jest jednak coś, co łączy np. stu
dentów z Warszawy z ich rówieśnikami z podsu-
walskiej wsi? 

Hanna Świda-Ziemba: Obawiam się, że niewie
le. Na pewno łączy to, że wszyscy żyją w s'wiecie 
samolotów, bo już nie w s'wiecie komputerów. 

„Polis": Tylko, ze jedni latają, a inni 
wyłącznie patrzą na samoloty z dołu. 

Barbara Fatyga: Ostatnio spotkałam w sa
molocie bardzo młodą, ekspansywną w życiu 
osobę, która leciała pierwszy raz. To nie jest tak, jak 
młodzi mówią: „Jesteśmy tacy 
s'wietni, że technika dla nas nie 
stanowi żadnych tajemnic." Jak 
ktoś tak mówi, zawsze odpowia
dam: „Mówcie państwo o sobie. 
Mogę państwa wywieźć trzy
dzieści kilometrów od Warszawy 
i pokazać ludzi, dla których kom
puter jest takim samym tajemni
czym wynalazkiem, jak dla wszy
stkich był kilkanaście lat temu." 

Różne miejsca, w których żyją 
młodzi utrudniają porównanie. Na 
przykład licealiści - wydaje się, że 
to przyszła elita, która po studiach 
osiągnie w życiu bardzo wiele. Przepraszam państwa, 
ale figę z makiem! Gdyby porównać poziom lice
alistów z najlepszych warszawskich szkół i ich ró
wieśników z małego miasteczka, niedaleko Warsza
wy, okazałoby się. że to ludzie o kompletnie innym 
stosunku do życia. Nastolatki z małych miasteczek 
są gorzej przygotowani do życia i nie są tak bardzo 
nastawieni na sukces. Jeśli są, od razu widać, że nie 
mają szans, aby go osiągnąć: ze względu na dzie
dziczony kapitał kulturowy, gorszą szkołę i mniejsze 
możliwości finansowe. 

KTÓRE LUBIĘ, 
KTÓRYCH NIE LUBIĘ 

Barbara Fatyga: Gdybym miała oceniać mło
dzież w kategoriach możliwości nawiązania dyskursu 
międzypokoleniowego, to mnie najłatwiej byłoby 
porozumieć się z młodzieżą z techników. Ona też 
wydaje mi się najciekawsza. Może dlatego, że naj
bardziej przypomina moje pokolenie. Młodzież z li
ceów wydaje mi się trochę odrażająca. Młodzież 
z zawodówek jest z kolei okropnie biedna. 

Hanna Świda-Ziemba: Basiu, ty mogłabyś być 
moją córką, a ja nie mam żadnych problemów w kon
taktach z młodzieżą licealną. 

Barbara Fatyga: Ja też nie mam, ale jej nie lubię. 
Hanna Świda-Ziemba: Mnie ta młodzież wydaje 

się ogromnie sympatyczna. Za to bardzo denerwowało 
mnie pokolenie mojej o dziewięć lat młodszej siostry. 
I pokolenie z lat 70. bardzo mnie denerwowało... 

Barbara Fatyga: ...Czyli moje. 
Hanna Swida-Ziemba: Najbardziej irytowało 

mnie to, że słowo przyjaciel, znaczyło zupeł
nie coś innego niż w moich rfL czasach. To 

samo działo 
się, jeśli cho

dzi o pokole
nie mojej siostry, 

które było podzielone na 
subkultury czy raczej gru

py młodzieżowe i wymu
szało wszystko ironią, złoś

liwością. Liczyło się przede 
wszystkim, kto wygrał, a kto 

się potknął. Nie lubiłam te
go, choć dziś muszę przyz
nać, że bardzo wielu cie
kawych ludzi wyrosło z te
go pokolenia. Może dlate
go, że trwała wtedy walka 

indywidualistów. 
Barbara Fatyga: A za 

co lubisz współczesne mło
de pokolenia? 

Hanna Swida-Ziemba: Za racjonalność i za os
trożność w wypowiadaniu sądów, brak zacietrzewie
nia i realizm w ocenie sytuacji życiowych. Lubię ich 
za tolerancję i szacunek dla tego, że każdy ma prawo 
być sobą. Każdy z nich chce coś robić ze swoim 
życiem i skupia się na sobie. Rozmawiałam z osobami 
z tej samej klasy: każdy z nich miał inne zaintere
sowania. Jeden mówił, że lubi taką muzykę, drugi 
spokojnie, że inną, a trzeci, że on w ogóle muzyki 
nie słucha. Mimo że była to ta sama klasa, nie istniały 
tzw. mody klasowe, które mnie jako indywidualistkę 
okropnie drażnią. Zgadzam się, że to płytki indywi
dualizm, ale czym innym jest indywidualizm, a czym 
innym indywidualność. 

Czasy, w których żyjemy nie kształcą dużych indy
widualności, ale szereg miłych, rozsądnych ludzi, którzy 
nie są romantyczni, ale według badań, pragną przeżyć 
miłość - najważniejszą dla nich spośród wartości. 

Barbara Fatyga: Teraz ja powiem, za co nie lubię 
obecnego młodego pokolenia. Nie znoszę go za aser-
tywność, która moim zdaniem jest synonimem zwyk
łego chamstwa i braku manier. 

Hanna Świda-Ziemba: Twoje pokolenie było 
takie delikatne... 
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Barbara Fatyga: Oczywiście, że tak. Nie jestem 
zwolenniczką romantyzmu! Nie znaczy to jednak, że 
nie cenię prawidłowych relacji między kobietą a męż
czyzną. To pokolenie nie radzi sobie z nimi, a co 
więcej, robi sobie krzywdę. Najczęściej robią to 
dziewczęta. Jak przyglądam się młodym kobietom, 
to ogarnia mnie rozpacz. One zupełnie nie potrafią 
prowadzić gry między dziewczyną a chłopakiem, 
która zapewnia urodę życiu. Tej grze powinny towa
rzyszyć dobre maniery. Zdarzało mi się tylko kilka 
razy w czasie mojej długiej młodości, że nie byłam 
odprowadzona do domu. To się po prostu nie mieściło 
w głowie, żeby dziewczyna wychodziła z imprezy 
i wędrowała po mieście w nocy sama, choć świat był 
wtedy bezpieczniejszy. 

Nie znoszę tego pokolenia też za prymitywny 
konsumpcjonizm, za powierzchowność i za zach
wianie, elementarnej w stosunkach międzyludzkich, 
zasady wymiany. Oni są nastawieni na branie i nie-
oddawanie, gotowi na marsz po trupach do celu, bez 
zwracania uwagi na innych ludzi. 

Hanna Świda-Ziemba: Ja się z tym nie zgadzam! 

NADAWALI O BUNCIE 

Barbara Fatyga: Nie lubię ich też za to, że się nie 
buntują. 

Hanna Świda-Ziemba: Bunt był idolem twojego 
pokolenia! Moje też się nie buntowało. 

Barbara Fatyga: Ja uważam, że życie bez buntu 
jest bez sensu. 

Hanna Świda-Ziemba: Ty nie lubisz, że dzisiej
sze się nie buntują, a ja nie lubiłam twojego pokolenia 

za to, że ciągle nadawali mi o jakimś buncie! Wy 
nawet nie buntowaliście się przeciwko PRL-owi, 
tylko tak - po prostu. 

Barbara Fatyga: Przeciw PRL-owi też! 
Hanna Świda-Ziemba: Też, ale między innymi: 

przede wszystkim przeciw rodzicom i szkole. 
Barbara Fatyga: Przede wszystkim przeciw spo

sobowi życia! 

„Polis": A dlaczego Pani lubi tych z techników? 

Barbara Fatyga: Oni nie są tacy jednakowi, jak 
licealiści. Mają znacznie bardziej zróżnicowane pog
lądy i zainteresowania. Nie są tak jednoznacznie 
nastawieni na sukces, konsumpcję, karierę i posia
danie. Mają niestandardowe poglądy na życie. Ope
rują w większej przestrzeni symbolicznej niż młodzież 
licealna. Smutne jest to, że młody człowiek z jednego 
z najlepszych liceów w Warszawie na pytanie, kim 
chciałby być w przyszłości, odpowiada, że pisarzem. 
Wydawało by się, że za tym powinna pójść dłuższa 
opowieść: o czym chciałby pisać i dlaczego. Tym
czasem on, ciężko wzdychając, mówi: „Ale nie będę. 
Jestem z rodziny prawniczej i mam zostać praw
nikiem. Muszę zostać prawnikiem, bo muszę żyć na 
odpowiednim poziomie." On nawet nie chce zmieniać 
swojego losu. O taki bunt mi chodziło. 

Hanna Świda-Ziemba: Z moich badań też wyni
ka, że tak twierdzi mniej więcej jedna trzecia bada
nych. Równie liczna grupa wcale nie chce sukcesu. 
Jeszcze inni chcą połączyć wizję sukcesu i korzyści. 

Opowiadałaś o pisarzu, ja spotkałam malarkę. 
Chciała malować, ale nie będzie... 

Barbara Fatyga: ...bo nie ma z tego kasy. 
Hanna Świda-Ziemba: Z badań wynika, że pie

niądze są ważne dla mniej więcej połowy populacji. 
Droga połowa nastawia się na zdobycie doświadczeń 
osobistych. 

r'i» 
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Spotkanie odbyło się 24 lutego 2000 roku w siedzibie 
Fundacji im. Konrada Adenauera w ramach „Czwar
tego czwartku" Warsztatów Dziennikarskich Młodych 
POLIS. Wzięli w nim udział: Halina Bortnowska -
założyciel i wieloletni animator warsztatów i redaktor 
naczelny „Polis", uczestnicy warsztatów i zaproszeni 
goście. 

Prof. Hanna Swida-Ziemba - socjolog, profesor 
w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersy
tetu Warszawskiego. W latach 1991-1993 była sędzią 
Trybunału Stanu. Zasiada w Radzie Naukowej CBOS. 

Wydała m.in. książki: „Człowiek wewnętrznie znie
wolony", „Wartości egzystencjalne młodzieży lat 90.", 
„Osobowość jako problem pedagogiki", „Obraz świata 
i bycie w świecie" i wspólnie z Krzysztofem Kicińskim 
„Przed sierpniem i po grudniu". 

Dr Barbara Fatyga - socjolog, od 1991 roku kierownik 
Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się 
w zagadnieniach kultury młodzieżowej i subkultur. 

SZKOŁA NABRAŁA NOWEGO ZNACZENIA L 
Wygląda na to, że jako grupa pokoleniowa - licealiści lat 90. są nie tylko wyraziści, ale też dość zgrani. • 
- Nie do końca. Narzekają, że są egoistyczni, zabiegani, że nie potrafią stworzyć jakiejś głębszej wspólnoty, choćH 

przyznać trzeba, iż taki punkt widzenia nie jest powszechny. Można spotkać się z opiniami, że „to jest moje największe I 
dobro, że udało mi się trafić do takiej klasy szkolnej", „my razem do teatru chodzimy, a nawet wyjeżdżamy na wycieczki", • 
„lubimy szkołę, chcemy w tej szkole przebywać". 0 nich jedno można powiedzieć z całą pewnością: to nie jest młodzież • 
buntu. To jest pokolenie, które chciałoby się przystosować do świata, takiego, który można byłoby zaakceptować. A jakH 
się go nie akceptuje, to i tak starają się do niego przystosować. I 

Nastały nowe czasy - mówią - tych nowych czasów trzeba się nauczyć. Ci nasi „starzy" - rodzice i nauczyciele - nie I 
bardzo „łapią", o co chodzi. Czasami musimy im wytłumaczyć, na czym te nowe czasy polegają. To my poruszamy sięl 
swobodnie po nowych przestrzeniach elektronicznych, takich jak Internet. Można powiedzieć, że panuje przekonanie, żel 
nadeszła nowa epoka, w której młodzież coś znaczy, a to oznacza, że to właśnie „ja" coś znaczę i „ja" mam możliwości. • 

Z tego wyraźnie widać też zmianę podejścia do szkoły. H 
- Szkoła nabrała nowego znaczenia. Z jednej strony nawet „cisi" uczniowie uważają, że szkoła to pierwszy teren I 

zmagania się z życiem. Oni naprawdę walczą z nauczycielem o stopnie. Po raz pierwszy młodzież przyznaje się, że jej H 
bardzo zależy na stopniach. W latach 70. młodzież głównie opowiadała o konfliktach z rodzicami. • 

Tu trzeba dodać, że dzisiejsi licealiści na ogół pozytywnie wypowiadają się o swoich związkach z rodzicami, określają je jakol 
partnerskie, dobrze układające się, bez względu na to, czy małżeństwo jest rozwiedzione, czy nie. Przynajmniej z tym rodzicem, • 
z którym mieszkają, stosunki są dobre. Czasami nawet narzekają, że są zbyt partnerskie. Osiemnastoletni chłopak mówi mi, że mai 
przyjaciół, ale tak naprawdę szczerze to może porozmawiać z mamą. Ale jeśli zapytać ich o szkołę, to się np. dowiaduję, że ktoś dostał I 
trojkę, mimo że tak się napracował. Jest załamany. 0 niesprawiedliwej jedynce mogą rozprawiać godzinami. W latach 70. przejmowanie I 
się wynikami w nauce odbierane było nawet jako objaw słabości. W tej chwili wyniki szkolne są ważne, bo to krok do usytuowania się I 
wżyciu. I 

I jeszcze jedna właściwość, której nie było w PRL - w rozwoju młodzież nie ogranicza się tylko do szkoły. Prawie każdy z nich I 
ma jakieś pozaszkolne zajęcia językowe lub komputerowe, uprawiają sport, mają jakieś hobby, śpiewają w chórze, chodzą nal 
zajęcia plastyczne, piszą wiersze lub opowiadania. To może być także działalność charytatywna, wyznaniowa lub przynależność! 
do harcerstwa. I 

Życie musi być dla nich nasycone, również towarzysko. Teraz nie ma już prywatek i balang, są imprezy, na których I 
się bywa. Intensywne przeżycie to grupowa wyprawa do kina Iluzjon, aby potem w pubie do północy móc „wałkować"* 
obejrzany film. Ważny też jest kontakt z ludźmi z zagranicy. Zresztą prawie wszyscy teraz jeżdżą po świecie. Są noweB 
możliwości, oni je dostrzegają i korzystają z nich. Traktują je jako coś naturalnego, tak jakby świat zawsze taki był.(...) I 

Fragment wywiadu Grzegorza Sieczkowskiego z prof. Hanną Świdą-Ziembą - „Magazyn Gazety Wyborczej" - 73-1 
14 listopada 1998 roku. Tytuł pochodzi od redakcji. U 

„Polis" (Halina Bortnowska): Mam jedną ob
serwację wynikającą z długiego obcowania z ko
lejnymi grupami młodzieży: mniej więcej od lat 80. 
łączy ją trudność, którą Chesterton nazwał „bra
kiem siły ostatecznego przylgnięcia". Chodzi o czę
stotliwość, z jaką ktoś mówi „zobaczę", „być może", 
„prawdopodobnie". Z jednej strony jest to ostroż
ność, którą ja lubię, ale z drugiej to może być 
poważny problem. W efekcie nigdy nie wiadomo na 
pewno - będą czy nie będą, pojadą czy nie pojadą, 
zrobią czy nie zrobią. Do ostatniej chwili chcą 
zachować wolność wyboru. Nie chcą się zobo
wiązywać, żeby nie musieć rezygnować, gdy wie
czorem pojawi się zorza polarna albo książę z bajki. 

Barbara Fatyga: Dla mnie to jest brak odpo
wiedzialności, a nie żadna wolność wyboru! • 

Opracowała: Karolina Oponowicz 
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O NAS I O NAS 
Na początku 1999 roku „Gazeta Wyborcza", tekstem Pawia Wujca „Na Wyspie Skarbów", rozpoczęła 

dyskusję „Młodzi końca wieku". Przypominamy jej fragmenty i prezentujemy teksty uczestników Warsztatów 
Dziennikarskich Młodych POLIS. 

POKOLENIE 2000 
Dzieci Wolnego Rynku - to ci, którzy dzis' uczą 

się w szkołach średnich, studiują; urodzeni między 
1975 a 1984 rokiem, komunizm przeżyli w podsta
wówce lub tylko w przedszkolu. Nie mają wspólnego 
przeżycia pokoleniowego, są natomiast pierwszą 
generacją, której dorastanie intelektualne przypada już 
wyłącznie na nowy ustrój. Ze starego pamiętają pustki 
w sklepach, ale pierwsza „Solidarność" to dla nich 
nic nieznaczące migawki w pamięci lub - dla młod
szych - historia, jak powstanie styczniowe. Dziś mają 
od 15 do 24 lat.(...) 

PIĘKNI DWUDZIESTOLETNI 

Można powiedzieć, że dzisiejsi dwudziestolatko-
wie trafili do nas z importu. Nie ma wśród nich nostal
gii za czasami PRL, jest wielka chęć naśladownictwa 
wzorów z Zachodu. Naśladują zagraniczne mody -
jak techno, skate czy tatuaże, wzorują się na bohate
rach zachodnich seriali („Beverly Hills 90210"). Nie 
mają żadnych kompleksów wobec swych rówieśni
ków ze Stanów Zjednoczonych czy Unii Europejskiej. 

Są też bardzo nowocześni. Jak wynika z sondaży, 
jedna trzecia używa komputerów, prawie połowa -
odtwarzaczy kompaktowych, przeszło połowa ogląda 
telewizję kablową lub satelitarną. Często uczą rodziców, 
jak posługiwać się komputerem i co to jest Internet. 

Afirmacja Zachodu przybiera czasem wymiary 
groteski. Kiedy nastolatki rozmawiają ze sobą slan
giem w stylu fuck it, be cool, man. Kiedy McDonald's 
staje się (przejściowo) miejscem, w którym należy 
bywać, a telefon komórkowy - nieodzownym atrybu
tem licealisty. Kiedy ocena zdarzeń z historii Polski 
zależy od tego, czy te wydarzenia akceptuje Zachód 
(przykładem wielki aplauz, gdy na koncercie U2 na 
telebimie pokazano Lecha Wałęsę). 

Pokolenie 2000 jest też pierwszym pokoleniem 
aktywnych konsumentów, zwracających wielką uwa
gę na marki i świadomych działania reklamy. To nie 
przypadek, że młodzieżowe reklamy są całkowitym 
przeciwieństwem reklam proszku do prania - że nie 
sprzedają produktu, tylko wizerunek; że reklamowany 
produkt pojawia się tylko przez chwilę i przy odrobi
nie nieuwagi można go przeoczyć; że czasem w ogóle 
nie wiadomo, o co chodzi. 

Definiowanie Pokolenia 2000 na podstawie jego 
preferencji konsumenckich byłoby jednak okropnym 
fałszem. 

Tak naprawdę jest w tym pokoleniu wiele urze
kających cech. I gdyby to było możliwe, dzisiejszych 
dwudziestolatków należałoby umieścić na zbiorowej 
fotografii, a potem to zdjęcie puścić w światowych 
mediach jako reklamę Polski.(...) 

W tekście „Stary hipis patrzy na ludzi sukcesu" 
(„Magazyn Gazety Wyborczej", 13 XI 1998) Piotr 
Bratkowski zwrócił uwagę, jak wielką zmianą jest 
rzecz z pozoru oczywista - że dzisiejsi licealiści ciepło 
myślą o tym, co czeka ich w życiu. Ze są optymistami, 
w przeciwieństwie do swych rodziców, którzy w la
tach 60. i 70. zastanawiali się nad beznadzieją przysz
łości, oczekiwali porażek i dramatów, słuchali smut
nych piosenek Doorsów, Brela czy Cohena. 

Sądzę jednak, że ta moda na przegrane życie 
skończyła się już w latach 80. - w każdym razie wśród 
inteligenckiej, wielkomiejskiej młodzieży. Z pew
nością daleko nam było do skrajnego optymizmu 
dzisiejszych licealistów. Jednak nasza przyszłość nie 
rysowała się czarno, lecz mgliście. Dorastaliśmy 
w socrealistycznej klatce, ale ta klatka była coraz 
bardziej dziurawa. Zwłaszcza w drugiej połowie 
minionej dekady, gdy zima stanu wojennego ustąpiła 
miejsca głasnosti i pierestrojce. 

Oczywiście, słuchaliśmy smutnych piosenek, któ
re przywołuje Piotr Bratkowski. Ale też z roku na rok 
powiększał się margines swobód. Można było wy
mieniać się książkami z drugiego obiegu. Manifesto
wać swoją niezależność w kościołach lub na kon
certach undergroundowych zespołów rockowych. Na 
pierwszych magnetowidach oglądać zakazane filmy 
i wideoklipy z MTV. W Bal tonie można było nawet 
kupić komputer, od znajomych skopiować grę „Raid 
over Moscow" - i dla własnej satysfakcji rozwalić 
w drobiazgi Kreml. 

Dorastanie w latach 80. było czasem niewiadomej, 
osnutym między dziedzictwem pierwszej „Solidar
ności" (po której przecież nic już nie było takie same), 
stopniowym demontażem gospodarki i wreszcie -
Wielką Zmianą roku 1989. 

Był to klimat nakazujący zastanawianie się: Co 
będzie? Co wyniknie z Gorbaczowa? Czy system będzie 
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się dalej sypać? I jeśli się rozsypie, to co będzie potem? 
Rok 1989 przyniósł nową falę pytań: Jak zmieni 

się Polska? Jak powinna się zmieniać? Czy będzie 
Wolność? Czy będzie Kapitalizm? Czy dobrze? Co 
będzie, jeśli się nie uda? Co wyniknie z tego dzie
jowego zamętu? 

Półki sklepowe zapełniły się w ciągu roku, ale 
pytania były ważne znacznie dłużej. Przecież jeszcze 
w roku 1992 mieliśmy recesję i noc teczek Macierewi
cza, a rok później wybory wygrali komuniści głosząc, 
iż „tak dalej być nie może". 

My byliśmy podróżnikami z przypadku. Szukaliś
my drogi we mgle, odkrywaliśmy nowe krainy, które 
- zupełnie niespodziewanie - pozwoliły się odkryć. 

Pokolenie 2000 już wie, gdzie się znalazło. To 
Wyspa Skarbów. I wie, że na tej wyspie jak najwięcej 
skarbów należy wykopać dla siebie. Jest pierwszym, 
które tak otwarcie wypowiada potrzebę sukcesu i które 
definiuje ten sam sukces „amerykańskimi" kategoriami 
bogactwa, pozycji zawodowej. Dziś młodzi chcą 
zachować wolność i niezależność, być cool, dobrze 
się bawić, ale jednocześnie chcą szybko wejść w krwio-
bieg gospodarki rynkowej, dużo zarabiać i jeździć 
dobrymi samochodami. Charakterystyczne, że ich 
wymarzonym samochodem nie jest ani dżip, ani 

volvo, ani „garbus" - tylko sportowy jaguar. 
W tym wielkim supermarkecie marzeń ginie gdzieś 

marzenie o poprawianiu świata (tylko co czwarty 19-
latek chce zmieniać świat na lepsze!), rośnie zaś wola, 
by w rzeczywistości nakreślonej przez innych odna
leźć wygodne, własne miejsce. 

FAJNA POLITYKA JUŻ SIĘ 
SKOŃCZYŁA 

Ciekawą ilustracją tej pokoleniowej zmiany jest 
stosunek do polityki. 

Dla nas, dziesięć lat temu, polityka była niezwykle 
ważna. Nie z pragmatycznego wyboru, lecz dlatego, 
że wtedy można by zbudować nową Polskę. Anga
żowaliśmy się w nią - jeśli nie rozwieszając plakaty 
„Solidarności" w 1989 roku i sprzedając na ulicach 
pierwsze numery „Gazety Wyborczej", to przynaj
mniej prowadząc długie, zażarte dysputy o tym, kto 
ma rację w wojnie na górze i do czego doprowadzi 
plan Balcerowicza. 

Potem polityka straciła wdzięk - częściowo za 
sprawą pojawiających się innych szans życiowych, 
a częściowo na własne życzenie. Bo gdy „budowanie 
nowej Polski" ustąpiło miejsca wojnom plemiennym 
i walce o stanowiska spod znaku „teraz, k..., my", 
polityka po prostu przestała być fajna. Przyglądamy 
się jej więc z pewnym rozczarowaniem - jak daw
nemu koledze, który był fajnym gościem, a wyrósł 
na cwaniaczka. 

Natomiast dla Pokolenia 2000 polityka jest z za
łożenia czymś nieważnym: obcym, brudnym i nie
zrozumiałym. Wrażliwość społeczną okazują spo
radycznie na „czarnych marszach" przeciw prze
mocy. Polityczne spory dorosłych są im obojętne. 
Spośród dzisiejszych 19-latkow niemal 100 proc. 
uważa, że politykom w ogóle nie należy ufać, 96 
proc. nie zamierza brać udziału w życiu politycz
nym, a 93 proc. wyklucza nawet aktywność lokalną. 

Tylko 10 proc. deklaruje, że interesuje się polityką. 
Ale nawet u nich polityka nie budzi takich emocji, 
jak kiedyś. Potrafią rozmawiać o swych politycznych 
sympatiach z podziwu godną powściągliwością: .Ja
kie to interesujące, że ty masz inne poglądy; tak się 
ciekawie różnimy". A jeśli decydują się na karierę 
polityczną, to jest to właśnie świadomy wybór przysz
łego zawodu, a nie spontaniczna potrzeba, by „coś 
zrobić".(...) • 

Paweł Wujec, redaktor „Gazety Wyborczej". 
Zmiana tytułu tekstu „Na Wyspie Skarbów' 

chodzi od redakcji. 
po-
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ODWAŻNE I ZAANGAŻOWANE 

Prawie za każdym razem, gdy trzeba udowodnić, 
że Pokolenie 2000 różni się od poprzednich, publi
cyści (lub naukowcy, pedagodzy itp.) podkreślają, że 
dzisiejsze nastolatki znają się na komputerach, Inter
necie, CD-playerach i magnetowidach. Są nieziemsko 
nowocześni - konstatują. 

Niby nic złego w tym wniosku nie ma. Ja jednak, 
z uporem godnym lepszej sprawy, będę protestował. 
Dlaczego tak często próbuje się udowodnić, posłu
gując się kryterium nowoczesności, że nasza młodość 
jest odmienna od młodości naszych rodziców? 
- Nowoczesność jest standardem życia, bez którego 
nie można normalnie funkcjonować. Kiedyś nowo
czesnością był gramofon Bambino, Grundig, stereo, 
a teraz jest CD - twierdzi 22-letnia Kasia, moja 
znajoma z pracy. - To świat i okoliczności się 
zmieniają, a nie my.(...) 

Dzisiejszych studentów i licealistów traktuje się 
w kategoriach czarne - białe. Najlepiej wykształcony 
przedstawiciel Pokolenia 2000 albo myśli o prestiżowej 
pracy w korporacji i akceptuje pracoholizm, albo 
ucieka przed takim życiem, chwytając się Mac Prac 
(od Mc Donald'sa) i żyje po swojemu, byle jak. 
Tymczasem życie to nie jest ekonomia - „trzecia 
droga" istnieje! Moi rówieśnicy umieją zaangażować 
się w prestiżową pracę i jednocześnie żyć po swo
jemu, realizować marzenia. Mówiąc prościej: ciężko 
i wydajnie pracują, ale tylko dlatego, że zyski mogą 
przeznaczyć na realizowanie swoich (wcale nie ma
terialnych) marzeń. Michał, mój 26-letni znajomy, jest 
tego żywym dowodem. 

Bez poślizgu skończył studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego, niemal z miejsca zat
rudnił się w bardzo prestiżowej firmie konsultingowej. 
Wystarczyło pół roku, by zorientował się, że firma 
wymaga od niego całkowitego poświecenia, pracy 
przez 24 godziny na dobę. Ale tym akurat Michał się 
nie przejmował. Firma konsultingowa była dla niego 
tylko finansową odskocznią - chciał zarobić na pod
róże do Meksyku i Egiptu. I nie chodziło mu bynaj
mniej o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. Bo właś
nie podróżowanie jest dla Michała sensem życia.(...) 

Zarobił, podróże udały się. Michał szybko zmienił 
pracę. Teraz jest zatrudniony w mniejszej, choć także 
renomowanej firmie prawniczej. Nadal dobrze zara
bia, choć nikt mu nie każe, by „nocował" przy biurku. 
Znakomicie potrafi oddzielić życie zawodowe i pry
watne. Ma czas dla przyjaciół. Przygotowuje aplikację 
radcowską, kupił używaną hondę. Planuje kolejne 

wyjazdy. Nie cierpi garniturów. Nie jest ani yuppie, 
ani „blokersem", ani nikim innym. Jest sobą. Nie 
ucieka przed rywalizacją, bo się jej nie boi. Kiedy 
tylko chce, potrafi walczyć o swoje. Inna rzecz, że 
nie zawsze chce, bo i po co? Zresztą, jak twierdzi 22-
letnia Katarzyna, wspomniana znajoma z pracy -
rywalizacja była, jest i będzie. Nawet w McDo-
nald'sie.(...) 

Nowe pokolenie często jest oskarżane o to, że 
wygody życiowe zawróciły im w głowie. Wytykają 
nam to najczęściej starsi koledzy, którzy lubią pow
tarzać: „Dla nas liczyły się bardziej idee". 

A może to właśnie moje pokolenie jest bardziej 
„ideowe"? 

Wielu starszych kolegów (dziś dyrektorów firm, 
redaktorów, analityków, speców od reklamy itp.) 
zapomniało, że przegapili koniec studiów. Niby tacy 
intelektualiści, a tu studia nie pokończone. 

Tymczasem teraz jest inaczej. Studia były i są 
przygodą intelektualną, dającą możliwość rozwoju -
nie w kategoriach materialnych, ale osobistych poszu
kiwań. Dla mojego, podobno do cna zmaterializo
wanego pokolenia, pisanie pracy magisterskiej jest 
naukową przygodą. Młodym posiadaczom telefonów 
komórkowych i CD-playerów - takim jak ja - zmaga
nie się z lekturami, przypisami i całą resztą narzę-
dziowni magisterium sprawia przyjemność. Napisanie 
i późniejsza obrona pracy magisterskiej nie jest dla 
mnie - tak jak dla wielu reprezentantów Pokolenia 
'89 - przykrym obowiązkiem, ale przeżyciem, spraw
dzaniem samego siebie. Konsumpcjonizm nic nie jest 
w stanie tu zmienić. Wartościową pracę magisterską 
można napisać pogryzionym ołówkiem, można też 
piórem Parkera. Cóż w tym złego, że wolę pióro?(...) 

Wierzę w to, że Pokoleniu 2000 nie brakuje odwa
gi. Gdy pisałem ten tekst, redaktorzy kazali mi wska
zać, czego się boimy - ja i moi rówieśnicy. Nie 
wymyśliłem niczego. Bezrobocie na pewno jest za
grożeniem, ale dzięki wierze we własne siły uważamy, 
że sobie poradzimy. AIDS? Wiemy, jak go uniknąć. 
Bardziej przerażająca wydaje się przemoc na ulicach. 

Stawiany często zarzut, jakoby Pokolenie 2000 nie 
było emocjonalnie zaangażowane w życie społeczne, 
jest po prostu krzywdzący. Myli się socjolog prof. 
Hanna Świda-Ziemba, pisząc, że młodzi ludzie cza
sem nawet spierają się o politykę, ale bez emocji 
(„Magazyn Gazety Wyborczej" nr 46/1998). Taki opis 
jest może trafny, ale gdy mówimy o „blokersach". 
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Moi koledzy, z którymi przez pięć lat studiowałem, 
potrafią zaangażować się w politykę. Niektórzy aż za 
bardzo. Kto wątpi, niech zobaczy, co się dzieje na 
uniwersyteckich seminariach lub konwersatoriach, 
gdy wykładowca niepotrzebnie zejdzie z bezpiecz
nego tematu wykładu i wypłynie na wody politycz
nych ocen. Wtedy takie ćwiczenia, które początkowo 

miały dotyczyć polskiej polityki zagranicznej, w mgnie
niu oka zamieniają się w emocjonalny spór ideologicz
ny pomiędzy zwolennikami lewicy i prawicy.(...) • 

Konrad Niklewicz, od września 1997 dziennikarz 
działu zagranicznego „ Gazety Wyborczej", absolwent 
Warsztatów Dziennikarskich Młodych POLIS. 

Tytuł pochodzi od redakcji. 

PATRZĄC Z POZYCJI PROWINCJI 
Morąg, godzina 18. Wyglądam przez okno. Pada 

mokry śnieg. Po chodniku z trudem przesuwa się 
dwóch pijanych młodych chłopaków. W sumie nic 
dziwnego - dzisiaj piątek. Jaką oni mają szansę? 

Dyskusja dotycząca młodych końca wieku, którą 
rozpoczął Paweł Wujec artykułem „Na Wyspie Skar
bów" („Gazeta Wyborcza" nr 7/1999), skupia się 
przede wszystkim na rozpatrywaniu i porównywaniu, 
jakie szanse mieli 20-22-latkowie na początku polskiej 
transformacji, a jakie mają ich dzisiejsi rówieśnicy. 
Jednak zarówno tekst Pawła Wujca, jak i Konrada 
Niklewicza („Gazeta Wyborcza" nr 10/1999) prezen
tuje tylko wąski wycinek dzisiejszej młodzieży. Jest 
to swoista „elita elit" - dobrze wykształceni absol
wenci najlepszych warszawskich uczelni. To całkiem 
zrozumiałe, skoro obaj autorzy pochodzą z tego środo
wiska i w nim się obracają. 

Jednak polska młodzież końca wieku to także 
mieszkańcy mniejszych miast, miasteczek i wsi. Cóż, 
ci ludzie ani na początku lat 90., ani teraz nie mają 
szans, jakie stwarza Warszawa i kilka innych dużych 
ośrodków miejskich. Gdy w 1989 roku nastąpił prze
łom polityczny i rozpoczęły się przemiany ekono
miczne, na polskiej prowincji nie dokonały się jakieś 
rewolucyjne zmiany. Co prawda pierwsi sekretarze 
odeszli ze swoich stanowisk, jednak dzisiaj część 
z nich ponownie zasiada na kierowniczych stołkach. 
Młodzi ludzie żyjący w takich ośrodkach nie mogli 
liczyć na możliwość robienia kariery w wielkomiej
skim stylu. Tutaj nie tylko nie pojawiały się nowe 
możliwości, nowe miejsca pracy, lecz nawet liczba 
już istniejących zaczęła w szybkim tempie maleć. 
Oczywiście przed wszystkimi otworzyła się szansa 
prowadzenia własnych interesów i część dwudziesto
latków z tej szansy skorzystała. Ale taka działalność 
wymaga pewnych predyspozycji i ci, którzy ich nie 
posiadali, pozostawali bez zajęcia. (...) 

Paweł Wujec pisze, że jego znajomi inwestują 
w przyszłość swoich dzieci, posyłają je na angielski, 
na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia. Taki proces dos
trzegam także w małych środowiskach. Rodzice zdają 
sobie sprawę, iż wykształcenie ich dzieci jest przysz

łościową inwestycją i ci, których na to stać, nie 
szczędzą środków na dodatkową edukację swoich 
pociech. Najbardziej zdesperowani decydują się na 
posyłanie dzieci do bardziej renomowanych szkół 
w większych miastach, wierząc, że może to pomóc 
w ich późniejszych egzaminach na wymarzone kie
runki studiów. I tak nawet do małych miasteczek 
dociera kierujący poczynaniami dzisiejszej młodzieży 
(ale także ich rodziców) wyścig szczurów, u którego 
mety leży wymarzona przez wielu kraina bogactwa 
i dobrobytu. 

Obserwuję młodych ludzi, którzy, czy to z powodu 
ambicji własnych, czy też gonieni pragnieniami swo
ich rodziców, zdają na to „wspaniałe" prawo, czy 
„wyśnioną" ekonomię. Później widzę, jak część z tych 
ludzi męczy się i uczy czegoś, co ich kompletnie nie 
interesuje. Czy warto rezygnować ze swoich praw
dziwych pasji i poświęcać czas rzeczom, które nas 
nie interesują? Rzeczywistość odpowiada, że warto. 
Oczywiście fakt dostania się na wymarzone studia nie 
zawsze zapewnia późniejszą świetlaną przyszłość. 
Niektórzy znajomi, z którymi kończyłem szkołę śred
nią, trafili później na wyższe uczelnie, które, według 
ich słów, nie rozwijają ich umiejętności, ale wręcz 
uwsteczniają. 

W swoim tekście Konrad Niklewicz pisze: „Studia 
były i są przygodą intelektualną, dającą możliwość 
rozwoju". Niestety, widać obracam się w zupełnie 
innym towarzystwie niż on. Dla dużej części moich 
znajomych studia nie są żadną przygoda (chyba że 
rozrywkową). Podstawowym celem jest zaliczanie 
następnego egzaminu i ostatecznie otrzymanie dyplo
mu magistra. Praca magisterska nie musi być pisana 
samodzielnie, ważne, żeby była.(...) 

Morąg, godzina 21. Wyglądam przez okno. Śnieg 
przestał padać. Na ulicy nikogo nie widać. Dzwoni 
telefon, koledzy zapraszają na piwo. Trzeba się przejść 
do knajpy. Pogadamy o naszej przyszłości. • 

Andrzej Poszewicki, student handlu zagranicz
nego na Uniwersytecie Gdańskim, mieszka w Morągu. 

Tytuł pochodzi od redakcji. 
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MUSIAŁAM SZYBKO DOROSNĄĆ 
Zarabiam więcej niż moi rodzice, mam prestiżową 

pracę. Większos'ć znajomych postrzega mnie jako 
osobę, której się udało, która sobie poradziła. Niewie
lu zdaje sobie sprawę, że od jakiegoś czasu radzę sobie 
przede wszystkim dzięki pomocy psychologa, że żyję 
w ogromnym stresie. Tak zwany sukces okupuję 
nieustającą mobilizacją, poczuciem niestabilności 
życiowej i zawodowej, chaosem wewnętrznym. Mu
siałam dorosnąć, choć zupełnie nie byłam na to przy
gotowana. I nadal nie jestem - podobnie jak wielu 
moich znajomych niepewnych tego, gdzie za rok będą 
mieszkać, pracować, unikających zakładania rodziny, 
nie mających i nawet nie planujących dzieci.(...) 

Przed czterema laty, gdy zaczynałam rozglądać się 
za pracą, wciąż pojawiało się wiele ofert od wielkich 
zachodnich firm poszukujących młodych, aktywnych, 
i niekoniecznie doświadczonych ludzi. Prawdopo
dobnie mogłabym dziś zajmować się promocją albo 
sprzedażą batonów i pieluszek, zarabiać kilka razy 
więcej, niż zarabiam, dać sobie spokój ze studiami. 
Wielu dało się skusić na duże pieniądze. Zależało mi 
jednak na tym, by robić to, co najlepiej umiem i lubię. 
Nie poszłam na kompromis i udało mi się połączyć 
niezłe pieniądze i sprawiające mi przyjemność zajęcie. 
Nie było i nie jest to proste. 

Studiuję szósty rok i coraz trudniej mi pogodzić 
pisanie pracy magisterskiej z pracą w poczytnym 
miesięczniku, gdzie niedawno zaproponowano mi 
etat. Zaczęłam zarabiać przede wszystkim po to, aby 
wynajmować mieszkanie i utrzymywać się, a co za 
tym idzie, aby móc studiować. Niestety, szybko oka

zało się, że dorabiania i studiów nie da się połączyć, 
przynajmniej jeśli chce się choć jedną z tych rzeczy 
robić naprawdę dobrze. I kiedy moi koledzy spędzali 
czas w czytelniach i na wykładach, ja kształciłam się 
w zawodzie, nawiązywałam kontakty, pisałam artykuły, 
robiłam wtedy wywiady. Dzisiaj ci, którzy przesia
dywali w bibliotekach, są lepiej ode mnie wykształceni, 
lecz to ja nie muszę martwić się o pracę. Coś zyskałam, 
coś straciłam. Owszem, wciąż staram się uczyć, spra
wia mi to wielką satysfakcję, że piszę pracę magisterską 
pod okiem jednej z największych profesorskich oso
bowości, jednak wiem, że nie będę w stanie samo
dzielnie wszystkiego nadrobić. 

Zupełnie obce jest mi tzw. życie studenckie: impre
zy, spotkania, wyjazdy. Może zabrzmi to dziwnie, ale 
ja swoich studiów już właściwie nie pamiętam... Mam 
może dwoje dobrych znajomych z roku, nie nawią
załam żadnych głębszych przyjaźni. Moimi przy
jaciółmi są ludzie sporo ode mnie starsi i choć czasem 
podśmiewują się z mojej sympatii do zespołu Kury, 
a ja z ich sentymentu do Kaczmarskiego i Kryla, 
dogaduję się z nimi o wiele lepiej niż z rówieśnikami. 
I tak: oni podziwiają moją szybką „karierę", a ja 
zazdroszczę im, że mogli spokojnie skończyć studia. 
I zastanawiam się tylko, czy uda mi się przeżyć 
następny dzień. • 

Małgorzata Sadowska, studentka polonistyki na 
Uniwersytetecie Warszawskim, dziennikarka miesię
cznika „ Film ", współpracuje z „ Gazetą Wyborczą 

Tytuł pochodzi od redakcji. 

OLEWAM WYŚCIG SZCZURÓW 
O ile dla zadowolonego z życia nastolatka, który 

nie może się zdecydować, czy zdawać na ekonomię 
czy wybrać stosunki międzynarodowe, „zostać Kimś" 
oznacza zrobić karierę w prestiżowej firmie, o tyle 
dla co drugiego młodego mieszkańca mojej dzielnicy 
jest to równoznaczne z wybraniem zupełnie innej 
drogi. Stwierdzenie, że chodzi mu w życiu o łatwą 
kasę, byłoby równie banalne, co nieprawdziwe. To już 
nie tyle pieniądze stanowią dziś o pozycji w grupie, 
lecz tzw. plecy, czyli oparcie w mniej łub bardziej 
zorganizowanych strukturach przestępczych. Mafia 
jest dziś modna. 

Zainteresowanie mediów spowodowało zmito-
logizowanie czołowych postaci półświatka, czyniąc 
z nich herosów zdolnych skutecznie przeciwstawić 

się legalnej władzy. Sama idea „mafijności" również 
nabrała nowego znaczenia. Dawniej budziła lęk, dziś 
spowszedniała. Została oswojona dzięki doniesieniom 
na temat rosnącej brutalności i bezkarności wszelkiej 
maści rzezimieszków oraz niemocy państwa w ich 
ściganiu. 

Świadomość owej nietykalności jest - obok szyb
kiego zarobku - głównym powodem, dla którego 
zorganizowana przestępczość stała się tak atrakcyjna 
dla wielu młodych ludzi. Wiąże się z poczuciem 
władzy. W tym młodzi przestępcy wcale nie różnią 
się od wyedukowanych rówieśników, robiących karie
ry w samorządach albo wspinających się po szcze
blach partyjnej kariery. Nie tylko to zbliża do siebie 
owe dwie pozornie odległe o całe galaktyki grupy. 
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Wspólny mianownik to także to, że zarówno zamie
szani w ciemne sprawy mieszkańcy biednych dzielnic, 
jak i wypielęgnowani intelektualiści obserwujący 
świat zza szyb wieżowców czerpią dużą satysfakcję 
ze swojej pracy.(...) 

Wśród obserwowanych przeze mnie lokalnych 
cwaniaków najczęściej przewijającym się motywem 
jest nie tyle zadowolenie z łatwego zarobku, jaki 
przynosi - dajmy na to - kradzież samochodów, lecz 
duma wynikająca z profesjonalnego przygotowania 
do tegoż procederu. Dlatego doświadczają oni poczu
cia przynależności do swego rodzaju elity, podkreś
lając, jakie wyzwanie stanowi kradzież dobrze zabez
pieczonej, ustawionej pod oknem właściciela „fury". 
Czyż taka postawa nie była dotąd zarezerwowana 
dla młodych miejskich profesjonalistów, yuppie 
robiących błyskotliwe kariery w bankach, age
ncjach reklamowych, kancelariach prawni-
czych?(...) 

Mam 22 lata, nie czuję się częścią Wyś
cigu Szczurów 2000, który stal się udziałem 
sporej części moich równolatków. Nie mam 
ochoty podejmować żadnej chorobliwej 
rywalizacji. Dlatego, że ją 
olewam. W imię rywalizacji 
niszczy się kolegów, w imię 
rywalizacji traci się godność, 
w imię rywalizacji brudzą się ręce. 
Ja tak nie chcę. 

Per noga traktuję nadętych bubków 
dzierżących w dłoni pachnące jeszcze farbą 
drukarską dyplomy tzw. dobrych szkół, 
przekonanych o własnej wielkiej wartości, 
nieomylności, misji, jaką mają do spełnie
nia w wąskim światku swoich marzeń o wiel
kiej karierze. Albo inny typ. Na co dzień stu
dent, wieczorem - rekin finansjery, żarłacz 
światowego biznesu, wkład do garnituru od 
tajwańskiego Gucciego, nie 
odróżniający „ekspiacji" od 
„eksplikacji". Za co mam szanować takich ludzi? 

Pomiędzy społecznym szambem a tą „urzekającą" 
elitą istnieje przestrzeń. To właśnie w tej „szarej 
strefie" mieści się największy odsetek przedstawicieli 
„Pokolenia 2000". To ludzie, dla których decyzja 
o podjęciu studiów podyktowana była chęcią uniknię
cia służby wojskowej, którzy wyboru kierunku doko
nywali na zasadzie podporządkowania się panującej 
w danym okresie tendencji, którzy wreszcie na uczel
nię zdawali tylko po to, by „przedłużyć sobie mło
dość". Ci, którzy z różnych powodów odpadli na 
egzaminach, a mieli szczęście być dziećmi odpo
wiednio zasobnych rodziców, zostali klientami wyros

łych jak grzyby po deszczu prywatnych uczelni. Tak 
jak niżej podpisany. Przez pierwszy rok studiów 
miałem jeszcze jakieś złudzenia co do celowości tej 
decyzji, próbowałem rozpalić w sobie głód wiedzy 
lub przynajmniej udawać, że interesuje mnie dziedzina 
nauki, jaką w trybie awaryjnym sobie wybrałem. 

Niestety, szybko okazało się, że życiowy prag
matyzm nie zawsze wiąże się z trafnością decyzji, zaś 
bankowość niekoniecznie jest zaklęciem otwiera
jącym wrota do łatwych pieniędzy i błyskotliwej - tak, 
tak - kariery. Ostatecznie rozczarował mnie fakt, iż 
bankowa rzeczywistość widzialna oczami szerego
wego pracownika nie ma absolutnie nic wspólnego 
z wiedzą wykładaną w uczelnianych murach. 

Przeciętna wieku pracowników insty
tucji, wśród których przyszło mi praco

wać z tytułu obowiązkowych praktyk, 
oscylowała w okolicach 27 lat. Był to 
zatem zespół bardzo młody, jeśli do

datkowo uwzględnić fakt, iż średni 
szczebel menedżerski stanowili w więk
szości trzydziestokilkulatkowie. Mimo 
to, a może właśnie dlatego, odczuwało 
się jakieś wyjątkowe napięcie w sto
sunkach miedzy nimi. Na pozór wszys

tko wydawało się bardzo „amerykań
skie", bardzo wyluzowane i w pierwszej 
chwili dość zaskakujące dla człowieka, 
który nie przywykł, aby byle sekretarka 
zwracała się do prezesa per ty. 

Za tą fasadą nowoczesności, równości 
i koleżeństwa kryło się jednak mordercze 

\ „współzawodnictwo", nie pozwalające 
niektórym pracownikom na wykorzy
stanie choćby kilku dni z zaległego od 

lat urlopu. Dłuższa nieobec
ność w pracy oznacza bowiem 

najczęściej konieczność poszuki
wania innego pracodaw
cy lub w najlepszym wy

padku degradację, przesunięcie na mniej ekspono
wane, mniej prestiżowe, wreszcie gorzej płatne sta
nowisko. Nie' muszę chyba dodawać, że bezpłatne 
nadgodziny oraz „ochotnicze" weekendowe dyżury 
są tam uznawana za tak oczywisty element krajobrazu, 
że nikt nawet nie próbuje protestować, gdy sytuacja 
zmusza go do pracy 12 godzin na dobę z normalną 
dniówkę. To ma być zdrowe albo stymulujące? Nigdy 
w życiu.(...) • 

Marcin Prokop, student Wyższej Szkoły Ubez
pieczeń i Bankowości w Warszawie. 

Tytuł pochodzi od redakcji. 
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DECYDUJĄ PIENIĄDZE 
Nie wierzę w różnice pokoleniowe. Nie oznacza 

to jednak, bym kwestionował istnienie ogromnych 
podziałów - czy to w grupie moich rówieśników, czy 
też w bardzo już szerokiej grupie polskich 20-30-
latków. 

Jednak dziś do opisania tych różnic i podstawowej 
linii podziału dużo bardziej przydatne od nic nie 
znaczącego hasła „pokolenie" wydają się choćby 
marksowskie kategorie klas społecznych. Bo decyduje 
własność - niekoniecznie „środków produkcji". 

Można mnożyć różnice, w nieskończoność wy
mieniać rzeczy, które dzielą, budują nieprzebytą 
przepaść pomiędzy ludźmi w tym samym wieku, więc 
- podobno - tworzących poprzez podobne doświad
czenia - pokolenie. Oczywiście, czytaliśmy z reguły 
różne książki (z tym czytaniem to w ogóle jest prob
lem; z reguły mamy po rodzicach inteligencki nawyk 
kupowania książek, tyle że w moim pokoju przez 
ostatnie lata narosła gigantyczna sterta literatury, którą 
uznałem za wartą kupienia, ale nigdy nie znalazłem 
czasu, by ją przeczytać...), słuchaliśmy innej muzyki, 
co innego było uznawane za wartość w naszych 
domach. 

Upieram się jednak, że wszystko i tak sprowadza 
się do pieniędzy. Stwierdzenie, że funkcjonujemy 
w tej samej rzeczywistości, doświadczamy tego same
go -jest śmieszne. Tak naprawdę żyjemy w zupełnie 
różnych wymiarach. Ostatnie miejsce, które jest dla 
nas wspólne, to państwowa szkoła podstawowa. Tam 
po raz ostatni koegzystowałem z dziećmi z „niższych 
klas społecznych". Z reguły nie była to zresztą koe
gzystencja przyjemna, bo w tym wieku przeczytane 
książki przegrywają z kretesem z umiejętnością wy
grania tzw. solowy (dla niezorientowanych, solowa -
od łac. solo - to sytuacja, gdy dwóch młodych ludzie 
czuje silną potrzebę natychmiastowego dania sobie 
po ryju). 

Potem nasze światy rozchodzą się z prędkością 
światła. Czasem spotykamy się na ulicy - ja mam 
w kieszeni portfel, a mój rówieśnik gaz-rurkę i silną 
potrzebę wejścia w posiadanie mojego dobytku. Pod 
ministerstwem, gdzie kryjący się w gabinecie „dorad
ca polityczny" często ma tyle samo lat, co rzucający 
petardą w okno młody robotnik. 

To funkcja lepszej bądź gorszej szkoły, a więc -
pieniądze. Studiów - pieniądze. Wolnego czasu... 
Pieniądze - one są po prostu strasznie ważne. Nie 
dlatego, że my, odrzucając jakieś ideały, uczyniliśmy 
z nich bóstwo i szczyt marzeń. To się zrobiło jakby 
obok nas. Żeby funkcjonować w sposób po prostu 

wygodny i sympatyczny, trzeba ich mieć odpowiednio 
dużo. I absurdem wydaje mi się twierdzenie, że na to 
nastawiają się wyłącznie ludzie od nas młodsi. O dzi
wo, jedząc kolację w drogiej knajpie czy wyjeżdżając 
na drogą wycieczkę zagraniczną, wszędzie dookoła 
widzę przedstawicieli idealistycznego Pokolenia '89, 
zdecydowanie rzadziej - ludzi młodszych. 

Tak czy inaczej prawdą jest, że dziś - ale dotyczy 
to tak samo 20- i 30-latków - ważna stała się wysoko 
płatna praca. Bo właśnie pieniądze - i tylko one - dają 
dostęp do szeregu przyjemności, z których wszyscy 
lubimy korzystać. Czy to będą podróże (kosztuje), 
knajpy (kosztuje) czy książki i płyty (też kosztuje). 
I dlatego mój wybór, praca w „Gazecie", przez ogrom
ną większość przyjaciół traktowany jest jako może 
nieszkodliwa - ale kosztowna! - fanaberia. Bo dlaczego 
facet który może zarabiać więcej - zarabia mniej? 
W tych rozważaniach prestiż czy swoboda naprawdę 
nie zajmują wysokiego miejsca w rankingu...(...) I 

Paweł Moskalewicz, redaktor w „ Gazecie Wybor
czej". 

Tytuł pochodzi od redakcji. 
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CO NIE PODOBA MI SIĘ W POKOLENIU 2000 

W dyskusji „Młodzi końca wieku" nie widać 
zbiorowych celów czy poczucia, że tworzy się „nowy 
wspaniały s'wiat". Rzadko także pojawia się tutaj 
kategoria „my". Centralna jest natomiast kategoria 
, ja" przeciwstawiana „onym", oznaczającym - jak już 
wskazałam - głównie rówieśników. Gdzieindziej 
pisałam o tym, że obecnie, moim zdaniem, młodym 
ludziom bardziej odpowiada kult indywidualizmu niż 
kult indywidualności. Indywidualnych historii jest 
multum - indywidualności jak na lekarstwo. Dyskusja 
zdaje się to potwierdzać. Racje i argumenty są podob
nie formułowane i powtarzają się nużąco w kolejnych 
wypowiedziach. Język jest naszpikowany tymi sa
mymi rytualnymi formułami. Światopogląd także 
w gruncie rzeczy podobny. Pod tymi względami dys
kutantów wiele rzeczywiście łączy. 

Powszechnie sądzi się, że pokolenie konstytu
owane jest przez bunt. Zabierający głos w dyskusji 
są w tej sprawie prawie całkowicie jednomyślni: 
„Bunt się wyczerpał, nie ma po co i przeciwko i komu 
się buntować". Moi studenci podsumowali nastę
pująco: „Po co się buntować, skoro można robić tyle 
ciekawych rzeczy, na bunt szkoda czasu". Myślę 
natomiast, że jest wysoce prawdopodobne, iż dzieci 
tych młodych ludzi nieźle dadzą im „popalić". I tak 
oto potencjał buntu w świecie społecznym się wy
równa. W zanik buntu na stałe nie bardzo chce mi się 
bowiem wierzyć.(...) 

Kiedy rodzi się pokolenie, zwykle jego potencjalni 
członkowie toczą spory. Spory mamy i tutaj. Po
jawiają się w nich nawet elementy martyrologiczne 
i heroiczne, jednak jakieś takie koślawe i - dla mnie 
przynajmniej - nieprzekonywujące. 

Żałośnie nieprofesjonalne, wręcz żenujące i nie 
pasujące do poprzedniego obrazka, wydają mi się 
„gorzkie" rozważania o niedokończonych studiach, 
które mus było porzucić dla kariery. Widzę tu raczej 
myślenie typu „bierz swoje i w krzaki" niż zas
tanawianie się nad sensownym inwestowaniem w sie
bie, które po czasie zaprocentuje. Jakoś nie potrafię 
połączyć się w bólu z tymi, którzy „chcieliby na 
antropologię lub filozofię, idą jednak na bankowość 
czy marketing". Ci ostatni ulegają mitowi o istnieniu 
kierunków zapewniających kasowy sukces. Nic bar
dziej błędnego. 

Podobnie zresztą nie potrafię w sobie wykrzesać 
entuzjazmu dla incydentalnych „przygód intelek
tualnych" pomiędzy jednym a drugim bardziej lukra

tywnym zajęciem. W ten sposób można np., według 
części piszących, „trzasnąć sobie doktoracik". Chcia
łoby się zapytać: geniusze czy idioci, a może jedno 
i drugie? 

Nie przekonuje mnie również wizja zmęczonego 
„człowieka sukcesu", który rozrywa się „po robocie" 
dzięki trzeciorzędnym produktom kultury masowej 
(chodzi więc na głupawe filmy, grywa na komputerze 
w morderczego Quake'a czy Carmageddon, słucha 
muzycznej sieczki), ale ze studiów wyniósł umie
jętność uzasadnienia tego stanu rzeczy. Oto tragicz
ność i ironia tkwią, według niego, w odbiorze, a nie 
w przekazie. Każdy ma taki przekaz i taką ironie, na 
jaką zasługuje. W teorii komunikacji nic się, według 
mnie, od Platona i Arystotelesa pod tym względem 
nie zmieniło: są bowiem przekazy budujące i dege
nerujące osobowość - tego także można się było na 
studiach nauczyć. 

Wokół szkół wyższych miota się ostatnio młodzież 
nastawiona na natychmiastowe zużytkowanie wiedzy. 
Uczelnie nie potrafią sobie z tym poradzić, więc także 
się miotają: od koncepcji szkół zawodowych, poprzez 
drenowanie kieszeni studentów zaocznych, po nie
przekonujące i nieskuteczne próby ratowania „god
ności nauki". Mało atrakcyjna i uczącym, i uczonym 
wydaje się obecnie wizja „społeczności klerków" 
i „niewidzialnego uniwersytetu". 

Faktem potwierdzonym nie tylko przez tę dys
kusję, ale i przez badania, jest, że wiedza stała się 
towarem. Skoro tak to czyni się z nią to, co z towarem 
- czyli sprzedaje i kupuje. Utrudzony self-made man 
może po prostu magisterium kupić (i tu funkcjonuje 
już rynek). Przynajmniej jeden „ból istnienia" będzie 
miał z głowy - przecież zapłaci prawdziwymi pie
niędzmi. Dla mnie jako nauczyciela akademickiego 
sytuacja obecna jest wyjątkowo nieznośna. Chciałam 
uczyć tych, którzy wiedzę traktują jako wartość samą 
w sobie, nigdy nie interesowała mnie praca w szkole 
zawodowej. Tymczasem kształcę głównie tych, którzy 
towar uzyskany ode mnie potrafią na pniu sprzedać 
z niezłym, jak się dowiaduję, zyskiem. • 

Dr Barbara Fatyga, socjolog, od 1991 roku kie
rownik Ośrodka Badań Młodzieży w Instytucie Sto
sowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszaw
skiego. Specjalizuje się w zagadnieniach kultury 
młodzieżowej i subkultur. 

Tytuł pochodzi od redakcji. 
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PORUSZYĆ SERCA I UMYSŁY W CELACH 
MARKETINGOWYCH1 

Na pozór wszystko wygląda OK: dyskusja jest rep
rezentatywnym przekrojem spontanicznych wypo
wiedzi młodzieży końca XX w. Zdania są podzielone, 
a polemika gorąca. Uczestnicy dyskusji mówią to, co 
o końcu wieku i jego pokoleniu młodzież może (albo 
lepiej - powinna) powiedzieć. Pokolenie 2000 istnieje. 
Pokolenie 2000 nie istnieje. Pokolenie 2000 istnieje, 
ale się różnicuje. Jest praca. Nie ma pracy. Jest dobrze. 
Jest niedobrze. Jest źle. Jest nieźle. Nie jest źle. Są 
szanse. Szans nie ma. W „wyścigu szczurów" degra
dujemy się moralnie, emocjonalnie i osobniczo. Nie 
degradujemy się, wystarczy chcieć. Polemika prowa
dzona jest poważnie: racje przedstawiane spokojnie, 
rzeczowo (choć nie bez pasji). Z kulturą. Dojrzale. 
Nad wyraz dojrzale (choć nie bez młodzieńczej wer
wy). 

Aż korci, żeby się do tej dyskusji dołączyć. Gdy
bym chciał w niej wziąć udział, napisałbym tak: 

Kochana „ Gazeto Wyborcza "! 
Zbiór „Młodzi końca wieku " bez wątpienia „poru

szył serca i umysły młodych ludzi "• Moje też. Może nie 
do końca zgodnie ze swoimi intencjami, ale poruszył. 

Urodziłem się w 1974 roku, łapię się więc na 
pokolenie 2000, choć pewnie bardziej pasuje do mnie 
termin „pogranicznik" użyty przez jednego z dys
kutantów. W każdym razie pewne prawo do wypo
wiedzenia się zarówno w dyskusji, jak i na jej temat 
posiadam. A przynajmniej mam podstawy, by je sobie 
uzurpować, co niniejszym czynię. 

W obawie, że podczas produkcji wypracowania pt. 
„De se ipso", czyli „ Co Kubuś sądzi o świecie w ogól
ności, a o sobie w szczególności" niezwykle łatwo 
popaść w infantylny banał lub zostać posądzonym 
o szczeniacką chęć powiedzenia czegokolwiek za wszel
ką ceną, wyrażam mój indywidualny oraz pokoleniowy 
niepokój. I z młodzieńczą butą oświadczam: Sądzę, Że 
lepiej być pięknym, bogatym, szczęśliwym i mądrym, 
niż brzydkim, biednym i nieszczęśliwym. I głupim. 

Wiem, że lepiej byłoby wyrazić te prawdy w for
mie szczerej, przejmującej treściowo, acz poprawnej 
stylistycznie wypowiedzi, w której spod doświadczeń 
pokoleniowych wyzierać będą doświadczenia ogólno
ludzkie, i przyprawić to szczyptą młodzieńczej pew
ności siebie, ale także odrobiną - może i naiwnego, 
ale przecież niewinnie i młodzieńczo - pięknego 
optymizmu. (Albo pesymizmu, bo w gruncie rzeczy to 
wszystko jedno i nie o to chodzi.) Innymi słowy, 
napisać to, czego oczekuje się, że napiszę• Napisać 
tekst atrakcyjny. Tekst, na końcu którego wyrażę -
równie napuszone, co semantycznie ułomne, by nie 
powiedzieć: - nieco bełkotliwe - pragnienie „bycia 

sobą " albo „pozostania sobą ". 
Tak pisze w artykule wstępnym redaktor Marcin 

Piasecki z działu publicystyki: „ Czy pozostaniecie 
sobą? Byłoby fajnie". 

Pozostaniecie sobą. 
Byłoby fajnie. 
Litości. 
Powiadam: „gdybym". Użyty przeze mnie tryb 

przypuszczający wynika bowiem z zasadniczej nie
ufności co do podstaw całej tej dyskusji. 

Wszystko sugeruje, że mamy do czynienia z dzia
łaniem spontanicznym. (A nawet jeżeli zainicjowanym 
przez „GW", to w gruncie rzeczy samorzutnym, natu
ralnym i szczerym.) Wcale tak nie jest. I co więcej, 
nikt się z tym specjalnie nie kryje. Popatrzmy na frag
ment tekstu Pawła Wujca; tekstu, który „poruszył serca 
i umysły młodych ludzi": „Pewnego jesiennego wie
czoru wezwali mnie moi szefowie z Gazety i poprosili, 
bym zbadał, czy Gazeta jest atrakcyjna dla młodych 
i jak może stać się jeszcze bardziej". 

Dalej następują rozważania Pawła Wujca na temat 
młodości i młodzieży. Bardzo ciekawe. Tyle że Wujec 
to szef działu promocji nakładu „Gazety Wyborczej". 
Nie działu kulturalnego, nie publicystyki, ale akurat 
promocji nakładu. Czyli taki człowiek, który - mó
wiąc najprościej - robi tak, żeby to, co ma do sprze
dania (czyli nakład), lepiej się sprzedało. 

Jak „Gazeta" może stać się dla młodych jeszcze 
bardziej atrakcyjna? Na przykład poprzez napisanie, 
opartego na specjalistycznych badaniach potencjo-
nalnego rynku, skierowanego na określony „target" 
artykułu, artykułu, który jednych zbulwersuje, innych 
zirytuje,-a jeszcze innym się spodoba. Słowem -
artykułu, który „chwyci". Artykuł został zatem napi
sany. I chwycił. 

Marcin Piasecki z entuzjazmem oznajmia: „Wios
na 1999 dla działu publicystyki Gazety Wyborczej była 
niezwykła. Codziennie przynoszono do nas kilka
naście listów z dopiskiem Młodzi końca wieku, drugie 
tyle trafiało do nas pocztą elektrorniczną. Stało się to 
za sprawą Pawła Wujca, którego tekst Na Wyspie 
Skarbów - otwierający tę książkę, a pierwotnie druko
wany w Gazecie Świątecznej - poruszył serca i umys
ły młodych ludzi". 

Tekst Pawła Wujca poruszył serca i umysły mło
dych ludzi w celach marketingowych. I 

Michał Nawrocki 

1 Tekst został opublikowany w „Tygodniku Powszechnym", 
nr 8/2000. Tytuł pochodzi od redakcji. 



140 POKOLENIE? POKOLENIA? 

MOJE POKOLENIE NAZYWA SIĘ „JA" 
Zwracam się do pokolenia Pawła Wujca, do grupy, 

w imieniu której on się wypowiada mówiąc „my". 
Niemile zaskakuje mnie wasza niewiedza oraz płyt
kość oceny „Pokolenia 2000". Dziwisz się, Pawle, 
dlaczego Kacper „studiuje, haruje jak wół i świetnie 
pisze. Przy tym chętnie się uczy i wyraża ostentacyjny 
zapał do pracy." Nieświadomie sam sobie odpo
wiadasz: „Dzieciom Wolnego Rynku jest z pozoru 
łatwiej, bo umieją już poruszać się po Wyspie Skar
bów. Ale i trudniej, bo najlepsze miejsca są już zajęte." 

Przyznajesz swojemu pokoleniu patent na świa
domość pokoleniową i polityczną, a „Pokolenie 2000" 
oskarżasz całkiem niesłusznie o ignorancję. 

Przyznaję, nie ma w nas nostalgii. A za czym miała by 
niby być w nas nostalgia! ? Za staniem w kilkugodzinnych 
kolejkach, oglądaniem w sklepie mięsnym kobiet ska
czących sobie do oczu z powodu kawałka szynki, za 
donosicielstwem i wszechobecnym kombinatorstwem. 
Po co nam nostalgia za upiorami PRL-u? 

Odnoszę wrażenie, że chyba zazdrościsz nam tego, iż 
możemy wpływać na nasze życie w większym stopniu 
niż wy mogliście. Dlaczego mamy marnować szansy, 
które nam dano? Powiedz, jak może działać na człowieka 
perspektywa życia od wypłaty do wypłaty, kiedy można 
żyć lepiej? Wbrew waszej logice wielu z „Pokolenia 
2000" zdaje sobie z tego sprawę. Co wy robicie lub 
będziecie robić, aby życie waszych dzieci było łatwiejsze? 

Oskarżacie nas o nihilizm i ideową impotencję. 
Nie będę zaprzeczał: rzeczywiście część z nas to 
maszynki zaprogramowane na robienie pieniędzy. Ale 
czy wy, których łączyły wspólne przeżycia poko
leniowe (a za takie uważacie zmiany polityczno-
społeczne, które nastąpiły pod koniec poprzedniej 
dekady) jesteście w stanie wskazać nam jakąś alter
natywę? Czy teraz chcecie zmieniać świat na lepszy? 
Może również wolicie „robić forsę"? Jeśli nie, to 
wskażcie nam wasze autorytety i idee. 

Kto z młodych jest w stanie oprzeć się ogromnej 
dawce pop-kultury po ponad czterdziestu latach ma
razmu, tandety i szarzyzny? Umysły młodych są 
przecież bardziej chłonne - szczególnie, jeśli chodzi 
o rzeczy nowe. Nadganiamy robiąc skok przez prze
paść cywilizacyjną. Właśnie dlatego, że jesteśmy 
pełni kompleksów. Sondaże tego nie wykażą, ponie
waż do kompleksów nikt nie lubi się przyznawać. 

W tym pokoleniu pieniądze są ważniejsze niż daw
niej, dlatego, że inne są reguły gry w gospodarce wolno
rynkowej. Widać to na uczelni ekonomicznej, której 
jestem studentem. Uważam jednak, że w „Pokoleniu 
2000" ani pieniądze, ani konsumpcjonizm nie są aż tak 
modne. Część tego „pokolenia" mówi często o studen
tach SGH„materialiści", posługując się wyświechtanym 
już sloganem „fura i komora". Ta szkoła daje ogrom 
wiedzy praktycznej, która po prostu ułatwia życie, 
pozwala nie zginąć w zalanym informacją i technologią 
społeczeństwie. Tę wiedzę wielu z nich dopełnia dodat
kowym fakultetem na Politechnice czy też Uniwer
sytecie Warszawskim. Można dużo zarabiać i jedno
cześnie przeżywać przygodę intelektualną. Z kolei 
studenci wymienionych uczelni, często rozpoczynają 
dodatkowe studia na uczelniach ekonomicznych, po
nieważ rozwijanie zainteresowań kosztuje. 

Powinniście zauważyć, że to tzw. „Pokolenie 
2000" nie jest ani czarne, ani czarno-białe . Między 
czarnym i białym jest nieskończenie wiele odcieni 
szarości, a biały w odpowiednim świetle bywa fiole
towy. Nie nazywajcie nas więc takim czy innym 
pokoleniem. Oczywiście mamy podobne preferencje 
konsumenckie i podobny stosunek do pewnych spraw, 
ale cechy wspólne to jeszcze za mało. Nie ma nic, co 
by nas łączyło i dawało nam silne poczucie wspólnoty. 

Na razie moje pokolenie nazywa się „ja". Urodziło 
się 19 lipca 1978 roku. • 

Paweł Ławiński, student SGH, uczestnik War
sztatów Dziennikarskich Młodych POLIS. 

Jak wynika z badań socjologicznych, reprezentantami Pokolenia 2000 są: L 
• pełni wiary w życie - ponad potowa 19-latków, w tym dwie trzecie licealistów, uważa, że ma większe szanse na życiowy I 

sukces niż ich rodzice. W 1994 roku uważało tak tylko 40 proc.; I 
• przekonani o pomyślnej przyszłości osobistej. Pytani o nią, odpowiadają: będę żył w wolnym świecie (80 proc.), będę I 

miał pieniądze (91 proc.); I 
• zadowoleni ze świata, w którym żyją - 80 proc. licealistów twierdzi, że nigdy nie będzie buntownikami; I 
• zdecydowani na karierę zawodową - wysoka pozycja w pracy jest życiowym celem prawie połowy polskich Dzieci I 

Wolnego Rynku; 
• otwarci na świat - 70 proc. dzisiejszych 20-, 24-latków głosowałoby za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, 601 

proc. chciałoby żyć w Europie bez granic, podziałów i barier; 
• a przy tym wszystkim tolerancyjni, potępiający agresję i dostrzegający znaczenie innych, niematerialnych wartości,! 

takich jak miłość, przyjaźń i rodzina - do rodziców odnoszą się z sympatią, acz bez zbytniego szacunku. 
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NIE WSZYSCY DO JEDNEGO WORKA 
Studiuję socjologię i choć to chyba niezbyt profes

jonalne z mojej strony, nie lubię opartych na statys
tykach uogólnień. Szczególnie, kiedy dotyczą mnie 
samej, a właściwie pokolenia, do którego należę. 

Podobno, jako pokolenie, coraz bardziej się do 
siebie upodobniamy; unifikują się wygląd, gusta, cele, 
zainteresowania. 

Nosimy dżinsy, puchowe kurtki i martensy. Nie 
wyjmujemy z uszu słuchawek od walkmana. Cho
dzimy do kina na amerykańskie filmy, a ich boha
terowie stają się naszymi idolami. Nie mamy auto
rytetów. Nie interesuje nas polityka. W nic nie wie
rzymy. Idziemy przez życie po najmniejszej linii 
oporu: byle łatwiej, byle atrakcyjniej, byle najmniej
szym kosztem. Nie szanujemy starszych, nie doce
niamy tego, co dla nas zrobili i tego, jak ciężko 
walczyli. Zachowujemy się, jakby wszystko się nam 
należało. Często bywamy zblazowani i leniwi. 

Mamy poprzewracane w głowach. Od książek 
wolimy komputery - stara, dobra literatura przegrywa 
z Internetem. 

Jeśli stawiamy na edukację, to nie w imię wielkich 
ideałów, myślimy o niej jak o inwestycji na przyszłość. 

Bardzo łatwo nas tak podsumować, wziąć i wrzu
cić do jednego worka opatrzonego etykietką „Poko
lenie 2000". 

Tak byłoby najprościej. 
Przyznaję, wiele jest prawdy w takim postrzeganiu 

młodego pokolenia. Jednak trudno żeby działo się 
z nami inaczej, skoro żyjemy w świecie środków 
masowego przekazu. To one kreują modę, potrzeby 
i pragnienia. Pracują nad nami rzesze psychologów 
reklamy, copywriterów, ekonomistów. Pewne wzory 
się upowszechniają, a my nie możemy nic na to 
poradzić, bo wszystko odbywa się poza naszą świa
domością. 

Wielkim uproszczeniem i krótkowzrocznością 
byłoby jednak dostrzeganie tylko negatywnych skut
ków tego zjawiska. Jeśli w czymś rzeczywiście sta
liśmy się jednakowi (choć z pewnością nie do końca), 
to w tym, że robimy się coraz bardziej otwarci, uczy
my się języków, świat nas nie przeraża, uporaliśmy 
się z kompleksem Polaka (z czym wciąż nie potrafi 
dać sobie rady ogromna część starszych pokoleń). 
Dostrzegany coraz mniej barier. Mamy w sobie więcej 
optymizmu i nie jest to kwestia sztucznego, przy
lepionego uśmiechu i programowego pozytywnego 
myślenia. Naprawdę wierzymy, że wiele od nas za
leży. Nie myślimy w kategoriach globalnych: zmie
nić ustrój, naprawić świat! Ale nie ma przecież takiej 
potrzeby. Już nie ma. 

Mimo mnóstwa podobieństw, ogromnie się od 
siebie różnimy. Każdy z nas inaczej postrzega otocze
nie i wyciąga z tego różne wnioski. Bo też świat, 
w jakim przyszło nam żyć, doskonale nadaje się do 
wyciągania różnych wniosków. Nie zawsze było w im 
wszystko jasne i zrozumiałe. Przez ostatnich 20 lat 
mnóstwo się wokół nas wydarzyło, staliśmy się świad
kami ważnych wydarzeń i przełomowych zmian: dogo
rywanie systemu, kryzysy, kolejki, Czarnobyl, a potem 
lawina runęła i każdy kolejny dzień przynosił coś 
nowego. Zycie stało pod znakiem tymczasowości, 
rzeczywistość powstawała i wciąż powstaje na na
szych oczach. Trudno się czasem w tym odnaleźć. 
Gdzie mamy szukać oparcia i stabilności? Nawet 
rodzice nie są w stanie nam pomóc, oni się na swój 
sposób przy stosowali... Właśnie - na swój sposób. My 
tak nie potrafimy, jesteśmy ulepieni z innej gliny, 
patrzymy na wszystko z własnej perspektywy. Cho
ciaż... • 

Karolina Oponowicz, studentka socjologii na 
Uniwersytecie Warszawskim, uczestniczka Warszta
tów Dziennikarskich Młodych POLIS. 
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NIKT NIE ZAGWARANTUJE DOBREJ PRZYSZŁOŚCI 
Paweł Wujec określa „Pokolenie 2000" mianem 

młodzieży, dla której życiowym celem jest zdobycie 
dobrze płatnej pracy, zrobienie kariery zawodowej 
i zbudowanie domu na przedmieściach. Mam 17 lat, 
jestem licealistką, w przyszłym roku czeka mnie 
matura i egzaminy na studia. Przede mną otwierają 
się nowe możliwości. Powoli wkraczam w świat, 
w którym tylko dzięki własnej pracy jestem w stanie 
coś osiągnąć. Nie musi to być od razu Nobel. Chcę 
jedynie znaleźć swój własny kąt. Nie uważam, że to 
egoizm, jedynie troska o własną przyszłość. Jeżeli 
sama o nią nie zadbam, nikt mi jej nie zagwarantuje. 
Kategorycznie sprzeciwiam się zdaniu Wujca, że dla 
współczesnej młodzieży liczą się tylko pieniądze. 
Oczywiście, że są nam potrzebne, bez nich nie da się 
żyć. Nie są jednak najistotniejsze. Uczę się nie tylko 
po to, aby w przyszłości mieć dobrze płatną pracę. 
Istnieje we mnie ciekawość świata, chęć poznania, 
pragnę poszerzać własne horyzonty, powiększać zasób 
wiedzy. Mam ambitne plany - chcę skończyć studia, 
co nie oznacza jednak, że wybiorę je pod kątem 
przyszłych zarobków. Przede wszystkim będę kiero
wała się zainteresowaniami. Studia traktuję jak kolej
ny etap w moim życiu, przez który niekoniecznie 
muszę przebrnąć. Dla mnie będzie to przedłużenie 
szkolnej młodości i powolne wkraczanie w dorosły 
wiek. 

Paweł Wujec uważa, że obecnie młodzi ludzie 
chcą studiować tylko po to, by zdobyć atrakcyjną, 
dobrze płatną pracę i wybierają się na studia gwaran
tujące w przyszłości dobrą posadę. Nie twierdzę, że 
Wujec całkowicie się myli. Wokół mnie znajdują się 
także osoby, które reprezentują skrajny materializm. 
Są w stanie poświęcić wiele, aby zrealizować swoje 
„milionowe" marzenia. Wydaje mi się, że jest ich 
jednak niewiele. 

Większość z nas chce żyć lepiej niż nasi rodzice. 
Gdy prosimy ich o pieniądze na nowe spodnie, wspo
minają ciężkie czasy PRL-u i to, że wtedy przez kilka 
lat nosiło się jedną parę dżinsów kupionych w Pe-
weksie. Autor artykułu „Na Wyspie Skarbów" twier
dzi, że „Pokolenie 2000" to „dzieci wolnego rynku, 
które komunizm przeżyły w podstawówce. Nie ma 
wśród nich nostalgii za czasami PRL". Trudno jednak, 
żeby współczesna młodzież nostalgicznie wspominała 
czasy, z których pamiętają tylko kolejki po cukier 
i mięso. To zrozumiałe, że chce żyć wygodniej, mieć 
pieniądze, zapewnić przyszłość sobie i swoim dzie
ciom. Czy jest w tym coś dziwnego?! Nie żyłam 
w czasach komunizmu i nigdy nie zrozumiem do 
końca argumentów Wujca. 

Agnieszka Kolewska, uczestniczka Warsztatów 
Dziennikarskich Młodych POLIS. 

POKOLENIE SPOD ZNAKU POPPERA? 
Interesująca jest w prezentacji mojego pokolenia 

rola spuścizny minionych lat. 
Zastanawia mnie, jakie odczucia mają dzieci „par

tyjnych" rodziców. W jakim stopniu przeszłość rzutuje 
na ich światopogląd i ocenę rzeczywistości? Czy 
w ogóle jest to jakiś problem? Jaka jest spuścizna 
w sferze mentalności czasów PRL-u, w którego budo
waniu czynny udział brała duża część społeczeństwa 
(3 min. osób za Gierka, uwzględniając, że do partii 
wstępowano z pobudek czysto pragmatycznych)? 
W czasie rozmów ze znajomymi wyczuwam w tej 
kwestii pewne napięcie. Dzieci rodziców „solidar
nościowych" są z nich dumne lub przynajmniej nie 
mają powodów do żadnych frustracji: najbliższa 
rodzina podjęła słuszny wybór, po ich stronie znajduje 
się moralna racja. Automatycznie więc dzieci „par
tyjniaków" są w jakiś sposób naznaczone, nawet jeżeli 
jest to tylko jednostkowe odczucie. 

Inna kwestia związana z charakterystyką mojego 
pokolenia to sposób aktywności młodych ludzi. Obec
nie wśród polskiej młodzieży zanika pierwiastek 

kontestacji, mający w Polsce bogatą tradycję. Plu
ralizmu polityczny spowodował brak wyraźnego 
obiektu, wobec którego młodzi mogą wyrazić swój mo
ralny sprzeciw. Co prawda organizowane są demon
stracje sprzeciwiające się dewastacji środowiska, złe
mu traktowaniu zwierząt, kupowaniu wyrobów chiń
skich wytwarzanych przez więźniów czy ruchom 
neofaszystowskim, lecz są one słabe liczebnie i poz
bawione napięcia towarzyszącego wystąpieniom z cza
sów poprzedniego ustroju. Liczne są jedynie demon
stracje przeciwko przemocy i jest to nowy, ciekawy 
typ solidarności społecznej. 

Aktywność młodych ludzi nie skupia się gene
ralnie wokół jakiś celów, a raczej wokół miejsc. 
Miejsca narzucają sposób zachowania się, ogólny styl. 
Młodzież rozproszyła się - przesiaduje przed telewi
zorem, chodzi do kina czy po prostu pracuje. Najczęś
ciej jednak nie zajmuje się niczym konkretnym, co 
niekiedy prowadzi do groźnych konsekwencji doty
czących zdrowia własnego (używki) i innych (prze
moc). W ostatnich latach coraz więcej czasu poświęca 
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się na zdobywanie wykształcenia (np. nauka języków 
obcych). Ciekawym sposobem spędzania wolnych 
chwil jest zabawa w tzw. gry Role Playing czy DND: 
uczestnicy gry zmieniają się w okres'lone postacie 
i przenoszą do nierealnego świata z pogranicza fan
tasy, science i historical fiction. 

Nasuwa się spostrzeżenie, że młodzież w Polsce jest 
raczej spolaryzowana i jej integralność różni się bardzo 
od tego, co o społeczeństwie czasów „Solidarności" pisał 
ks. Józef Tischner w książce „Etyka solidarności". 

Inną kwestią jest sprawa oddziaływującej na mło
dych ludzi globalizacji. Nie chodzi tutaj o wzorce 
kulturowe i ich materialne przykłady, tylko o tech
nologie, które zaczynają rządzić kulturami i spo
łeczeństwami. Istniej niebezpieczeństwo, że moje 
pokolenie będzie pierwszym, które dostanie się w pole 
oddziaływania zjawiska nazwanego przez Neila Post-
mana technopolem, rozumianym przez niego jako 
pewien stan kultury. Tak, jak na początku czasów 
nowożytnych werbalny sposób tworzenia kultury 
został wyparty przez pismo, tak współcześnie może 
on podlegać deifikacji techniki, która sankcjono
wałaby absolutnie kulturę, a co za tym idzie - ludzkie 
umysły. 

Ustrój, w którym żyjemy zmierza do wykształce
nia pełnej demokracji obywatelskiej i społeczeństwa 
otwartego w rozumieniu popperowskim. Moje poko
lenie jest głównym adresatem tej polityki. Wiąże się 
z tym kwestia świadomości narodowej. Wykształcała 
się ona najpierw wśród elit, by następnie objąć cały 
naród, który w Polsce i w Europie Środkowo-Wschod
niej formował się na podstawie przesłanek etnicznych. 
Wytworzył się więc w naszym kraju naród o cha
rakterze etnicznym, zaś w krajach anglosaskich przyb
rał on formę narodu obywatelskiego, w którym kwes
tia rdzenności odgrywa o wiele mniejszą rolę. Wydaje 
się, że w ciągu następnych lat Polska będzie się 
zbliżać do modelu anglosaskiego. Moim zdaniem, ta 
nowoczesna świadomość narodowa i zarazem po
lityczna rozwija się na razie na poziomie elit. Warunki 
charakteryzujące naród obywatelski spełnia obecnie 
nieduży procent młodzieży, ale to właśnie moja gene
racja ma szansę zmienić się w nowoczesne społeczeń
stwo otwarte, niepozbawione jednocześnie pewnego 
kolorytu lokalnego. Pojawia się pytanie: czy staniemy 
się pokoleniem spod znaku Karla Poppera? • 

Małgorzata Mazurek, studentka MISH na Uniwer
sytecie Warszawskim, uczestniczka Warsztatów Dzien
nikarskich Młodych POLIS. 

Polska młodzież jest zróżnicowana, na co wpływają podziały ekonomiczne (majątkowe) i klasowe (w rozumieniu 
marksistowskim). 

Podział, który tu prezentujemy dotyczy młodzieży warszawskiej: i, 
Dresiarze. To „chłopaki i dziewczyny" z zawodówek. Noszą podrabiane lub autentyczne dresy i adidasy. Mają nażelowane 

włosy oraz częsty odruch spluwania. Postrzegani są jako osoby chamskie, wulgarne, agresywne i tępe. Ich zachowania 
przypominają trochę bohaterów „Złego" Tyrmanda. Są oni swego rodzaju pseudowersją amerykańskiego pokolenia X. 
Wydaje się, że dresiarze są wyobcowani ze środowiska reszty młodzieży. Funkcjonuje wobec nich bardzo wiele uprzedzeń. 
Powody są chyba jasne: biją i okradają, urządzają tzw. demolki, słuchają prymitywnego disco polo, jako kibice piłkarscy 
wywołują ogólne poczucie niebezpieczeństwa w mieście. Licealiści i studenci zdecydowanie odcinają się od dresiarzy. 

Forsiaści. Grupa, która pojawiła się w momencie transformacji rynkowej. Stanowią symbol kapitalizmu w wersji 
nadwiślańskiej. Ich rodzice to nuworysze, ludzie którzy zdołali „nieźle pokombinować" po 1989 roku, biznesmeni, ludzie 
robiący interesy na Stadionie Dziesięciolecia. Rodzice zajmują się ciągle robieniem pieniędzy, więc dzieci pozbawione są 
jakiegokolwiek przewodnictwa starszych, przekazujących im wzorce i poświęcających choć trochę czasu. Grupa forsiastych 
jest wewnętrznie zróżnicowana ze względu na status i wykształcenie ich rodziców. Niektórzy mogą być zaliczani do młodego 
pokolenia kształtującej się klasy średniej i to właśnie oni zaludniają szkoły społeczne i prywatne (siedlisko nowobogackiego 
snobizmu, odległego od tradycji polskiej inteligencji). Cechą wspólną tej młodzieży jest duża podatność na przyswajanie 
sobie wzorców kultury masowej. To oni nabywają produkty kultury mcdonaldyzacji. Ta grupa prezentuje w największym 
stopniu postawą konsumpcyjną i zbliżona jest do zjawiska eurokids, wychowanych na MTV. 

Z forsiastych wywodzi się najwięcej dealerów narkotyków i ich klientów. Tak, jak „złota polska młodzież" bawiła się, 
tracąc czas, pod koniec XVII wieku na balach w Pałacu „Pod Blachą", tak współczesna młodzież tańczy, w transie, 
w klubach techno, znajdując się pod wpływem extasy. 

Licealiści. Nazwa umownie dotyczy ludzi z tzw. powszechniaków, którzy wybierają się na studia (mają w przyszłości 
stanowić jedną trzecią generacji). Wśród nich są też oczywiście forsiaści. Licealiści również intensywnie przyswajają 
sobie kulturę Zachodu. Potrafią jednak wybrać z niej więcej elementów kultury wysokiej, coraz częściej wymieszanych 
z wytworami konsumpcjonizmu. Ta młodzież jest doskonałym (przez swoje nieukształtowanie) adresatem współczesnej 
kultury. To ona decyduje, jaki film lub płyta dobrze sprzeda się, który aktor czy piosenkarz więcej zarobi, choć nie zależy 
zapominać, że młodzież ulega równocześnie manipulacji ze strony dorosłych, kształtujących tendencje kulturowe. 

Opracowała: Małgorzata Mazurek 
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NASZE WYCINKI 

IDĄ CZASY PROFESJONALISTÓW 
Z prof Pawłem Śpiewakiem, socjologiem i historykiem idei, rozmawia Anna Wielopolska 

Zidentyfikował Pan w 1987 roku grupę polskich 
yuppies, których nazwał Pan pięknie japiszonami. 
Opisał ich Pan wtedy na łamach „Res Publiki". 
Opisał Pan także, co się stało z japiszonami po 
dziesięciu łatach. Czy ma Pan podobne obserwacje 
nad awangardą dzisiejszych dwudziestoparołatków? 

- Rozumiem, że chodzi pani o warstwę inteli
gencką, pytanie, kim jest nowa inteligencja. Mam 
poczucie, że ta warstwa się kończy. Nie wytwarza już 
żadnego etosu. Powiem banal: jej miejsce zajmuje 
klasa profesjonalistów. Przestają być intelektualistami, 
starszymi czy młodszymi, są specjalistami od marke
tingu, dziennikarstwa. Tacy są także moi przyjaciele. 
Tracą specyfikę środkowoeuropejską, która polegała 
na identyfikacji inteligencji z pewną rolą i umie
jętnościami społecznymi. 

A dwudziestolatkowie? 

- Inteligencja nie ma swoich dzieci w sensie 
kulturowym. Nie ma więc przyszłości. Dwudzies
tolatkowie są nastawieni na sukces, czyli na sku
teczność. Wiedzą, że skuteczność jest osiągana dzięki 
specjalizacji, czyli wykształceniu w sobie umie
jętności analitycznych związanych z dyscypliną pracy. 
Są też nastawieni bardziej indywidualistycznie. Rynek 
oferuje im możliwości szybkiego awansu czy to 
ekonomicznego, czy w instytucjach władzy. Firmy 
headhunterskie poszukują przecież młodych, star
szych uważając za osobników obciążonych socja
lizmem, co nie do końca zresztą rozumiem. To jest 
pierwszy wymiar. Drugi jest taki, że bardzo poważnie 
traktują swoje zadania. Jestem pełen podziwu dla nich. 
Są naprawdę pracowici, rzetelni w tym, co robią, 
bardzo ambitni i przebojowi. Myślę naturalnie o elicie. 

A jacy nie są? 

- Jednym z wymiarów istnienia japiszonów było 
bardzo silne poczucie społecznych i politycznych 
obowiązków. Dużo gestów było robionych po to, by 
zostać zaakceptowanym przez grupę, ale jednak domi
nowały postawy prospołeczne. Część ówczesnej opo
zycji przecież była opozycją tylko dlatego, że tak 
dyktowało środowisko opozycji aktywnej. Istotne, że 
to środowisko było na tyle silne, iż potrafiło narzucić 
pewien kanon, postawę. Ludzie sprawdzali się przez 
odwagę i cnoty heroiczne. Takie postawy niosły 

ryzyko utraty pracy, ryzyko więzienia i tysiąca róż
nych przykrych rzeczy. Ale było oczywiste, że trzeba 
to robić, nie ulegało kwestii, że trzeba się odnieść do 
tych wartości. 

Dwudziestolatkowie są natomiast konserwatywni. 
Nie w sensie religii, ale konserwatyzmu mieszczań
skiego. I to mnie trochę nudzi. Mam poczucie, że są 
starsi ode mnie. Nie myślą w kategoriach zmiany, 
poszukiwania. Chcą, jak mówią, wracać do korzeni. 
Śmiertelna nuda. Już to przerabialiśmy. Brak im 
perspektywy przekraczania, brak alternatywności. 
Profesor Staniszkis powiedziała niedawno, że są mało 
ciekawi świata. Chodzi im o sukces, a nie o krea
cyjność, która wymaga odwagi, ryzyka sformułowań. 
To ich pokolenie jest świadomie apolityczne. Nie 
w tym sensie, że nie mają zdania o polityce, bo mają 
negatywne, ale w sensie racji, że nie widzą sprawy, 
dla której w życiu politycznym chcieliby zaistnieć. 
Inaczej mówiąc, prezentują niski stopień uspołecz
nienia. To świadczy jeszcze o jednym: rozerwaniu 
więzi zbiorowych na poziomie społecznego zau
fania.^..) 

Powiedział Pan, że młode pokolenie jest apo
lityczne. Czy dlatego, że widzi politykę jako fałsz, 
walkę o władzę, nie o ideę? 

- To jest problem cynizmu życia publicznego. Ich 
apolityczność wynika z poczucia, że jeżeli mają być 
uczciwi, to mogą zachować cnotę poza sferą polityki. 
Chyba że traktują politykę jako drogę kariery. Ale 
wtedy też ją traktują profesjonalnie. 

Czyli kariera do zrobienia, a nie służba idei? 

- No, właśnie. To tam pojawiają się tzw. młode 
wilki. Każda partia potrzebuje takich pistoletów. 

Ale mówił Pan, że i wasze pokolenie japiszonów 
się uprofesjonałniło, czyli też nie jest już takie pro
społeczne, upolitycznione. 

- Tak, moje pokolenie także zmieniło pozycję. 
W sumie, jak pokazują badania, rewolucję z 1989 ro
ku wygrali profesjonaliści. Oni maja przecież naj
wyższe zarobki. Mam poczucie, że nastąpiła stabi
lizacja struktury społecznej. Profesjonaliści ze swoimi 
zarobkami, stylem życia poszybowali w górę, a niższe 
warstwy zrobiły się jeszcze niższe. Dzieci chłopskie 
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czy dzieci robotników mają obecnie mniejsze niż za 
socjalizmu szanse, żeby ukończyć studia. Na pań
stwowych uniwersytetach studiują głównie dzieci 
inteligenckie, czyli następuje autoreprodukcja klasy 
społecznej. Czytałem, że na Uniwersytecie Jagiel
lońskim studiuje dziś mniej dzieci ze wsi niż przed 
pierwszą wojną s'wiatową. Następuje zamykanie się 
grup społecznych. W związku z tym dystans spo
łeczny międzyklasowy rośnie. Na korzyść oczywiście 
tych professionals, którzy mają największe zarobki, 
największe szanse życiowe etc. 

Jak to można zmienić? 

- Jedyny potencjał dla zmian widzę w edukacji, 
a raczej w realokacji środków. Jeżeli 4 proc. budżetu 
idzie na edukacje, na naukę 0,4 proc., to ilość tych 
pieniędzy powinna być dwukrotnie zwiększona. I to 
nie dlatego, że to NAUKA, ale dlatego, że to sposób 
na likwidację niesłychanie niebezpiecznego poczucia 
niesprawiedliwości społecznej. Jedyną szansą awansu 
jest edukacja, a nie biznes. Zwłaszcza że poziom 
dochodów małych przedsiębiorstw spada. Jeżeli prze
analizować, gdzie dzisiaj inwestuje się w Polsce, to 
okaże się, że w rejonach, w których jest duże zaplecze 
edukacyjne. W Gdańsku na przykład jest stosunkowo 
niewiele obcych inwestycji, a przecież to dobre miej
sce z punktu widzenia gospodarczego. Tyle, że uni
wersytet jest niewielki i nie może zapewnić kadr. 

Jeszcze jedno: państwa europejskie próbują być 
liderami technologicznymi, a do tego trzeba mieć 
ogromne zaplecze intelektualne. Praca fizyczna nato
miast jest eksportowana do krajów Trzeciego Świata. 
Jeżeli więc Polska nie wykona tego skoku - to banały 
przecież - stanie się zapleczem czarnej siły roboczej. 
Będziemy nierówni w zjednoczonej Europie nie tylko 
dlatego, że mieliśmy komunizm, a dlatego, że jesteś
my źle przygotowani do funkcjonowania na rynku 
know-how. 

Podobno coraz więcej młodzieży się uczy ? 

- Ale mimo że liczba studentów w ostatnich dzie
sięciu latach wzrosła o sto procent, liczba pracow
ników naukowych wzrosła o cztery procent. Można 
wobec tego założyć, że ta zwiększona liczba stu
dentów jest źle uczona, bo za nią nie idzie kadra, 
zasoby biblioteczne, laboratoryjne. Mamy takie regio
ny - Radomskie czy Kieleckie - gdzie wyższe wyksz
tałcenie ma dwa procent dorosłych obywateli. Czyli 
jest to nauczyciel, lekarz i ksiądz. I tyle. Elita War
szawy da sobie radę. Problem natomiast, czy są 
zasoby, żeby cała Polska dokonała tego skoku edu
kacyjnego. I drugi: czy ta elita, podobnie jak kiedyś 
arystokracja, a później inteligencja, ma siłę asy-
milacyjną, by swoimi wzorami włączyć nowe grupy 
do ukształtowanych wzorów kulturowych. 

Matylda (studentka): Paweł Śpiewak krytykuje to, że dzisiejsi dwudziestolatkowie nie sprawdzają się -
brak im odwagi i cnót heroicznych. Gdzie ja teraz znajdę okazję, żeby tak się sprawdzić? Nawet gdybym 
czuła taką potrzebę, to nie mam do tego okazji. 

Magda (licealistka): Śpiewak twierdzi, że jego pokolenie też się uprofesjonalniło, że nie jest już takie 
prospołeczne, upolitycznione, jak kiedyś. W takim razie, kto ma dawać nam przykład, żebyśmy byli tacy, jak 
tamto pokolenie kiedyś? 

Konrad (student): Ludzie są bardzo różni. Prezentowanie zestawu cech, które odróżniają pokolenia od 
siebie może być krzywdzące dla pojedynczych osób. U mnie w szkole informatycznej jest rzeczywiście tak, 
że połowa ludzi jest zainteresowana tylko pogonią za kasą i robieniem kariery. Ale druga połowa to normalni 
ludzie, z którymi można porozmawiać, którzy czytają książki, interesują się kulturą, a nie tylko grami 
komputerowymi. 

Jest oczywiste, że trzeba zadbać o swoją przyszłość. Dlatego niektórzy rezygnują ze studiowania kierunków, 
które ich interesują i idą na studia, po których będą mieli, mówiąc brutalnie, kasę na przetrwanie. 

Matylda: Sytuacja ekonomiczna nie pozwala nam studiować dla przyjemności. Śpiewak ma dużo racji 
w ocenie dwudziestolatków, ale nie podoba mi się komentarz - to, że uważa nas za ignorantów, zarzuca 
ogólną głupotę i olewanie poważnych spraw. Tymczasem młodzież każdego dnia dokonuje trudnych wyborów. 

Weronika (studentka): To nieprawda, że jesteśmy pokoleniem mało kreatywnym. W każdym pokoleniu 
jest grupa kreatywnych i takich, którzy kreatywni nie są. Kreatywność kojarzy mi się z ciągłą chęcią zmian, 
a my nie mamy za bardzo czego zmieniać, bo nie żyjemy w czasach rewolucyjnych. 

Opracowała: Anna Wegnerowiczl 

Głosy pochodzą z dyskusji wokół wywiadu z prof. Pawłem Śpiewakiem, która odbyła się w czasie obozul 
dziennikarskiego „Polis" w Milenkowcach. W dyskusji wzięli udział uczestnicy Warsztatów Dziennikarskich 
Młodych POLIS. 
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Z pańskiej diagnozy wynika, że ta elita nie będzie 
ciekawa. 

- Jest to grupa międzynarodowych pasażerów 
pociągu na trasie Warszawa - Poznań. Wszyscy tak 
samo strzyżeni, tak samo ubrani, wszyscy mają tele
fony komórkowe. Bardzo prosty model, do którego 
się łatwo przystosować: czys'ci, pachnący, zadbani, 
mają pieniądze na taki styl, kompletnie bezimienni, 
tzn. można ich dowolnie wymieniać z takimi samymi 
osobami z innych krajów. Nierealni. Nie o to chodzi, 
by chodzić z pawim piórem przyczepionym do teczki, 
ale ten model życia nie jest zbyt zabawny. Nie czytają 
książek. Nie znam nikogo, kto by czytał współczesną 
prozę polską albo prasę, na przykład „Znak", „Wieź". 
Oni nawet nie maja pojęcia, że coś takiego istnieje. 

Nie czytają, nie rozmawiają. To straszne. 

- Model rozmawiającej kultury stał się nieatrak
cyjny. Co z tego, że będę wiedział, co tamten myśli, 
a tamten będzie wiedział, co ja myślę? Też czytam 
coraz mniej książek oprócz tych, które są mi pot
rzebne. Tego przecież wymaga konkurencyjność. 
Muszę być na bieżąco w swojej dziedzinie i już nie 
mogę zajmować się wszystkim, czym bym chciał. 
Kończy się ta wdzięczna epoka dyletantów. Mówię 
trochę jak staruch, ale ciągle mam wrażenie, że jestem 
od nich młodszy. H 

Tekst ukazał się w „Rzeczpospolitej" 8 listopada 
1998 roku. 

Tytuł pochodzi od redakcji. 

Jędrzej Hugo-Bader 

SPOSÓB NA ŻYCIE, A NIE TYLKO 
MUZYKA... 

Hiphopowcy o sobie 

(...) mamy to, co jest podstawą, co jest prawdziwe: 
raper i DJ. Te dwa elementy są podstawowymi narzę
dziami, na bazie których powstała ta forma wyrazu 
artystycznego. Jeśli więc mamy to i utrzymujemy 
kontakt z ulicą i jeśli w swoich rymach trzymamy się 
tematów, które mają odniesienie do otaczającej nas 
rzeczywistości, to nie możemy przegrać. 

Guru, członek nowojorskiego zespołu 
„Gangstarr", jednej z najbardziej zasłużonych 

rapowych grup 

Mój sposób na życie, moja droga 
To właśnie mój azyl, to moja opoka 
Hip H.O.P. - beat i liryka 
Tak, sposób na życie, a nie tylko muzyka 
Nie tylko z głośnika, przede wszystkim z serca 

„Znak Zapytania" 

Ubikacja jednego z mało renomowanych war
szawskich liceów. W kłębach nikotynowego dymu 
stoi pięciu członków warszawskiego hiphopowego 
zespołu „Znak Zapytania". 

Burak: - Hip hop jest dla mnie całym życiem -
naszą zajawką fpasją - przyp. autora), naszym hobby. 
Po prostu wszystkim. 

Wera: - Prawdziwa zajawka jest wtedy, gdy chcesz 
coś robić w kółko, po prostu to czujesz Mnie rtajbardziej 

jara samo pisanie tekstów. Wracam wkur..... do domu i 
chcę jakoś odreagować, więc biorę kartkę i piszę. Teksty 
hiphopowe mówią o wszystkim. Tu nie ma ograniczeń. 
Na początku w Polsce wszyscy chcieli robić coś dokład
nie na wzór hip hopu amerykańskiego. Z czasem dopiero 
próbowali tworzyć coś swojego, oryginalnego. Zaczęli 
mówić o tym co czują, co ich cieszy, smuci, co ich otacza. 

Niektórzy traktują hip hop jako modę. Większość 
zespołów robi tę muzykę dla siebie, ale są takie, które 
tworzą dla pieniędzy. 

Burak: - Na pewno znajdzie się kilku frajerów, dla 
których to jest modne. Sądzę jednak, że z czasem ci 
wszyscy pozerzy się wykruszą i zostaną tylko ci, którzy 
to na prawdę kochają. 

O CZTERECH ELEMENTACH 
Wera: - Niektórzy twierdzą, że lepiej jest skupić 

się na jednym z czterech elementów hip hopu i robić 
to dobrze, osiągnąć wysoki poziom. Ale jeśli ktoś chce 
łączyć wszystkie - to jego sprawa. Jeśli ktoś robi to 
dobrze, nie mam nic przeciwko temu. 

Zdziechu: - Trzeba znaleźć to, co najbardziej 
odpowiada. Spróbować wszystkiego i zobaczyć, co jest 
tą rzeczą, której można się poświęcić. 

Burak: - Trzeba być krytycznym. Jeśli ktoś z czymś 
nie daje sobie rady - niech da spokój. My z break-
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dancem mieliśmy raczej krótki kontakt. Gdy tań
czyłem wiedziałem, że jestem w tym ch i zre
zygnowałem. 

DLA JEDNYCH ARTYŚCI, 
DLA INNYCH WANDALE 

Korzenie graffiti, tak jak i całej kultury hiphopo-
wej, tkwią w Nowym Jorku. Na początku zajmowali 
się tym biedni mieszkańcy murzyńskich gett. Byl to 
rodzaj manifestu przeciw dyskryminacji rasowej, jak 
również sposób na nudę. Z czasem wykroczyło to 
poza ramy buntu młodych chłopaków z najuboższych 
dzielnic. W tej chwili przez wielu ludzi graffiti jest 
uważane za sztukę, ale sztukę kontrowersyjną - nie 
prezentowaną w galeriach czy muzeach, ale na ulicz
nych s'cianach i wagonach kolejowych. Graffiti jest 
nielegalne. Są wprawdzie miejsca, w których jest ono 
dozwolone (w Warszawie np. stacja WKD-Śród-
mieście czy mur służewieckiego toru wyścigów kon
nych - podobno najdłuższa legalna ściana graffiti 
w Europie), ale „artyści ulicy" za esencję graffiti 
uważają malowanie hardcorowe (tzn. nielegalne -
przyp. autora). 

Wera: - Komfortowe jest legalne malowanie, ale 
hardcore podnosi poziom adrenaliny. Niektórych to 
odstrasza. Okazuje się wtedy, czy ktoś na tyle to kocha, 
Żeby podjąć ryzyko. Idziesz z puchą (farbą - przyp. 
autora) na miasto i mogą cię złapać. To jest bardzo 
podniecające. 

Burak: - Malowanie na ulicy ma w sobie dreszczyk 
emocji. Trudno byłoby zauważyć graffiti, gdyby było 
tylko w legalnych miejscach. Ta sztuka wzięła się 
przecież z nielegalnych akcji. To jest realizowanie 
samego siebie. Ludzie renesansu pisali pieśni, my 
walimy rymy. Ktoś inny kocha kolory, lubi malować, 

dlatego wychodzi na ulicę. Dobrym pomysłem są 
sporadyczne „jamy". Wtedy organizatorzy - z reguły 
ludzie ze świata graffiti - udostępniają legalne ściany 
- na przykład na szkołach. Zbierają się ludzie, którzy 
malują, tańczą, różni DJ-e. Wszyscy razem piją piwo, 
gadają, śmieją się i jest zaj Ale hip hop nie 
powinien się na tym opierać, bo by się skomercja
lizował, straciłby na wartości. 

Graffiti bardzo często kojarzone jest z napisami 
na murach wyrażającymi sympatię do klubów piłkar
skich czy z niecenzuralnymi wyrazami, czasem rów
nież z hasłami politycznymi. Nic bardziej błędnego. 
Jedynym ogniwem łączącym taką działalność z praw
dziwym graffiti jest „narzędzie pracy" - farba w sprayu. 

Wera: - Takie porównania ubliżają writerom -
oni chcą być kreatywni. Malują nie po to, żeby coś 
zniszczyć, tylko stworzyć. Wciąż dążą do udoskonale
nia swoich prac, dopracowują każdy szczegół, aby ich 
piece (czyt. pis - pojedynczy malunek - przyp. autora) 
był jak najładniejszy. Nie zmienia to faktu, że dla wielu 
ludzi jest to akt wandalizmu. Również w świecie graf
fiti są ludzie, którzy mają do tego mniejsze predys
pozycje, np. brak doświadczenia czy po prostu talentu. 
Skutkiem ich działalności są najbardziej krzywe i nieu
dane bohomazy-

Writerzy nie podpisują się nazwiskami ani inicja
łami. Wymyślają sobie podpisy, złożone z ulubionych 
liter. Czasem są to wyrazy zapożyczone, najczęściej 
z języka polskiego lub angielskiego (np. Risk, Pyza, 
Twix, Teraz, Islam), czasem natomiast przypadkowe 
zbitki liter (np. Wolia, Tamse, Krizm, Chace, Iafa). 
Niektórzy writerzy przeważnie łączą się w kilku lub 
kilkunastuosobowe crew (czyt. kru - grupy - przyp. 
autora), tak jak wykonawcy muzyczni w zespoły. 
Niemal zawsze nazwa crew składa się z dwóch lub 
trzech liter bądź cyfr (np. Ra, Dse, Wc, Wtk, B3s, 
Vhs, Ax, 73). Często są to skróty od dłuższych nazw 
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(np. Whole City, Who's The King, Very Hard Style, 
Mutujący Organ Słuchu). Nie zawsze w skład jednego 
crew wchodzą ludzie z tego samego miasta. Jest np. 
warszawsko-gdański VHS, warszawsko-kołobrzeski 
IWS czy warszawsko-berliński ATS. 

TO COŚ DLA DUCHA, CZĘŚĆ MOJEJ 
DUSZY 
Głównym elementem kultury hiphopowej jest 

muzyka. Do nagrywania w warunkach domowych nie 
potrzeba bardzo drogiego, w porównaniu do innych 
rodzajów muzyki, sprzętu. Niezbędny jest niezły 
komputer, dobre programy do robienia muzyki i oczy-
wis'cie mikrofon. Przydatny jest adapter i mikser. 
Jednak rymowanie na przyzwoitym poziomie nie jest 
wcale proste. Dużo pracy trzeba włożyć w to, aby 
zarówno teksty, jak i podkłady (tzn. część muzyczna) 
były dojrzałe, niebanalne i zarazem łatwo wpadające 
w ucho. Poza tym w s'rodowisku hiphopowym nie
trudno jest stracić uznanie po napisaniu nieszczerych 
tekstów lub komercjalizacji twórczości. 

Hip hop to kultura ulicy. 
Burak: - Mamy życie rodzinne i mamy ulicę. Ona 

nas nauczyła pewnych reguł. Tam jest ciężko, w każdej 
chwili możesz mieć jakiś przypał, jakąś krzywą akcję. 
Trzeba umieć sobie radzić. Żyjesz - kombinujesz. 
Ulica uczy nas jak sobie poradzić w tej pier. , 
betonowej dżungli. 

Burak: - W swojej twórczości używamy języka 
ulicy. Czasem rzucę sobie kur..... Z chłopakami roz
mawiamy slangiem, używamy słów nieparlamen
tarnych i to się przekłada na twórczość. Mówimy tak, 
a nie inaczej i tak rymujemy. 

Hiphopowcy są lokalnymi patriotami. W repertu
arze każdego zespołu znaleźć można teksty o miej
scowości czy też dzielnicy, z której pochodzi autor. 

Burak: - Tu chodzi o przywiązanie. Znasz ludzi ze 
swojej dzielnicy i jesteś członkiem tej społeczności. 
Każdy chwali swoje, reprezentuje swój rejon. Wkur... 
mnie jedynie to, że niekiedy na tym tle rodzą się różne 
konflikty. 

Zdziechu: - Wielu Polaków nie lubi mieszkańców 
Warszawy. Między innymi dlatego, że, ich zdaniem, 
za dużo chrzanią o swoim mieście. Ale tak to jest, że 
każdy rymuje o tym, co kocha. 

Wizytówką hiphopowców są za duże o kilka nu
merów spodnie ze spuszczonym krokiem. 

Zdziechu: - Ch.. mnie obchodzi, co ludzie po
myślą. Ubieram się tak, bo mi wygodnie, po prostu 
lubię to. Źle się czuję w wąskich spodniach. 

Burak: - Punole chodzą w glanach z białymi 
sznurówkami, skini mają łyse głowy i my mamy swój 
symbol. 

Wera: - Niektórzy tak się ubierają, a nie mają 
z nami nic wspólnego. Nikt też nie powiedział, że jeśli 
ktoś jest hiphopowcem, to musi się tak ubierać. Sze
rokie spodnie w niczym nie pomagają. 

Astik: - Niektórzy, zwłaszcza ludzie starsi, są tym 
oburzeni. Ale jak byli w naszym wieku, to też wyglą
dali inaczej. Mieli długie włosy, dzwony i coś tam 
jeszcze z tej beatlesowskiej mody. Teraz o tym zapom
nieli i krytykują nas, tylko dlatego, że nie rozumieją, 
o co nam chodzi. 

BLUNTY KRĘCĘ, PO TO MAM RĘCE 

W kulturze hiphopowej bardzo ważne miejsce 
zajmuje palenie marihuany. 

Burak: - Można powiedzieć, że jest to dodatek do 
hip hopu. Pali większość, ale nie wszyscy. To nie jest 
nasza główna potrzeba. 

Zdziechu: - Hipisi też dużo palili. 
Hiphopowcy uważają palenie konopii za coś przy

jemnego. Są jednak zaciekłymi wrogami twardych 
narkotyków. „Warszawska Klima" - grupa ludzi, którą 
tworzą członkowie kilku hiphopowych zespołów 
założyła „Przeciw Helenie Pakt". Sprzeciwiają się 
paleniu heroiny, co jest problemem nastoletniej mło
dzieży, nie tylko związanej z hip hopem. Zespoły 
należące do PHP nagrały już kilka utworów o tej 
tematyce. 

NT 

P 
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KOCHAM PANÓW POLICJANTÓW 

W każdym elemencie kultury hiphopowej nad
rzędną rolę zajmuje styl. Istotne jest to, by do twór
czości wnieść coś od siebie. Najgorszą rzeczą dla 
hiphopowca jest pozowanie lub xerowanie - powie
lanie cudzych pomysłów bez własnej oryginalnej 
interpretacji. 

Hiphopowcy są honorowi. Najważniejsze wartości 
dla nich to przyjaźń i szacunek. W większości nagrań 
raperzy wspominają o swoich znajomych, writerzy 
natomiast umieszczają przy swoich pracach poz
drowienia dla nich. 

Ci, którzy są „bliżej ulicy", często mówią o swojej 
niechęci, a nawet nienawiści do policji. 

Burak: - My robimy graffiti, oni to zwalczają. To 
jest jeszcze zrozumiałe, ale pedalicja potrafi się 
przyp o byle co. Może dla nich to fajnie. To nie 
są ludzie, którym zależy na egzekwowaniu prawa. To 
są takie same bandziory jak ci, których mają ścigać. 
Ludzie, którzy tak na prawdę nie wiedzą, o co im 
chodzi- Potrafią uderzyć bez powodu. 

TO NIE SĄ BLOKERSI 

Hip hop jest kontrowersyjny. Dlatego, zdaniem 
jego przedstawicieli, jest prawie nieobecny w me
diach. Jeśli coś się już mówi łub pisze na ten temat, 
to dużo jest w tym nieścisłości - np. hiphopowcy 
nazywani są „blokersami". Ludziom spoza tej kultury 
kojarzy się ona zazwyczaj z żenującymi „rapowan-
kami" z telewizyjnych reklam w wykonaniu małych 

dzieci. Duże wytwórnie fonograficzne nie interesują 
się hip hopem. 

W radiu czy telewizji także trudno jest znaleźć 
programy hiphopowe. Jedyną w tej chwili warszaw
ską stacją radiową nadającą takie audycje jest „Radio
stacja" (dawna „Rozgłośnia Harcerska"), której grożo
no utratą koncesji. - Takie jest stanowisko Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji - opowiada Grzegorz 
Hoffmann, szef do spraw muzyki w „Radiostacji". -
Jednak do rzeczywistego odebrania koncesji jeszcze 
długa droga. Na razie jesteśmy na etapie rozmów, 
które przebiegają pomyślnie dla nas. 

Jeden z zarzutów KRRiTV dotyczył wulgaryz
mów pojawiających się na antenie, także w audycjach 
hiphopowych. 

PERSPEKTYWY 

Członkowie grupy „Znak Zapytania" mówią, że 
najważniejsze dla nich są: hip hop, rodzina i przy
jaciele. A co ze szkołą? 

Burak: - Przez szkołę trzeba przebrnąć. Wiadomo, 
że jest dużo ciekawszych rzeczy. Szkoła jest po to, żeby 
ją przejść, zdobyćpiep maturę, wykształcenie. 

- Jesteście młodzi, na hip hopie świat się nie 
kończy. Nie sądzicie, że kiedyś wasza zajawka będzie 
wyparta przez realia dorosłego życia? - pytam na 
koniec. 

Burak: - Zawsze będę słuchał tej muzyki. 
Zdziechu: - Sądzę, Że w wieku czterdziestu albo 

więcej lat też chętnie będę słuchał hip hopu. • 

Za ojca hip hopu powszechnie uważa się Koola Herca, znanego także jako Ciive Campbell. Na przełomie lat 60. i 70. 
upowszechnił sampling oraz scratching (czyt. skreczing - przyp. autora) - elementy, na których opiera się ta muzyka. 
Innym z pionierów rapu jest Afrika Bambaataa, założyciel Universal Zulu Nation (UZN) - organizacji propagującej pokój 
i zabawę, w skład której weszło z czasem wielu raperów, DJ-ów, writerów (twórców graffiti) i b-boyów (tańczących 
breakdance). To za pośrednictwem UZN kultura hip hop trafiła z USA m.in. do Europy i Azji. 

W Polsce hip hop zaczął pojawiać się w latach 80., jednak wówczas bardzo trudno było zdobyć kasetę z tą muzyką. 
Od połowy lat 90. nastąpił u nas hiphopowy boom. 

Kultura hiphopowa składa się z czterech elementów. Są to: rymowanie (spolszczona wersja angielskiego słowa rap
ing - przyp. autora), DJ-ing, breakdance i graffiti. Hip hop nie ogranicza się więc tylko do muzyki, a wszystkie elementy 
są ze sobą powiązane. Rymy są podstawą rapowych nagrań, regularnie też pojawiają się w nich scratche, choć zadanie 
DJ-a polega przede wszystkim na prowadzeniu imprez hiphopowych. Często na takich imprezach występują b-boye, 
zaś na jamach graffiti z reguły można usłyszeć trochę rapu. Jest to freestyle (improwizacja - rymowane teksty wymyślane 
są na poczekaniu - przyp. autora). 

Z kulturą hiphopową często kojarzony jest skating, czyli jazda na rolkach albo deskorolce. Większość skaterów 
słucha hip hopu, wielu raperów jeździło kiedyś na desce czy na rolkach. Obydwa nurty przyszły do Polski w tym samym 
momencie, promując się nawzajem. Ich miejsce jest na ulicy. Stamtąd właśnie hiphopowcy czerpią swoje inspiracje, 
tam też skaterzy doskonalą kolejne tricki. Jednak korzenie skatingu tkwią w kulturze punkrockowej. Parę lat temu w filmach 
skatowych słychać było właśnie punk oraz hardcore, dopiero od niedawna zaczął w nich dominować hip hop. Te dwa 
kierunki, mimo że powiązane ze sobą, tworzą dwie odrębne kultury ulicy. Nie zmienia to jednak faktu, że przez niektórych 

skating jest błędnie nazywany kolejnym elementem hip hopu. 
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Anna Kolczyńska 

ZAWÓD: WAGAROWICZ 
- Jak to, od dwóch tygodni nie chodzi do szkoły? Przecież dopiero wczoraj mówił, że wszystko w porząd

ku, a rano wziął plecak i punktualnie o 7.45 wyszedł! 

KUBA: KARY NIE MAJĄ SZANS 

Ma 19 lat. Uczy się w warszawskim liceum, pow
tarzał trzecią klasę. 

- Już w siódmej klasie opuszczałem kilka lekcji 
raz, dwa razy w miesiącu, ale miałem opinię bardzo 
zdolnego i mądrego ucznia, więc nauczyciele się nie 
czepiali. To była tak beznadziejna szkoła, że prawie 
wszyscy wagarowali. Kiedy nie było mnie i moich 
trzech kolegów na lekcji, to wszyscy wiedzieli, że 
siedzimy gdzieś w kącie i gramy w karty. 

Teraz żal mi czasu na naukę i odrabianie lekcji. 
Zajmuję się programowaniem, grami RPG (Role 
Playing Games) i karcianymi. Jak się nie przygotuję, 
to co się będę później stresował na lekcjach - boję 
się dostać jedynkę. Nie znoszę stresu. 

Następny powód moich wagarów to zwykłe lenis
two. Na ogół nic mi się nie chce, chociaż jeżeli mam 
ochotę, to potrafię zrobić bardzo dużo. Na przykład 
ostatnio cały dzień pracowałem w ogródku i w końcu 
padałem ze zmęczenia, ale byłem zadowolony. W szko
le unikam pracy, jak mogę. Z informatyki i angielskiego 
jestem w grupach początkujących i dzięki temu nie 

muszę nic robić, nawet przychodzić. Tego, co umiem 
z informatyki, nauczyłem się sam albo od kolegów. 

Jeżeli przygotuję się do klasówki, to na nią idę. 
Jeżeli nie - bywa różnie. Z przedmiotami s'cislymi 
nie ma problemu - i tak sobie poradzę. Ale na polski, 
to choćbym się nie wiem ile przygotowywał, będę 
niezadowolony z wyników. Już pogodziłem się z tym, 
że czegoś nie umiem, a z innych przedmiotów jestem 
dobry. 

To, że nie zdałem, to nie wina nauczycieli i waga
rów, ale po prostu mojej niewiedzy. W pierwszej 
i drugiej klasie nauczycielka niczego od nas nie wy
magała, więc ja niczego się oczywiście nie nau
czyłem. W trzeciej klasie zmienił się nauczyciel 
i zaczął czegoś wymagać, a ja nie tylko nie umiałem 
odpowiadać, ale nawet nie rozumiałem pytań. 

Powtarzając trzecią klasę przyjąłem założenie -
zdać do czwartej, co wcale nie znaczy: być na wszys
tkich lekcjach. Wybieram te przedmioty, które lubię, 
czyli głównie ścisłe. 
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Nauczyciele próbują mnie przekonać, że powi
nienem chodzić do szkoły i w zasadzie mają rację, 
ale nigdy nie przyrzekam im poprawy. Nie lubię być 
związany żadnymi obietnicami i nie zamierzam się 
nudzić na wszystkich lekcjach. Poza tym nauczyciele 
na mnie krzyczą i do tej pory tylko dwa razy zdarzyło 
się, że byłem do nich pozytywnie nastawiony. 

Rodzice czasem starają się przywrócić mnie szko
le karami. Nie mają szans, jestem na to zbyt sprytny. 
Udaję, że ich restrykcje strasznie mnie unieszczęś-
liwiają, żeby mieli satysfakcję i dali mi spokój. Potem 
i tak się ich nie słucham, a na kino i inne przyjemności 
zarabiam udzielając korepetycji z matematyki. 

PAWEŁ: CZASEM NIE MAM RANO 
OCHOTY WSTAĆ 

Osiemnastoletni uczeń trzeciej klasy liceum, nie 
zdał z matematyki, polskiego i hiszpańskiego. Do 
szkoły w Warszawie dojeżdża z Garwolina. 

- W podstawówce nie wagarowałem. Nawet przez 
pierwszy semestr pierwszej klasy chodziłem jeszcze 
do szkoły. Później złapałem kilka złych ocen i odech
ciało mi się uczyć. Czasem boję się, bo nie przy
gotowałem się do klasówki, więc nie idę na lekcję 
i mam to z głowy. 

Z nauką jest tak, że jeżeli coś mnie bardzo inte
resuje, to po prostu siadam i pracuję nad tym, z włas
nej inicjatywy. To, co naprawdę chcę umieć, ćwiczę 
bardzo pilnie. Problem w tym, że większość rzeczy, 
których uczymy się w szkole, przydaje się tylko do 
matury. Później trzeba mieć niby jakąś wiedzę ogólną, 
ale nie jestem przekonany, czy na przykład wiedza 
o wiązaniach peptydowych przyda mi się do czego
kolwiek. Interesują mnie wyłącznie te przedmioty, 
z którymi będę miał w przyszłości do czynienia. 

Gdybym się uczył, to pewnie chodziłbym do szko
ły. Może niezbyt chętnie, ale jednak. A tak? Przy
jeżdżam do szkoły, idę na kilka lekcji, potem zrywam 

się, żeby coś załatwić. Wczoraj na przykład oddałem 
spodnie do pralni i wymieniłem zepsuty telefon. 

Nie planuję ucieczek. Czasem wieczorem nawet 
pakuję się i przygotowuję do lekcji, ale potem rano 
nie mam ochoty wstać. Nie omijam żadnych kon
kretnych przedmiotów. Po prostu czasem nie chce mi 
się na coś iść, więc nie idę. Jeżeli na trzeciej lekcji 
mam klasówkę, to na pierwsze dwie nie idę, żeby się 
do niej przygotować. Jeżeli w ogóle nie chce mi się 
iść do szkoły, to zawsze znajdzie się jakaś wymówka: 
„źle się czuję" albo „idę dziś na trzecią lekcję i mogę 
później wstać". 

Teraz, gdy będę powtarzał trzecią klasę, zamie
rzam już chodzić do szkoły. Może nie na wszystkie 
lekcje, ale z klasówek uciekać nie będę. W ogóle 
postanowiłem, że trochę się pouczę. Muszę walczyć 
z lenistwem, bo za parę lat może mi ono bardzo 
zaszkodzić w pracy. Wiem, że to bardzo zła cecha. 
W przyszłym roku będzie mi ciężko. Kilku nauczy
cieli zdecydowanie mnie nie lubi. Zresztą nic dziw
nego. Trudno, żeby byli mili dla kogoś, kto nie chodzi 
na ich lekcje. 

MICHAŁ: KIEDYŚ NAWET 
ZAPOMNIAŁEM DO SZKOŁY 
PLECAKA 

Siedemnastoletni uczeń liceum: 
- Na koniec roku mam około trzydziestu godzin 

usprawiedliwionych i tylko siedem nieusprawied
liwionych. Ta statystyka ma jednak mało wspólnego 
z rzeczywistością, bo godziny są podliczane przez 
koleżanki, a później ja wpisuję je do komputera... 
Poza tym przed radą pedagogiczną wychowawczyni 
zmienia jeszcze liczbę nieusprawiedliwionych nieo
becności tak, żeby zgadzała się z wystawionymi przez 
nią ocenami z zachowania. Idzie w ten sposób na rękę 
bardziej sobie niż nam, bo zwyczajnie nie chce się 
kompromitować. 
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Lekcje są głupie. Opuszczam angielski, bo wiem, 
że jestem dobry. Opuszczam geografię, bo i tak wiem, 
że mnie nie spyta. Dzisiaj opuszczę już pewnie cały 
dzień, bo nie ma nauczycielki od polskiego. Na zas
tępstwo przyjdzie pewnie fizyk i będzie się wkurzał, 
że mnie nie było. Moja klasa jest jedną z najgorszych 
w szkole. Zrywają się wszyscy, więc mam towa
rzystwo. Czasem wczes'niej planuję, że nie zabiorę 
jakiegoś' zeszytu, bo wiem, że na tej lekcji będzie 
nudno. Kiedyś' zapomniałem nawet całego plecaka. 

Do tej pory nie ucierpiałem specjalnie z powodu 
wagarów. Raz za nieprzychodzenie miałem dwóję 
z chemii. Kiedyś też o mało nie dostałem laski z fizyki 
na koniec roku. W końcu zdałem, bo w pierwszej 
klasie zwykle się nie zostawia. Stopniami nie się 
przejmuję, ale moja średnia nie jest wcale tragiczna. 
Na świadectwie mam czwórki, trójki i dwie dwóje. 

Szkoła jest po to, żeby spotykać się z ludźmi. 
Chodzi tylko o to, żeby zdać. Cały rok się w ogóle 
nie uczę. Mam wakacje. Dopiero kiedy nad moją 
głową wisi topór, otwieram książkę i wszystko idzie 
łatwo, bo jestem zdolny. Wiem, że muszę zdać i spec
jalnie się tym nie stresuję. Na klasówkach po prostu 
ściągam, bo gdybym miał się wszystkiego uczyć, to 
chyba dostałbym cholery. Zdolności już i tak dawno 
zmarnowałem. Ale nie do końca, bo w jakimś stopniu 
nadal zapamiętuję i kojarzę wiele rzeczy. 

Dodatkowe lekcje angielskiego też opuszczam. 
Chodzę tam po to, żeby zdać egzamin First Certifi
cate, ale zdarza się, że wolę zostać w pracowni kom
puterowej zamiast jechać na lekcję. Mimo nieo
becności zaliczam testy semestralne. Czasem mam 
wyrzuty sumienia, ale trudno. Nauczyciele przestali 
mnie lubić już w pierwszej klasie, więc moje nieobec
ności nie mają teraz znaczenia. 

W szkole nikt już nie stara się mnie nawrócić, 

a z rodzicami mam dobre stosunki. Tylko po wywia
dówkach każą mi nie opuszczać lekcji. Starają się też 
stosować jakieś restrykcje, ale i tak nie udaje im się 
być konsekwentnymi. 

EWA, ASIA, ANIA, MIRON: TO BYŁO 
W „DZIEŃ WAGAROWICZA" 

Mają po piętnaście lat, uczą się w pierwszej klasie 
liceum: 

- Wcześniej nigdy się nie zrywaliśmy, ale w pier
wszy dzień wiosny byłoby nienormalne, gdybyśmy 
zostali. Zebraliśmy całą klasę i poszliśmy do galerii 
„Zachęta". Później wybraliśmy się do parku, gdzie 
było mnóstwo ludzi. Niczego nie podejrzewając za
częliśmy rozmawiać z obcym facetem, który później 
okazał się... dziennikarzem. 

Następnego dnia, w „Życiu Warszawy" ukazał się tekst 
0 uczniach renomowanego liceum, popijających w parku 
tanie wino. To wcale nie była prawda. W dodatku wy
mieniono nazwę naszej szkoły, co pociągnęło za sobą 
przykre konsekwencje. Rozpętała się afera. Część nau
czycieli doceniała nasze zintegrowanie, ale większość 
oburzała się, że jesteśmy nieodpowiedzialni, zhańbiliśmy 
dobre imię szkoły i nie zasługujemy na miano jej uczniów. 
A my chcieliśmy tylko kultywować uczniowską tradycję... 
W efekcie cofnięto wcześniej zaplanowaną wycieczkę 
1 już do końca roku nigdzie nie pojechaliśmy. 

I tak nie żałujemy. Spędziliśmy razem dzień, 
a zwykle po lekcjach nie mamy na nic czasu. Dzięki 
temu bardziej zgraliśmy się jako klasa, tym bardziej, 
że wspólne kłopoty łączą. 

W następny Dzień Wagarowicza zostajemy już 
w szkole. Nauczyciele będą nas mieli na oku, a poza 
tym nie śmielibyśmy nigdzie wyjść. Chyba by nas 
zamordowali! ® 

KOMENTUJE JOLANTA DOCKO, PEDAGOG W JEDNYM Z WARSZAWSKICH LICEÓW: 

UKRYTE WAGARY 

Wagary wyglądają inaczej w każdej szkole. Ucz
niowie uciekają ze szkół o niskim poziomie nau
czania, bo nie są zmotywowani do nauki. Uciekają 
także z najlepszych liceów, gdy wywierana na nich 
presja okazuje się zbyt duża. Najgorsza jest frek
wencja w nowo utworzonych liceach - na przykład 
przy zespołach szkół chemicznych, ogrodniczych 
czy elektronicznych. Tam dostają się uczniowie, 
którzy słabo zdali egzaminy i nie mają żadnej moty
wacji. Gdy jest to młodzież oscylująca między mar

ginesem a normalnością to wystarczy, że ktoś rzuci 
hasło: „Idziemy do pubu!" i całej klasy już nie ma 
w szkole. 

W każdej szkole istnieje problem wagarów. Róż
nica polega na tym, że tam, gdzie uczy się tzw. 
„dolna półka społeczeństwa" są to udokumentowane 
godziny nieusprawiedliwione. Rodzice nie piszą 
fałszywych usprawiedliwień, bo albo się tym nie 
interesują, albo uważają, że dziecko powinno być 
w ten sposób ukarane. Z kolei w lepszych liceach 
większość uciekinierów ma zgodę rodziców na opu-
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szczanie zajęć. Są to tzw. „wagary legalne" - spo
wodowane jakąś' taktyką, dos'wiadczeniem. Na przy
kład: „Mamo, ja dzisiaj nie pójdę do szkoły, bo jest 
klasówka i dostanę jedynkę, a jeśli będę z tego 
materiału odpowiadał kiedy indziej, to pójdzie mi 
lepiej." Albo: „Dzisiaj w szkole nic się nie będzie 
działo, bo są same zastępstwa." Mama pozwala 
zostać w domu. To wagary ukryte, figurujące jako 
spowodowane „bólami brzucha" lub „ważnymi spra
wami rodzinnymi". 

Tylko około 2,5 proc. wszystkich uczniów ze 
szkoły, w której pracuję, wpada w „wagarowe ciągi" 
i nie pojawia się przez tydzień, dwa, a nawet dłużej. 
Nagminne jest natomiast wybieranie sobie lekcji. 
„Nie idę na angielski, bo jest nudno. Nie idę na mate
matykę, bo nie odrobiłem lekcji." Tymczasem kory
tarze są podczas lekcji pełne. To także wagary ukry
te, bo niewielu nauczycieli sprawdza listę i dziennik 
przemawia na korzyść ucznia. 

„WAGAROHOLICY"? 

Ucieczki z lekcji mają wiele znamion nałogu. 
„Wagarowe ciągi" do złudzenia przypominają sytu
ację alkoholików. Ci często obiecują sobie, że nigdy 
więcej nie zajrzą do butelki, ale potrafią wytrwać 
tylko do następnego razu. Podobnie bywa z waga
rowiczami. Unikają jakiejś lekcji, bo sprawia im 
problemy, ale przez stałe nieobecności umieją coraz 
mniej. W końcu _ mm boją się przyjść, 

W 
J m 

r». 

bo rzadki gość na pewno zostanie zauważony na 
zajęciach, a nawet zapytany. Obiecują sobie, że za 
tydzień na pewno się przygotują. Mija jednak sześć 
dni, a wagarowicz wciąż łudzi się, że ostatniego dnia 
usiądzie nad książką... W konsekwencji znów trzeba 
zerwać się ze znienawidzonej lekcji. Ten strusi 
nawyk - chowanie głowy w piasek - jest najbardziej 
widoczny na lekcjach, które są tylko raz w tygodniu. 

Uciekają zarówno dziewczyny, jak i chłopcy. 
Sytuacja zmienia się z wiekiem. W podstawówce 
dziewczęta — dobre uczennice, uczesane w warko
czyki posłusznie chodzą do szkoły, ale trwa to do 
pierwszej, czasem drugiej klasy liceum. Natomiast 
chłopcy w tym wieku biją się na przerwach, ciągną 
koleżanki za warkocze i - wbrew pozorom - tacy 
właśnie przychodzą do szkoły średniej. Są impul
sywni i niedojrzali, więc wciąż zdarza im się jeszcze 
chodzić na wagary, ale z czasem dojrzewają i do 
matury podchodzą najczęściej jako inni ludzie. Tym
czasem dziewczyny przestają być grzecznymi dziew
czynkami i w trzeciej czy czwartej klasie znajdują 
coraz więcej powodów, żeby nie pójść do szkoły: 
mają okres, przeszły zawód miłosny, wolą pójść do 
parku lub do kina. Coraz mniej im się chce i brakuje 
dyscypliny. 

KARA NIC NIE DAJE 

Ważny jest też aspekt towarzyski. Na wagary 
chodzi się, żeby towarzyszyć koleżance, która „ma 
doła", miło spędzić czas z chłopakiem czy dziew
czyną, albo zapewnić sobie akceptację wagarującej 
grupy. Często są to tylko jednorazowe zrywy pod 
hasłem „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", 
które pomagają zgrać się klasie. Gorzej, kiedy taka 
sytuacja powtarza się często i w końcu niemożliwe 
staje się zostanie w szkole bez narażenia się na 
odrzucenie przez wagarującą grupę. 

Często też zdarza się, że uczniowie buntują się 
przeciwko spóźnieniom nauczycieli i stosu

jąc się do niepisanej 
reguły „akademic

kiego kwadran
sa" po piętnastu 

minutach wychodzą z klasy. Zdarza się też, 
że bunt wywołują wyznaczane na siłę zas

tępstwa, które stanowią jedynie stratę czasu. 
To najczęściej jednodniowe, a nawet jedno
godzinne ucieczki. Zdarzają się również przy

padki, że rodzice mówią: „Uczysz się albo nie 
- twoja sprawa". 
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Najlepszą frekwencję mają zatem uczniowie, 
którzy są w domu pytani: „Byłeś? Nie byles'? Co 
się działo?", albo ci, którzy kiedyś' uciekli i wycho
wawca zareagował na to w odpowiedni sposób -
nie karząc, ale rozmawiając. 

Kara rodziców nic nie daje. Bardzo często re
akcją na karę jest powtórzenie wagarów, aby od
wzajemnić się rodzicom: „Ukaraliście mnie, to ja 
ucieknę jeszcze raz i znowu będziecie musieli 
przyjść do szkoły i się za mnie tłumaczyć". Naj
lepszym, choć nie zawsze skutecznym lekarstwem, 
jest rozmowa. Czasem wystarczy tylko wyjaśnić, że 
nie przychodzenie do szkoły jest karaniem samego 
siebie. Kilku trzecioklasistów zaczęło normalnie 
przychodzić do szkoły, kiedy uświadomiłam im, że 
zostając na drugi rok w tej samej klasie, będą 
zmuszeni zdawać nową maturę, do której nie zostali 
przygotowani. 

UWAGA NA LICEALISTÓW 

Wagary, choć tak popularne, są bardzo niebez
pieczne. Frekwencja idzie w parze z ocenami. Często 
wydaje się, że w szkole nic się nie dzieje, nauczyciel 
jest nudny albo ciągle odsyła do podręcznika. Jednak 
w rzeczywistości zawsze coś się robi i nawet wtedy, 
gdy grało się na lekcji w kółko i krzyżyk, dużo 
łatwiej jest odtworzyć sobie część materiału z pa
mięci, niż gdy koleżanka opowie nam lekcję przez 
telefon. Samemu zawsze trudniej nadrobić zale
głości. 

Jeżeli ucieczka się powiedzie i nie pociągnie za 
sobą przykrych konsekwencji, to najczęściej próbuje 
się znowu. Unikanie w ten sposób trudnych sytuacji 
udaje się zwykle bardzo długo. W podstawówce 
wszystko szybciej wychodzi na jaw, a rodzice i nau
czyciele mogą jeszcze grozić jakimiś sankcjami. 
Wtedy dzieci boją się jeszcze obniżenia oceny z za
chowania czy utraty kieszonkowego. Na licealistach 
obniżenie oceny ze sprawowania nie robi już żad
nego wrażenia, a pieniądze mogą zarobić w pob
liskim Mc Donald's-ie. Wagary powtarzają się częs
to, a ich efekty są widoczne na koniec semestru. • 

KRAJOBRAZ 
Z WIEŻĄ BABEL 
W TLE 
O edukacji i pokoleniach mniejszości białoruskiej 

w Polsce rozmawiają: Hanna Kondratiuk-Swierub-
ska, dziennikarka białoruskiego czasopisma w Polsce 
- „Niwa", Tomasz Sajewicz, dziennikarz białoruskiej 
redakcji Polskiego Radia, Karolina Oponowicz i Krzy
sztof Iszkowski z „Polis" 

Krzysztof Iszkowski: Chcielibyśmy się dowiedzieć 
czegoś o życiu mniejszości białoruskiej w Polsce. 

Tomasz Sajewicz: Na pewno jesteś bardzo dobrze 
zorientowana w kwestii szkolnictwa białoruskiego 
w Polsce. Słyszałem o jakimś wydarzeniu w Boćkach. 

Hanna Kondratiuk-Swierubska: Otwierano no
wą szkołę, przy okazji likwidując mniejsze szkoły, 
w których uczono języka białoruskiego. 

Karolina Oponowicz: Słyszeliśmy, że dzieci, 
które uczyły się białoruskiego w tej szkole, były 
dyskryminowane. Czy jest to prawdą i czy często się 
to zdarza? 

Hanna Kondratiuk-Swierubska: Z reguły język 
białoruski jest w szkołach językiem nieobowiązkowym 
i dzieci, które mają ochotę uczyć się go dobrowolnie 
biorą udział w zajęciach. Należy jednak wspomnieć 
o ważnym - środowiskowym - tle takiej sytuacji. Jeżeli 
rzecz dzieje się na wsi, rodzice niezbyt interesują się tym, 
co dzieje się w szkole dlatego, że ich zdaniem w szkole 
musi dziać się dobrze. Czasem jest tak, że dzieci same 
decydują o tym, czy chcą chodzić na lekcje biało
ruskiego. Chociaż opinia głosi, że to rodzice decydują. 
Wiele zależy od grona pedagogicznego. Jeżeli dyrektor 
szkoły jest świadomym Białorusinem, wiele zrobi, aby 
na białoruski chodzili wszyscy. W tej chwili są dwie 
szkoły, w których na zasadach dobrowolnego uczes
tnictwa w zajęciach wszyscy uczniowie mają lekcje 
języka białoruskiego - w Klejnikach i w Łosince. 

Krzysztof Iszkowski: Czy do tych szkół chodzą 
tylko białoruskie dzieci? 

Hanna Kondratiuk-Swierubska: Sama wycho
wałam się w środowisku, gdzie Polaków po prostu 
nie było. Polak w takim środowisku jest kimś ory
ginalnym. Jeżeli pojawi się jeden lub dwóch, wtedy 
chodzą na język białoruski i często wyróżniają się 
w nauce. Problemy pojawiają się tam, gdzie jest 
większe skupisko Polaków. 

Krzysztof Iszkowski: Jak przedstawia się sytu
acja w nauczaniu religii, czy w szkołach jest katecheza 
prawosławna? 
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Hanna Kondratiuk-Swierubska: Tak, jest, ale 
lekcje prowadzone są najczęściej w języku polskim. 
Rodzi się rodzaj schizofrenii językowej i kulturowej, 
ponieważ lekcje religii odbywają się w języku pol
skim, w cerkwi liturgia odbywa się w języku staro-
cerkiewno-słowiańskim, kazania wygłaszane są w ję
zyku zbliżonym do rosyjskiego, a modląca się spo
łeczność posługuje się najczęściej dialektem. W Bia
łymstoku mówi się zresztą bardzo różnymi dialek
tami: z południa i centrum Białorusi centralno-zachod-
niej. Jeżeli chodzi o języki, to sytuacja przypomina 
istną Wieżę Babel. W związku z tym język białoruski 
nie może utrwalać się w Cerkwi, a ona nie może być 
kulturotwórczym czynnikiem białoruskości. Sytuacja 
sprzyja kształtowaniu się tzw. „człowieka prawo
sławnego", który nieważne jakim językiem się posłu
guje - ważne, aby był „za" i „...miał serce po wschod
niej stronie..." - jak niedawno powiedział Tomasz 
Sajewicz, lider anarchistów.1 

Karolina Oponowicz: Czy wspomniany Tomasz 
Sajewicz jest liderem grupy politycznie zaangażo
wanej, czy po prostu „młodych - gniewnych"? 

Hanna Kondratiuk-Swierubska: Członkowie 
grupy przede wszystkim rekrutują się ze środowiska 
licealnego. Z tego się po pros
tu wyrasta, ale anarchiści są 
naturalnym antidotum na ruch 
faszystowski. 

Krzysztof Iszkowski: Ruch fa 
szystowski? To znaczy skinów? 

Hanna Kondratiuk-Swierub
ska: Tak, skinów. Mamy tu rów 
nież Ruch Odrodzenia Na
rodowego, ale jest to gru 
pa marginalna. Ostatnio 
chyba „wypalili się". 
bo w Ruchu zostało 
tylko dziesięć osób. 

Krzysztof Isz 
kowski: Pow
róćmy do kwe
stii katechezy. Prowadzo
na jest po polsku, gdyż 
tak chcą władze szkol 
ne, czy duchowni? 

Hanna Kondraciuk-Świerubska: Duchownym 
tak jest wygodniej. Formalnie nic nie stoi na przeszko
dzie, aby katechezę wykładać w języku ojczystym. 
W Białymstoku jednak trudno jest określić, który 
język jest ojczysty. Białorusini, którzy przesiedlili się 
tu ze wsi w celu „wtopienia się w krajobraz", zasy
milowali się. Jeżeli nawet sami zachowali kontakt 
z językiem posługując się nim w rozmowach między 
sobą, to już ich dzieci mówią wyłącznie po polsku. 
Dlatego wielu młodych ludzi uważa za swój język 
ojczysty - polski. Nie wszyscy jednak. Czasem, gdy 
mają styczność z językiem białoruskim, ich postawa 
przekształca się w „gniewny patriotyzm białoruski". 

Karolina Oponowicz: Jak przedstawia się sytu
acja białoruskich organizacji młodzieżowych? Czy 
młodzi ludzie działają „sami z siebie", czy białoruska 
starszyzna ich ukierunkowuje i jest czynnikiem ani
mującym ich działania? 

Hanna Kondratiuk-Swierubska: Z tym jest 
problem, ponieważ nie istnieje więź międzypoko-
leniowa. Starsze pokolenia należały i należą do Bia
łoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 

(BTSK). Trudno jednak powiedzieć, że jest 
to organizacja białoruska. Zatrudnia 

ona urzędników spełniających rolę 
Białorusinów, którzy w życiu pry
watnym mówią po polsku, wy

chowują swoje dzieci po polsku. 
Reprezentują oni „odświętną bia-

łoruskość", która polega na wi
zycie na białoruskim festynie 
i „odsiedzeniu swego". Oni nie 
mają potrzeby walki o biało

ruską tożsamość kulturową. 
widzą, że największym pro

blemem Białorusinów w Polsce 
jest wymieranie i asymilacja. 

Tomasz Sajewicz: Mó
wiąc o organizacjach mło
dzieżowych trzeba wspom

nieć o Związku Młodzie
ży Białoruskiej (ZBM). 

Mogłoby 
się wydawać, 

że bycie „białorus
ką młodzieżą" i ochota 

powinny wystarczyć, aby zna
leźć się w szeregach tej organizacji. 

Rzecz ma się jednak zupełnie inaczej. 
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Władze organizacji stwarzają wokół niej otoczkę 
elitarności. Polega to na tym, że co roku przyjmowana 
jest jedna łub kilka osób, które wstępując do orga
nizacji golą sobie głowy i chodzą w czarnych ubra
niach. To dziwny sposób trawestacji bialoruskos'ci, 
wywołujący dość jednoznaczne skojarzenia. W ten 
sposób nie zjednują sobie pochlebców, ale z drugiej 
strony - pewnie im na tym nie zależy. Są jacy są 
i najlepiej czują się we własnym gronie. Oczywis'cie 
nie umniejszam ich roli w animacji życia kulturalnego 
młodych Białorusinów - stworzyli i wpisali na stałe 
w kalendarz imprez bielską „Jesień Bardów", na którą 
przyjeżdża co roku czołówka białoruskich twórców, 
organizują turniej między białoruskimi liceami i współ
organizują parę innych przedsięwzięć. Ale w jakim 
stopniu przesłanie „białoruskos'ć to normalność" skie
rowane do tłumu, przynosi wzrost liczby młodych, 
świadomych Białorusinów? Bo jeżeli za ich liczbę 
przyjąć liczbę członków ZBM, to nie jesteśmy nawet 
wymierającą nacją - właśnie konamy. 

Krzysztof Iszkowski: Czy młodzi Białorusini 
również wpisują się w ogólnie panujące dążenie do 
„ustawienia się" w życiu bez zbędnego zadawania 
sobie pytań? 

Hanna Kondratiuk-Świerubska: Młodzież bia
łoruska jest prawie taka sama jest polska. Nie mamy 
białoruskich szkół, jak na przykład Litwini, którzy 
mają prawdziwie litewskie szkoły. Młodzi Białorusini 
otrzymują polską edukację. 

Krzysztof Iszkowski: Ale przecież ty — Tomku, 
chodziłeś do białoruskiego liceum... 

Tomasz Sajewicz: Tak, gdzie kontakt z białorus-
kością ograniczał się do czterech godzin białoruskiego 
w tygodniu i, w zależności od zaangażowania nauczy
cieli historii i geografii, do elementów wiedzy o Bia
łorusi na tych przedmiotach. W liceum litewskim 
w Puńsku jedynymi polskimi napisami są urzędowe 

pieczątki na dokumentach. 
Krzysztof Iszkowski: Od czego zależy wobec 

tego stopień zaangażowania w kwestie narodowoś
ciowe? 

Tomasz Sajewicz: Od stopnia zaangażowania 
w nie osoby prowadzącej placówkę oświatową. 

Hanna Kondratiuk-Świerubska: W latach sie
demdziesiątych grupa działaczy związanych z BTSK 
zgodziła się na projekt, w którym zapisane było, że 
języka białoruskiego będzie uczyć się jako przedmiotu 
dodatkowego i nieobowiązkowego. Przedtem szkoły 
były w pełni białoruskie. Jako powód zmiany po
dawany był fakt, iż Białorusini nie mogą w pełni 
korzystać ze zdobyczy cywilizacyjnych z powodu 
bariery językowej. Dziś szkolnictwo białoruskie jest 
w opłakanym stanie. To, że czasem pojawiają się 
przebłyski ruchu białoruskiego w szkołach jest zasłu
gą albo bardzo inteligentnego nauczyciela, albo wysił
ku grupy ludzi. 

Karolina Oponowicz: Czy różnica w sytuacji 
Białorusinów i Litwinów w Polsce jest naprawdę aż 
tak duża? 

Hanna Kondratiuk-Świerubska: Jeżeli na Bia
łorusi sytuacja jest korzystna, to automatycznie umac
nia się ruch białoruski na Białostocczyźnie. Orien
tujecie się zapewne jaka w tej chwili panuje sytuacja 
na Białorusi i jak negatywnie oddziałuje to na nastroje 
Białorusinów w Polsce. 

Tomasz Sajewicz: Litwini mają wsparcie w pos
taci religii, gdzie obrządek prowadzony jest w języku 
litewskim. 

Hanna Kondratiuk-Świerubska: W Białym
stoku świat dzieli się na katolików i Białorusinów. 
To kompletne pomieszanie pojęć. Wedle tej zasady 
Białorusin musi być prawosławny, a przecież tak nie 
jest. Pod Sokółką, czy w okolicach Krynek mieszkają 
katolicy, którzy po polsku mówią z wysiłkiem, a ich 

We wrześniu 2000 roku prawosławny biskup Jakub zakazał sprzedaży w cerkwiach „Czasopisu", biało
ruskiego pisma społeczno-kulturalnego. Nastąpiło to po wywiadzie, którego pismu udzielił Sokrat Janowicz: 
„Zaś język rosyjski u kochanych batiuszków jest zabawnym nieporozumieniem. Zastąpią go polskim - to 
pewne. Są oni wszak chłopskiego pochodzenia, więc niezdolni do szacunku względem ojczystości, zazwyczaj 
biednej, zakompleksionej. Będą dowartościowywać się polszczyzną". 

Po decyzji biskupa, który uznał wypowiedź Janowicza za pogardliwą wobec duchownych i narodu 
białoruskiego, Janowicz poczuł się nie zrozumiany: „Język rosyjski, w którym mówione są kazania, jest 
sztuczny, nie do końca zrozumiały. Tutaj nie ma przecież społeczności rosyjskiej. Chodziło mi o to, aby mówić 
do ludzi po białorusku, w języku żywym. Uważam, że hierarchowie z racji swego pochodzenia nie zdecydują 
się na wprowadzenie białoruskiego. Ludzie pochodzenia chłopskiego zawsze cierpią na kompleks niższości, 
to jest zjawisko ogólnoświatowe, niezależnie od poziomu wykształcenia. Białoruski był językiem stanowym, 
symbolem chłopskości, a język polski mową panów. Dochodzi też wzgląd praktyczny, że język białoruski 
gaśnie, wieś po prostu zanika. Stąd mój wniosek, że język polski będzie wcześniej czy później jedynym, 
powszechnie używanym". 
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językiem w dzień powszedni jest białoruski. W Białym
stoku od niedawna istnieją dwa oddziały przedszkola pol
sko-białoruskiego, gdzie języka białoruskiego uczy się 
na zajęciach dodatkowych, czyli powtarza się schemat 
z prowincji. Dla większos'ci starszych ludzi ze wsi 
osiedlenie się w Białymstoku traktowane jest jak coś 
najlepszego, co mogło ich w życiu spotkać. A jednak 
Białystok ma w sobie coś z dworca. Człowiek przyjeż
dżający ze wsi mieszka tu kilkanaście lat, a jego dzieci 
z Białegostoku uciekają - czują, że „coś z tym miastem 
jest nie w porządku". Ludzie przyjeżdżający do Białe
gostoku z małych miast i wsi starają się zapomnieć 
języka białoruskiego. 

Karolina Oponowicz: Jak wobec tego, twoim 
zdaniem, powinna wyglądać idealna koegzystencja 
Polaków i Białorusinów? 

Hanna Kondratiuk-Świerubska: Najlepszy byłby 
układ partnerski, ale o takim możemy tylko pomarzyć, 
bo jako społeczność - i to zarówno z jednej, jak i drugiej 
strony - nie jesteśmy do tego przygotowani. • 

Opracował: Tomasz Sajewicz 

1 Zbieżność imienia i nazwiska z Tomaszem Sajewiczem, 
biorącym udział w tej rozmowie, jest przypadkowa. 

Dariusz Tichoniuk 

PAHONIE W KLASACH, ALE NIE 
W AULI 
Określenia liceów w Hajnówce: „białoruskie" i „polskie", jak twierdzą absolwenci, na trwałe są zakodowane 

w świadomości mieszkańców Hajnówki. Szczególnie wśród samych zainteresowanych, czyli uczniów obu 
szkół. 

NIESPEŁNIONE NADZIEJE 
Nietrudno odnaleźć w Hajnówce Zespół Szkół 

z Dodatkowym Językiem Białoruskim. Ta długa naz
wa znaczy tyle, że w jednym budynku znajduje się 
gimnazjum i liceum ogólnokształcące. Do roku 1998 
mieściło się tu tylko IILO z językiem białoruskim. 

Szkoła z zewnątrz sprawia, dzięki jasnej fasadzie, 
dobre wrażenie. Dobrze też wygląda sala gimna
styczna, która mieści się obok niej. A wewnątrz? 
W holu panuje niemiłosierny ścisk. Trwa właśnie 
długa przerwa. Obok pomieszczenia woźnego siedzą 
dwie licealistki. Spoglądają na mnie znudzonym 
wzrokiem zza sterty książek. 

Mozaika nad wejściem do auli, z typowymi dla 
hajnowszczyzny motywami: żubrem i cerkwią, wy
wołuje jednoznaczne skojarzenie ze wschodem Polski 
i białoruskim folklorem tych ziem. 

Na drugie piętro prowadzą kręte schody. Znajomy 
nauczyciel doradził mi znalezienie klasy czwartej 
o profilu humanistycznym. Sale podpisano w języku 
białoruskim. Ale uczniowie, którzy siedzą przed 
wejściem do nich, rozmawiają przeważnie po polsku. 
Jedynie nieliczni mówią gwarą podhajnowskich wsi. 
Nikt nie mówi po białorusku. 

Dyrekcja liceum chciała kiedyś, żeby wszystkie 
przedmioty wykładano po białorusku. Program histo
rii i geografii miał zostać rozszerzony o zagadnienia 
ściśle związane z Białorusią. Pomysłów tych jednak 

nigdy nie zrealizowano - z powodu braku odpo
wiednich pomocy dydaktycznych. Zresztą znaczna 
część uczniów kończących szkołę podstawową w oko
licach Hajnówki nie zna, przychodząc tutaj, języka 
swoich ojców. 

PRESJA OTOCZENIA 
Dyktafon w mojej dłoni budzi nieufność spot

kanych na korytarzu czwartoklasistów. W końcu trzy 
osoby zgadzają się porozmawiać. Anka, gdy się upew
nia, że jej słowa nie trafią na „niewłaściwe" biurko, 
mówi, że pochodzi z Hajnówki. Gdy wybierała tę 
szkołę, nie zwracała uwagi na jej narodowy charakter: 
- Zdecydowanie nie chciałam pójść do polskiego 
liceum, a miałam ochotę uczyć się właśnie w liceum. 
Zostało mi więc to - białoruskie. Łucja zdawała tu 
z innych powodów: - Mówiło się, że to najlepsza 
szkoła w mieście. Poza tym dużo słyszałam o przy
jemnej atmosferze, jaka tu panuje. 

Zatrzymuje się przechodzący akurat obok nas 
nauczyciel. Zwraca uwagę, żeby rozmawiać po bia
łorusku. Anka i Łucja zdają się być zirytowane. 

Wśród nauczycieli istnieje wyraźny podział na 
tych, którzy podczas lekcji manifestują swój pogląd 
na białoruskie sprawy oraz na tych, którzy po pros
tu... uczą. Do pierwszej grupy zaliczają się ponoć 
głównie historycy i nauczyciele języka białoruskiego. 
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- Ogólnie jest dobrze. Może dlatego, że personel 
jest młody. Tylko czasem bywają ostre zatargi - ocenia 
Paweł, uczeń czwartej klasy. Do szkoły zdawał za 
namową rodziców i brata, który jest absolwentem 
szkoły. - Nieważne, czy dana szkoła ci się podoba. 
Wszystko zależy od tego, czy zaakceptują ją rodzice -
kwituje z przekonaniem Anka. Paweł spokojnie tłu
maczy: - Od trzeciej klasy podstawówki uczyłem się 
języka białoruskiego. Siłą rzeczy, musiałem tu przyjść. 
Ale nie żałuję. 

W szkole działa Klub Białoruskich Spraw. Spot
kania, mimo że nie odbywają się regularnie, posze
rzają znacznie wiedzę uczniów. Lektorat języka biało
ruskiego jest przedmiotem dodatkowym. Obowiązkowe 
cztery godziny białoruskiego tygodniowo traktować 
należy jako namiastkę tego, co czeka wybierających 
lektorat. 

Przerywa nam hałas dzwonka. Korytarz szybko 
pustoszeje. 

BIAŁORUSKOŚĆ NIBY JEST, ALE... 

Najniższy poziom budynku to długi tunel szat-
nianych pomieszczeń. Wzrok przyciąga sala, która 
imituje harcówkę. Tutaj spotykają się działające na 
terenie szkoły drużyny skautów. Jedna z nich nazywa 
się „Pogoń" - to nawiązanie do narodowego godła 
Białorusi. 

W kolejnym pomieszczeniu odbywają się próby 
białoruskich zespołów muzycznych: „Homan" i „Znicz-
ka". W kącie widać zwiniętą biało-czerwono-białą flagę. 

- Białoruskość jest w szkole zaakcentowana -
niepewnie mówi Andrzej, uczeń drugiej klasy. -
Odbywają się akademie w języku białoruskim, w sa
lach mamy niepodległościowe flagi i Pahonie - wy
mienia. 

- O jakiej białoruskości mówimy? - pyta sarkas
tycznie Paweł, obecny przy rozmowie kolega An
drzeja. -Nawet jedna z naszych nauczycielek twierdzi, 
Że bezcelowe jest nauczanie języka zamierającego, 
wychodzącego z użycia. Moja koleżanka zza Buga 
zdziwiła się, gdy jej powiedziałem, że mamy cztery 
godziny białoruskiego tygodniowo. Ona ma zaledwie 
dwie! - uśmiecha się Andrzej. - Każdego roku orga
nizowane są w Hajnowskim Domu Kultury imprezy o 
charakterze typowo białoruskim. 

Paweł podrywa się z miejsca. - Nie! Prawdziwej 
orientacji narodowej tu nie ma - upiera się. Przy
pomina decyzję dyrektora liceum zakazującą wy
wieszenia biało-czerwono-białej flagi i Pogoni w auli, 
miejscu szczególnie reprezentacyjnym, gdzie odby
wają się najważniejsze szkolne uroczystości. Pytam 
o Klub Białoruskich Spraw. - Tam nic się nie robi. 
Wyjątkiem było zorganizowanie turnieju, w którym 
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brali też udział uczniowie białoruskiego liceum z Biel
ska Podlaskiego. Chodzi jedynie o zachowanie pozo
rów poprzez pokazanie działalności kilku zaanga
żowanych nauczycieli. Pahonie w klasach, plecionki 
i ludowe tkaniny w jednaj z sal to, zdaniem Pawła, 
za mało. - Potrzeba silnego ducha narodowego -
kwituje. 

BAJKI O DYSKRYMINACJI 

Swego czasu odłączono szkole z powodu zaleg
łości płatniczych prąd. Niektórzy dopatrywali się 
w tym przejawów nietolerancji lub wrogości wobec 
instytucji. - Każdej placówce mogło się to przy
darzyć. Każdy wie, jak jest z dofinansowywaniem 
oświaty w kraju - ucina Paweł. Natomiast Andrzej 
dopatruje się w tym incydencie podtekstów poli
tycznych: - Wiele szkół ma problemy finansowe, ale 
prąd musieli odciąć akurat szkole białoruskiej. Pa
weł próbuje tłumaczyć, że sprawa była po prostu 
mocno nagłośniona przez media. Przyznaje jednak, 
że to właśnie dlatego, bo jest to szkoła mniejszości 
narodowej. Po chwili dodaje: -Uczniowie z liceum 
polskiego powinni czuć się bardziej dyskryminowani. 
Systematycznie obniża się w nim poziom nauczania. 

Niedawni absolwenci liceum, Adam i Tomek, 
opowiadają, że lokalna społeczność nie wyraziła 
sprzeciwu wobec tego, co się stało. Dopiero Daniel 
Olbrychski i Jerzy Giedroyc dofinansowali szkołę -
dzięki temu znów normalnie funkcjonuje. 

- Podobno uczniów liceum białoruskiego niektórzy 
nazywają „kosmitami" - próbuję dowiedzieć się 
czegoś o relacjach z polską młodzieżą. 

- Gdy weźmiemy pod uwagę wystrój auli podczas 
ostatniej studniówki... Mogą tak mówić - z uda
wanym wahaniem odpowiada Adam. Tomek uśmie
cha się. 

Określenia liceów w Hajnówce: „białoruskie" 
i „polskie", jak twierdzą absolwenci, na trwałe są 
zakodowane w świadomości mieszkańców Hajnówki. 
Szczególnie wśród samych zainteresowanych, czyli 
uczniów obu szkół. - Młodzież uczęszczającą do 
liceum białoruskiego uważa się powszechnie za osoby 
zaznaczające swą narodową odrębność - wyjaśnia 
Adam. On i Tomek czują się Białorusinami, ponoć 
właśnie szkoła pomogła im odnaleźć korzenie. -
Białoruskie oblicze tych ziem stawia zadania w sferze 
edukacji. Dopiero poznawszy kulturę i przeszłość 
miejsca, w którym żyjemy, możemy świadomie decy
dować o dalszym jego rozwoju - podsumowuje drugo-
klasista Paweł. • 

, JilAŁORUSKOŚĆ' 
TYLKO 
W NAZWIE 
Z Michałem Stepaniukiem, uczniem IILO z Bia

łoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Tarasz-
kiewicza w Bielsku Podlaskim, rozmawiają Urszula 
Ajdacka i Ola Rey 

Wjakim języku wykładane są przedmioty w Two
jej szkole? 

- Językiem wykładowym jest polski. Białorus
kiego mamy cztery godziny tygodniowo. Jest on 
traktowany przez uczniów jak zwykły język obcy. 
Efekt jest taki, że część absolwentów tego liceum nie 
umie swobodnie porozumieć się po białorusku. 

Dlaczego? 

- Nauczyciele nie potrafią zachęcić uczniów do 
nauki języka białoruskiego. Czasem wręcz ich znie
chęcają. Musimy uczyć się dwunastu zwrotek wier
szyka, „wkuwać" nudną gramatykę. 

W jaki sposób nauczyciel może zachęcić do nauki 
białoruskiego? 

- Przede wszystkim - nauczyciel musiałby zmie
nić swój stosunek do ucznia. Nauczyciel i uczeń 
powinni stać się partnerami. Są ludzie, którzy swoim 
podejściem do życia zachęcają do nauki, a nauczyciele 
w mojej szkole to w wielu przypadkach służbiści. Nie 
chcą poświęcać się w pracy, nie mają dodatkowego 
czasu dla uczniów. Rozmawiają po białorusku tylko 
przed kamerą telewizyjną, ze sponsorami lub wła
dzami. 

Ich „białoruskość" jest tylko na pokaz. Nie chcą też 
przyjmować żadnych słów krytyki pod adresem szkoły. 
Jestem święcie przekonany, że jeżeli jakiś nauczyciel 
przeczyta moje słowa, to zostanę wezwany na „dywanik". 

A może wina leży też po stronie uczniów? 

- Tak, uczniowie przecież kompletnie nie intere
sują się „białoruskością". Większość wstydzi się 
swojego białoruskiego pochodzenia. 

Dlaczego? 

- Sądzą, że gdy przyznają się do tego, że są Biało
rusinami, będą mieli w życiu trudniej. Uważają, że 
przeszkodzi im to w dostaniu się na studia czy zna
lezieniu pracy. A to przecież nieprawda! 
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Skąd biorą się takie przeświadczenia? 

- Z kompleksów. Ważną rolę pełni też nasza 
asymilacja. 

Co masz na myśli? 

- Mieszkamy w Polsce, używamy języka pol
skiego, bo często obracamy się w polskim środo-
wisku. Ale także w swoim środowisku mówimy po 
polsku. Miody człowiek z białoruskiej wsi, dojeż
dżając na przykład do szkoły czy na studia, nie chce 
utożsamiać się z tym, w czym wyrastał. Rodzice 
również boją się „białoruskości", a więc trudno się 
dziwić, że ich dzieci nie utożsamiają się z nią. 

Czyli w Twojej szkole nie dzieje się nic dobrego? 

- Nie można tak powiedzieć. Mówiłem to wszys
tko z punktu widzenia człowieka, który chyba zbyt 

ideologicznie podchodzi do takich spraw. Przycho
dząc do tej szkoły wyobrażałem sobie nazbyt wiele: 
język białoruski na każdym kroku, „atmosferę bia
łoruskości". 

Rzeczywistość okazała się inna. Choć wielu ucz
niów startuje w olimpiadzie języka białoruskiego, 
w żaden sposób nie przyczynia się to do poszerzenia 
ich wiedzy o narodzie. Nawet gazetka szkolna jest 
wydawana w języku polskim, ale gdyby była po 
białorusku, niewielu uczniów chciałoby ją redagować 
i czytać. 

Jednak liceum na pewno odegrało ważną rolę 
w życiu wielu ludzi. Tu się uczyli, dorastali. Choć 
„białoruskość" nie jest dobrze pielęgnowana, to jesz
cze jest. 

Niestety nie wiadomo jak długo. Moja szkoła jest 
na „dobrej" drodze do stania się zwyczajnym polskim 
liceum. • 

Magdalena Pietraś 

ROSYJSKI 
OBOWIĄZKOWY, 
BIAŁORUSKI -
NIE 
- Rosyjski można by zastąpić białoruskim -

stwierdza krótko Hanna. Jego obowiązkowa nauka nie 
powinna budzić kontrowersji, skoro w szkole około 
70 proc. uczniów to Białorusini. - Dlaczego właściwie 
integracja nie może być obustronna? Na pograniczu 
Polacy powinni w takim samym stopniu uczyć się 
białoruskości, jak Białorusini polskości - tłumaczy 
z przekonaniem. 

W Szkole Podstawowej w Narwi - na Białostoc-
czyźnie dzieci od czwartej klasy obowiązkowo uczą 
się języka rosyjskiego. Mają też możliwość bez
płatnego uczestniczenia w lekcjach angielskiego lub 
- do wyboru - białoruskiego. 

- Znalezienie nauczyciela języka angielskiego 
graniczy z cudem. Kiedyś taki cud się zdarzył. Nauka 
angielskiego stała się wtedy obowiązkowa. Gdy nau
czyciel zrezygnował z pracy, musieliśmy zastąpić język 
angielski - rosyjskim - mówi Helena Kuptel, zastępca 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 
(w skład zespołu wchodzi: przedszkole, szkoła pod
stawowa i gimnazjum publiczne). Druga szkoła 
w gminie Narew znajduje się w Łosince, ale jest 

bardzo mała. Dlatego do szkół tworzących zespół 
dojeżdżają dzieci z około trzydziestu pięciu pobliskich 
miejscowości, także spoza gminy. Łącznie w gimna
zjum i szkole podstawowej uczy się około czterystu 
osób. 

- Nauczycieli rosyjskiego, w przeciwieństwie do 
anglistów, nie brakuje. Dzięki temu można zapewnić 
uczniom ciągłą naukę obcego języka - stwierdza Hele-



PO DWÓCH STRONACH GRANICY 161 

MOŻE WCALE TAK NIE JEST? 

- Zatrudnienie nauczyciela w wiejskiej szkole jest 
trudne, ale przecież pracę tę można zaproponować 
na przykład absolwentom uniwersytetu w Mińsku -
sugeruje Hanna Kondratiuk-Świerubska, dziennikarka 
białoruskiego tygodnika „Niwa". - Zmuszanie dzieci 
do wyboru między nauką języka angielskiego a ojczys
tego białoruskiego jest niemoralne. 

- Rosyjski można by zastąpić białoruskim - stwier
dza krótko. - Jego obowiązkowa nauka nie powinna 
budzić kontrowersji, skoro w szkole około 70 proc. 
uczniów to Białorusini. Dlaczego właściwie inte
gracja nie może być obustronna? Na pograniczu 
Polacy powinni w takim samym stopniu uczyć się 
białoruskości, jak Białorusini polskości - tłumaczy 
z przekonaniem. 

KTO CHCE, TEN MOŻE 

Za obowiązkową nauką rosyjskiego, zdaniem 
dyrektor szkoły, przemawia geograficzne położenie 
Narwi. Znajomość tego języka ułatwić ma młodzieży 
kontakty handlowe z sąsiadami zza wschodniej gra
nicy, a może nawet pomóc w znalezieniu zatrudnienia 
poza krajem. Nie zgadza się z tym Hanna: - Jeśli ktoś 
zna białoruski, to z Rosjanami dogada się bez pro
blemu. Tym bardziej, że coraz więcej z nich stara się 
mówić po polsku. 

Władze szkoły nie dostrzegają problemu. Dzieci 
mogą przecież uczyć się białoruskiego po lekcjach. 
Pani Kuptel podkreśla zalety takiego systemu: - Ci, 
którzy nie dają sobie rady z zajęciami nadobowiąz
kowymi, mogą z nich zrezygnować. Dzięki temu nie 
zaniżają poziomu. 

To, że na lekcje języków uczęszczają tylko naj
lepsi, Hanna tłumaczy inaczej: - Na zajęciach z języka 
białoruskiego stawia się tylko piątki i szóstki. Nie 

chodzi wcale o to, że ktoś sobie nie poradzi. Po prostu 
najlepsi uczniowie widzą w tym swoją życiową szansę. 
Być może dzięki znajomości białoruskiego wyjadą na 
studia do Mińska lub Grodna. 

BIAŁORUSKOŚĆ ZAMIERA 

- Białoruskość na tych terenach powoli umiera -
martwi się Hanna. Zaznacza, że tutejszych Biało
rusinów cechuje niski poziom świadomości narodo
wej. - Wynika to między innymi z braku intelek
tualistów, którzy dawaliby dobry przykład. Nawet 
nauczyciele, z których większość to Białorusini, odci
nają się od swoich korzeni. Ma to w pewnym stopniu 
podłoże historyczne. Język białoruski może kojarzyć 
się na przykład z ciężką pracą chłopa. 

Obecnie Białoruś boryka się z podobnymi prob
lemami. - Białoruskość jest tam tępiona przez pro-
rosyjskie władze. A Białorusini w Polsce biernie 
podporządkowują się tendencjom panującym za wschod
nią granicą. Gdyby chociaż cerkiew była ośrodkiem 
białoruskości... Ale księża często pierwsi odcinają się 
od tradycji. Cerkiew chce być neutralna - wyjaśnia 
Hanna. - Sytuacja gospodarcza tych terenów też nie 
sprzyja zdobywaniu wykształcenia. Ludzie martwią się 
bezrobociem, swoją trudną sytuacją materialną. Nie 
mają już czasu na rozwój intelektualny. 

Potwierdza to Alla Siotkowska z Gminnego Oś
rodka Kultury w Narwi. - W gminie trzy czwarte 
mieszkańców to Białorusini. Dom Kultury organizuje 
festyny, koncerty, współpracuje z wieloma artystami 
z Białorusi. Ale lekcji języka nie prowadzimy. Dzieci 
mogą uczyć się w szkole, a wśród dorosłych nie 
znaleźliby się chętni. Poczucie białoruskiej tożsamości 
wśród mieszkańców zanika. M 
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Tomasz Sajewicz 

O BIAŁOSTOCCZYZN IE 
Z PERSPEKTYWY BOCIANIEGO 
GNIAZDA 

Karolinie 

Ten, kto nic nie wie, nic nie kocha. 
Ten, kto nic nie robi, nic nie rozumie. 
Ten, kto nic nie rozumie, jest nic niewart. 
Ale ten, kto rozumie, również kocha, 
zauważa, widzi-• 
Im więcej wiedzy wiąże się z jakimś' przedmiotem, 
tym większa jest miłość... 
Kto wyobraża sobie, 
Że wszystkie owoce dojrzewają w tym samym 
czasie co poziomki, 
nie wie nic o winogronach. 

Paracelsus 

Mroźna styczniowa ciemność. Właśnie minęła 
północ. Nie mogę zasnąć, powracająca co jakiś czas 
tęsknota za własną ziemią nie daje spokoju myślom 
i wzrokowi. Dla mnie słowa pomyślane i wypo
wiedziane po białorusku brzmią wiarygodniej. To nie 
tęsknota - to tuha. Niczym żelazny obuch bije mnie 
po głowie. Jest jarzmem, które nawet przez znie
wolenie wskazuje drogę do wolności. 

To już prawie dwa lata, odkąd włóczę się po 
świecie. Lecz pod niebem Moskwy, Warszawy, Ber
lina, Aten czy Nowego Jorku, w głowie, niezależnie 
od miejsca, kłębią się te same pytania. Pajęcze strzęp
ki wyuczonych w dzieciństwie modlitw, znajome 
twarze. Płucom niezmiennie lżej oddychać zapachem 
spróchniałych chat, aniżeli wielkomiejskością wnętrz 
o kolorze sepii, do których wchodząc człowiek pok
rywa się korą, a twarz przestaje być tak naprawdę 
„...na podobieństwo...", aby pod koniec dwudziestego 
wieku ukryć to, co w człowieku najbardziej ludzkie. 
Przypomina mi się fragment wiersza, który najwię
ksza miarą swej poezji, ale i człowieczeństwa, współ
czesna poetka białoruska - Nadzieja Artymowicz -
zadedykowała odjeżdżającym: 

„dobrze wiesz jak murować pamięć białą cegłą 
i czytać z aktorskich oczu 

dobrze wiesz jak zamknąć oko 
przekraczając jeszcze jeden próg 

jest taka pora przed odjazdem." 

Podobno istnieje typ człowieka, nie mogącego 
zagrzać miejsca, człowieka, któremu niewiadoma siła 
każe przemieszczać się i raz po raz „murować pamięć 
białą cegłą...", przy każdorazowym wyrywaniu się od 
bezwolnie zapuszczanych korzeni. Choroba mickie
wiczowskiego homo viatora daje o sobie znać. Moje 
stepy akermańskie - to wszystko, co potrafi mnie 
przez chwilę zachwycić i tuha, która niczym kompas 
i sumienie daje o sobie znać. Zaczynam czuć się jak 
dziecko bezkresu. 

„pół życia wybieram się w świat, pół - wracam 
z niego 

pół życia piszę na drodze swoje imiona, 
pół - przekreślam napisane, 

pół życia rosnę od ziemi, pół - rosnę z ziemią: 

i wciąż mniej we mnie mnie, i wciąż więcej 
bezkresu." 

Tak pisał inny poeta białoruski Aleś Razanau. 
Z czasem dochodzę do wniosku, że cisza po zadaniu 
pytania jest jedyną możliwą formą odpowiedzi. Fiodor 
Dostojewski pisał w liście do swego brata Michała: 
„Człowiek jest tajemnicą. Trzeba ją rozwiązać, i jeżeli 
będziesz ją rozwiązywał całe życie, to nie mów, że 
straciłeś czas; ja zajmuję się tą tajemnicą, chcę bo
wiem być człowiekiem". Przestrzenią, po której bieg
nie moja droga do owej tajemnicy są białoruskie 
bezdroża spowite nimbami poleskich mgieł i koro
nami brzóz. 

* * * 

Są ludzie, którzy mówią, że moja esencja - bia-
łoruskość - jest moim kaprysem. Karolina powtarzając 
za Sokratem Janowiczem mówi mi, że „zwykłym lu
dziom narodowość nie jest do niczego potrzebna". 
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Nie wiem, skąd bierze się w człowieku przywią
zanie do ziemi, na której się narodził i poczucie jedności 
z własnym narodem. Niewątpliwie nie wszystkim lu
dziom jest ono dane. Jednakże owo „nie wiem" żadną 
miarą nie jest wyrazem rozpaczy, wprost przeciwnie, 
może być właśnie siłą owej „tajemnicy człowieczeń
stwa". Wiem jednak, że czasem trudno jest być „Bia
łorusinem z Białostocczyzny" i nie jest to określenie 
wymyślone na potrzebę tego tekstu, tak mówią o nas 
Białorusini z Białorusi. Oczywiście dobrze odczytujesz 
Karolino: w tym zdaniu kryje się kompleks. A i naród, 
i miejsce, z którego pochodzę, są pełne kompleksów. 
Z racji swojej polietniczności Białostocczyzna w natu
ralny sposób wyzwala w ludziach emocje. Szczególnie 
wyzwala je w tych mieszkańcach, którzy dzięki taje
mniczej sile zabijającej ich „zwykłość", przychodzącej 
z zewnątrz lub z ich wnętrza, musieli się określić. 

Być Białorusinem w dzisiejszych czasach to boha
terstwo. Bohaterstwo skrojone na miarę Kubusia 
Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego i Zająca. Wszys
cy oni, jakkolwiek doskonale znający swój las, nie
ustannie gubią się w nim. Las będący naturalną oczy
wistością z czasem staje się nieuchronnym wyzwa
niem do walki o przetrwanie. 

Kiedy nadchodzi noc, najbezpieczniej jest schronić 
się we własnej dziupli, bo można natrafić na cienie, 
które w rzeczywistości są cieniami nas samych, cie
niami zmutowanymi przez płomień świecy. 

Uprawiający małe grządki, martwiący się o przy
pięte czerwonymi wstążkami ogony, zakompleksieni 
własnymi rozmiarami najskuteczniej potrafią zabrać się 
do szukania miodu. W oczekiwaniu na Krzysia szukają 
rady pokrytych patyną czasu i starości sów. Ich wy
rocznie są tyle dla nich warte, co nie wiadomo skąd 
wywodząca się potrzeba czynności radzenia się. O tym, 
że las jest jedną z wielu bajek dowiadują się od przy
bywających do lasu mam Kangurzyc i Tygrysków. 
Z zaniepokojeniem patrzą na harce maleństwa i tygrys
ka, dla których las to po prostu miejsce życia. I tak jak 
na zakończenie spektaklu „Kubuś P." w Teatrze „Stu
dio", TUTEJSI - wędrują sobie po lesie, w kierunku 
zachodzącego słońca, bo na to skazał ich los. 

I ta ciągła wędrówka po własnym lesie i zmaganie 
się z nim to właśnie rzeczywistość Białorusinów 
z Białostocczyzny. A zmaganie się ze swoimi korze
niami to zmaganie się z samym sobą... • 

Michał Stepaniuk 

MUZYCZNE 
OCZYSZCZENIE 
Chłodny lipcowy wieczór. Scenie stojącej nie

opodal rzeki Narew przygląda się czterystoosobowa 
grupa ludzi. 

- Witam serdecznie wszystkich zebranych w imie
niu organizatorów Kupalle 2000 - mówi w języku 
białoruskim konferansjer. 

Impreza miała się rozpocząć półtorej godziny 
temu. - Nikt nie uprzedził, nie przeprosił - komentuje 
stojąca obok, z piwem w ręku, dwudziestoletnia 
dziewczyna. 

Kupalle, czyli białoruska noc świętojańska, organi
zowane jest tu już od czterech lat. 

O TRADYCJI 

Kupalle wywodzi się jeszcze z pogańskich oby
czajów przodków. Jest to święto miłości, płodności 
i „zmazania" z siebie grzechów. Dawniej „oczysz
czano" się skacząc przez ognisko i kąpiąc się w wo
dzie (świętowano zawsze nad rzeką bądź jeziorem) -
stąd nazwa. Bawiono się przy tradycyjnych, poś
więconych temu świętu piosenkach. Śpiewano je 
w czasie kolejno wykonywanych czynności. Przyk
ładem może być znana powszechnie na całej Biało-
stocczyźnie pieśń „Kupalinka". Opowiada o dziew
czynie plotącej „kupalski" wianek. Utwór ten był 
wykonywany podczas ważnego momentu święta, 
czyli puszczania przez dziewczyny wianków na wodę. 
Chłopcy w tym czasie starali się je wyłowić. Resztę 
nocy pary spędzały razem. 

KUPALLE DZISIAJ 

Białorusini w Polsce organizują Kupalle dwa razy 
w roku. Kupalle w Narwi różni się od organizowanego 
w Białowieży. Tam występują zespoły „cepeliowskie" 
- mówił w jednym z wywiadów Igor Łukaszuk, 
przewodniczący głównego organizatora czyli Związ
ku Młodzieży Białoruskiej w Polsce. - Przecież to 
drugie Basowiszcza! - mówi z wyrzutem siedząca 
obok mnie starsza kobieta. 

Styl jaki prezentuje pierwszy wykonawca, zdecy
dowanie zaprzecza tym słowom. Na scenie bowiem 
pojawia się śpiewający autentyczny folklor zespół 
„Kniażycz"z Nowopołocka na Białorusi. Grupę śpie-
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waków tworzą studenci, którzy, by zebrać repertuar, 
jeżdżą po wsiach i rozmawiają ze starszymi miesz
kańcami, którzy znają tradycyjne pies'ni. 

NA ROCKOWO 
- W końcu coś porządnego - stwierdza Tomek, 

który przyjechał tu razem ze mną. Zaczynają się 
występy czołowych przedstawicieli białoruskiego 
rocka: N.R.M., ULIS, NOVAJE NIEBA (wszystkie 
z Mińska). Kulminacyjnym momentem jest występ 
zespołu N.R.M. Grupa tworząca od lat ciekawą mu
zykę z tekstami o dużym znaczeniu, podrywa więk
szość nielicznych widzów do tańca. 

Występ kolejnego zespołu ULIS jest kompletną klapą 
ze strony organizatorów. Umieszczenie ich po będącym 
na topie N.R.M. było złym posunięciem. Koncertu 
słuchało niewielu, gdyż większos'ć uczestników bądź 
wróciła już do domu, bądź siedziała przy rozpalonych 
ogniskach. 

LUDZIE 

Na Kupalle co roku przyjeżdża publiczność bia
łoruska i polska. Na każdym kroku można usłyszeć 
białoruski dialekt. Niestety, rzadko używa go młodzież. 
Część siedzi przy licznych ogniskach, część raczy się 
piwem. Jeszcze inni z przejęciem słuchają koncertów. 

Mimo nieco innego charakteru imprezy można na 
niej znaleźć wszystkie elementy charakterystyczne dla 
tego święta. 

Ktoś kiedyś nazwał Kupalle w Narwi „małą Baso-
wiszczą". Takiej rangi jak festiwal w Gródku nar
wiańskie święto nie osiągnie nigdy. Zresztą przy 
wielości białoruskich imprez organizowanych przez 
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, a skie
rowanych tylko do ludzi starszych - dwa młodzieżowe 
koncerty w roku to chyba i tak trochę za mało. • 

O Święcie Nocy Kupały pisał już w „Polis" Da
riusz Tichoniuk - „Z Sebastianem w Noc Kupały", 
natomiast o „Basowiszczach" - Igor Iwaniuk. Oby
dwa teksty w „Polis" 31/32 (3/4 z 1999). 

NASZE WYCINKI 
Sokrat Janowicz 

DŁUGA DROGA DO BIAŁORUSI 
Jeśli Polacy jako narodowość kształtowali się pod wpływem stanu szlacheckiego i Kościoła katolickiego, 

czującego zagrożenie protestantyzmem niemieckim z jednej strony i prawosławiem rosyjskim z drugiej, to na 
Białorusi nie mogło być mowy o zawołaniu typu: „Z polską szlachtą polski lud!". Białoruska szlachta jako 
zwarta klasa społeczna po prostu nie istniała. I nie istniał też Kościół narodowy. Wzorem wielu innych nacji 
od Finlandii po Bałkany Białorusini są klasycznym narodem chłopskim. 

BIAŁORUŚ JEST NASZYM 
SĄSIADEM 

Kraj białoruski nie jest duży, dziesięciomilionowy, 
a jego obszar prawie w całości pokrywa się z terenem 
niegdysiejszych Kresów. Biedny raczej, bez istotnych 
dla gospodarki europejskiej kopalin, ot, nieco nafty 
na Polesiu Rzeczyckim oraz soli nawozowych na 
Wyżynie Mińskiej, trochę kopalń granitu. Rolnictwo 
zdewastowane, lasy wycięte. Są co prawda ogromne 
pokłady pierwszorzędnych rud żelaza, takoż pier-
wszogatunowego węgla kamiennego w pasie moren 
grodzieńskich, będących przedłużeniem suwalskich, 
lecz w ponadkilometrowych otchłaniach. Późno już, 
by łożyć na ich wydobycie w dobie rewolucji tech
nologicznych, redukujących zapotrzebowanie na tra
dycyjne surowce przemysłowe. 

Prawda, że nie jest to dobre wytłumaczenie tam
tejszego ubóstwa, bo np. Szwajcaria w ogóle nie ma 
bogactw naturalnych na znaczącą skalę, nie mówiąc 

o Japonii, która - jak słychać - nawet wodę pitną 
importuje, co nie przeszkadza jej być drugą potęgą 
świata po USA. 

Białoruś jest naszym sąsiadem. I tak się plotło 
w dziejach, że ilekroć ona upada, wcześniej czy 
później znikała z mapy także Polska, czasami niezu
pełnie, ostając się Kongresówką lub PRL-em. Dlatego 
nie możemy odwrócić się tyłem do białoruskich 
oddali, przymilając się Zachodowi. Musimy inte
resować się Białorusią, jeśli chcemy perspektyw dla 
Polski. 

AREAŁ ETNICZNY 

Nowoczesne początki Białorusi to brzask XX 
wieku, gdzieś w okolicy znanego również Polakom 
roku 1905. Wszyscy byliśmy wówczas w imperium 
carskim, zawichrowania w nim ważyły na tutejszym 
losie. Jak Warszawa decydowała o polskości Kraju 
Przywiślańskiego, tak Wilno z Mińskiem spełniały 
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paralelną rolę w stosunku do autochtonicznej 
Białej Rusi, Siewiero-Zapadnogo Kraja. 

Jednak była zasadnicza różnica. Jeśli Po
lacy jako narodowość kształtowali się pod 
wpływem stanu szlacheckiego i Kościoła ka
tolickiego, czującego zagrożenie protes
tantyzmem niemieckim z jednej strony i pra
wosławiem rosyjskim z drugiej, to na Bia
łorusi nie mogło być mowy o zawołaniu 
typu: „z polską szlachtą polski lud!". Bia
łoruska szlachta jako zwarta klasa społeczna 
po prostu nie istniała. I nie istniał też Kościół 
narodowy. Wzorem wielu innych nacji od 
Finlandii po Bałkany Białorusini są kla
sycznym narodem chłopskim. 

Co nie znaczy, że byli takim od 
zaczątku swego świata. Nie, elity 
społeczne w Nadbałtyce zesz 
wedziały lub zgermanizowały 
się, a w Międzymorzu spolo
nizowały, dalej zaś - na po
łudniu - poturczyły. Ponie
waż chłopi nikogo nie ob
chodzili, egzystowali na po
ziomie bydła roboczego, więc 
to w ich środowisku ocalał 
rdzenny etnos, który wraz 
z upadkiem feudalizmu i kapi 
talistyczną demokratyzacją po
rządku społecznego niechybnie 
wyartykułował się w ruch narodo
wy. Narodowość jako taka jest 
najwyższym przejawem rozwoju 
kulturowo-cywilizacyjnego areału 
etnicznego. Dalej są już globalne ten
dencje w rodzaju Unii Europejskiej. 
Cóż, logika dziejów. Można się z nią spierać, lecz nie 
da się jej ominąć. 

Białoruś najpóźniej znalazła się na etapie naro-
dowotwórczym i do dziś tu drepcze. Znana nam 
Republika Białorusi pod batutą skandalizującego 
Aleksandra Łukaszenki tkwi politycznymi korzeniami 
nie głębiej aniżeli w 1905 roku. 

KU NIEPODLEGŁOŚCI 

Konspiratorzy polscy za caratu marzyli o nie
podległości dla kraju. Białoruscy natomiast - nigdy 
o czymś większym niźli autonomia krajowa. Jakżeby 
inaczej, skoro ich potencjał ani się umywał do pol
skiego czy choćby litewskiego, korzystającego ze 
wsparcia wschodniopruskich czynników niemieckich. 
Historycy dostrzegli już tę banalnie prostą prawid

łowość - bez pomocy z zewnątrz żaden ruch 
narodowy nie jest w stanie wiele osiągnąć. 
Dlatego nacje położone w głębi Imperium Ro
syjskiego, nie mające styku pogranicznego, 
zostawały bez szans. A takie położenie miała 
wtedy Białoruś. 

W 1918 roku dokonało się polityczne trzę
sienie ziemi, upadły imperia wewnątrzkon-
tynentalne, zaborcy Pierwszej Rzeczypospo

litej: Niemcy, Austria, Rosja. Narody zagarnięte 
przez te władztwa poczuły się wyzwolone, jed
nakże w zależności od rozbudzonych przedtem 
potrzeb narodowych - w różnym stopniu. A za
tem Białorusinów poganiał do przodu, ku nie

podległości, nie tyle mus wewnętrzny, co 
raczej sam bieg wydarzeń. Wszak wszys

cy sąsiedzi - Polacy, Ukraińcy, Litwini, 
Łotysze - demonstrowali ambicje po

siadania własnych państw. Nagro
madzone cierpienia wieloletniej woj
ny światowej eksplodowały pow
szechnym wówczas przekonaniem, 
że tylko niepodległość narodowa 
zapewni upragniony dostatek i pokój. 

Rankiem 25 marca osiemnastego 
roku ogłoszono deklarację niepod

ległości Białoruskiej Republiki Ludo
wej. Nastąpiło to po całonocnych deba

tach Rady - organu naczelnego tej re
publiki, wyłonionego przez partie poli
tyczne, głównie przez Białoruską Socja
listyczną Hromadę (utworzoną za caratu 
na wzór PPS). Można się zastanawiać, 

dlaczego Białorusini tak się pośpie-
rz«oo szyli z ogłaszaniem niepodległości, 

gdy np. Polacy uczynili to dopiero 
pod koniec roku, w listopadzie. Najogólniej mówiąc 
- różnica między obiema niepodległościami polegała 
na tym, że białoruska była bardziej symbolem, pos
tulatem, nie dysponowała znaczącą formacją wojsko
wą, dywizjami ani sojuszami w Europie. 

Członkowie Rady nie byli zgodni, czy w ogóle 
ogłaszać tę niepodległość. Jednomyślności nie sprzy
jała sytuacja - bolszewicy wycofali się za Dniepr, na 
Smoleńsk; wkroczyli Niemcy. Politycy białoruscy 
chcieli utworzyć własne siły zbrojne, ale na to nie było 
ani przyzwolenia z Berlina, ani niezbędnych środków 
materialnych. Oddziały niemieckie trzymały się krzep
ko, w Niemczech nie zapowiadało się na rewolucję, 
nie można było nawet marzyć o żywiołowym roz
brajaniu okupantów, o przejmowaniu ich baz, ma
gazynów wojskowych. Samą Radę wyłonił kilka 
miesięcy wcześniej grudniowy Kongres Wszech-
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białoruski z udziałem blisko dwóch tysięcy delegatów, 
reprezentujących pełne spektrum orientacji. Sowiecki 
garnizon w Mińsku wnet rozgonił delegatów Kon
gresu i cała robota przeszła do podziemia. Na krótko, 
bo rozwalona przez czerwonych komisarzy armia 
rosyjska aż się prosiła, by Niemcy ją rozpirzyli, 
przełamując front. 

Ponieważ po grudniowym rozpędzeniu pod groźbą 
kulomiotów Kongresu Wszechbiałoruskiego stało się 
jasne, że bolszewicy nie będą tolerować aspiracji 
białoruskich, mińscy politycy przeorientowali się na 
Berlin. Jednak cesarska kancelaria nie zareagowała 
na telegram Rady z Mińska. Niemcy nie byli przy
gotowani na takie zdumiewające zjawisko. Nigdy 
wcześniej nie słyszeli o żadnej Białorusi i byli święcie 
przekonani, że te ziemie to część rdzennej Rosji. 
Zresztą nie palili się do uznania także innych narodów, 
nawet takich, o których słyszeli. Ważniejszy był dla 
niech interes kilkumilionowej armii niemieckiej na 
Wschodzie. Od chwili uznania prawa 
do suwerenności innego narodu na 
jakimś obszarze Niemcy nie mog 
liby już pobierać tu kontrybucji. 
Przychylnym okiem patrzono 
jednak w Berlinie na starania 
Rady Białoruskiej Repub 
liki Ludowej w dziedzinie 
porządkowania adminis
tracji i życia społeczno 
kulturalnego. To po pros
tu odciążało dowództwo 
i zwalniało je z dro
biazgowego zarządza
nia okupowanym te
renem. 

Efekty zabiegów 
państwowotwórczych 
Białorusinów nie da
ły na siebie długo cze
kać. Błyskawicznie posze 
rżała się sieć szkół białoruskoję-
zycznych, mnożyły się patriotyczne 
gazety i czasopisma, nabierały obrotów 
wydawnictwa książkowe, życie kulturalne nasycone 
treściami narodowymi. W ciągu 1918 roku dokonywał 
się cud wskrzeszenia narodowości, co dowodziło, że 
historyczna sytuacja dojrzała do tego. Carat przedtem 
hamował ów proces, zezwalając jedynie na czaso
piśmiennictwo apolityczne, lecz kategorycznie odma
wiając wprowadzenia języka białoruskiego do szkół 
i administracji terenowej i zakazując kultywowania 
pamięci historycznej o Białorusi. Niemcom natomiast 
to nie przeszkadzało, bo swój pobyt tu uznawali 

wyłącznie za skutek prowadzenia wielkiej wojny 
z ościennym mocarstwem. Jednakowoż czujność 
przejawiali nie tylko w sprawach kontrybucyjnych -
skoro Rosja oddała Niemcom Białoruś w zastaw, to 
Niemcy ci nie godzili się, by Rada przystąpiła do 
tworzenia armii, choćby pod komendą niemieckich 
oficerów jak w porosyjskiej Polsce za Rady Stanu. 

ZAWIEDZIONE NADZIEJE 
Pokój w Brześciu Litewskim zawarty z począt

kiem marca 1918 roku miedzy Rosją Sowiecką a Niem
cami i ich sojusznikami był także aktem podziału ziem 
białoruskich pomiędzy Rosję i państwa pozostające 
w sojuszu z Berlinem: Ukrainę, Łotwę i Litwę (Wileń-
szczyzna, Grodzieńszczyzna łącznie z Puszczą Biało
wieską). Próby przedostania się delegacji białoruskiej 
na salę obrad spełzły na niczym; w opinii konfe
rujących takowa nacja nie istniała. Słabi Sowieci 

ratyfikowali ustawowo ustalenia brzeskie 
szybko, w niecałe dwa tygodnie, Niem

cy zwlekali przez następnych kil
kanaście dni. Właśnie ten roz

ziew czasowy każe mnie
mać, że autorom Aktu 

25 Marca przyświe
cała także - jakże 
złudna - nadzieja, że 
zwrócą uwagę opi
nii międzynarodo
wej na kwestię Bia
łorusi. To był ostat

ni dzwonek. 
Samoorganizowa

niu się Białorusinów 
mocno przeszkadzało 

położenie geopolityczne, 
to, że przez ich terytorium 

wiedzie odwieczny szlak 
z Europy do Rosji. Ciągłe 

zmiany władzy, frontów, prze-
M- marsze wojsk. Jak mawiano: 

wszyscy już tu sobie pogospo-
darzyli, kiedyś Szwedzi, potem Fran

cuzi za Napoleona... To deptana ziemia, w porównaniu 
z nią Kowieńszczyzna bądź Inflanty od dwóch stuleci 
zaznawały błogiego spokoju, sytuacyjnej jednoznacz
ności. Polską się nie martwiono, znajdowała się wszak
że za Linią Curzona. 

Białoruski Mińsk po cichu liczył na pomocną dłoń 
Warszawy. Polaków postrzegano jako heroldów wol
ności, na których mogą oprzeć swe nadzieje budowni-
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czowie Białoruskiej Republiki Ludowej. Znaczenie tej 
republiki rosło, chociaż nie na tyle, by mogła za-
funkcjonować jako podmiot prawa międzynarodo
wego. Mimo to kilka młodych państw oficjalnie 
uznało jej istnienie; Ukraińska Republika Ludowa 
udzieliła Mińskowi nawet kredytu na opędzenie naj-
pierwszych potrzeb organizacyjnych. 

Kapitulacja Niemiec i ewakuacja ich armii nie 
musiała przerwać procesu kształtowania się pań
stwowości białoruskiej, gdyby Berlin widział w tym 
swój dalekosiężny interes, jak w przypadku Litwy, 
Inflant czy choćby Polski. Jednakże, uzgadniając 
z Sowietami trasy ewakuacyjne, przekazując sprzęt 
wojskowy i bazy, zignorował istnienie czynnika biało
ruskiego. I tak republika okazała się bezbronna w obli
czu oddziałów bolszewickich, wcześniej korzys
tających z arsenałów carskich i przejmujących teren 
po wycofujących się Niemcach. Sformowany w mię
dzyczasie rząd białoruski przeniósł się do Grodna pod 
osłoną jedynego niekompletnego pułku - szwadronu? 
- kawalerii, na jaki było go stać. Potem musiał prze
dzierać się dalej do Kowna. 

Od tego momentu kartą białoruską ostro grali po 
kolei wszyscy, którzy mieli apetyt na zawładnięcie 
przynajmniej częścią kraju. Niemal natychmiast spró
bowali robić to Litwini, usiłując skonsumować tery
toria przyznane im na mocy pokoju brzeskiego. Przez 
jakiś czas Rosja Sowiecka uznawała ten stan rzeczy, 
ale wkrótce wszystko wywróciło się do góry nogami. 
Lenin, żeby zneutralizować wpływy Białoruskiej 
Republiki Ludowej, kazał powołać 1 stycznia 1919 
roku Białoruską Sowiecką Socjalistyczną Republikę. 
Miało to być poręczne narzędzie do wielofunkcyjnego 
wykorzystania. Dla zachowania pozorów z Piotro-
grodu sprowadzono grupkę bolszewizujących Biało
rusinów; faktyczna władza w tym nowopaństewku 
bez zakreślonych granic spoczywała w ręku komi
sarzy frontowych w skórzanych kurtkach i z kaburami 
mauzerów na pasach. Ludzie ci nawet nie udawali 
autochtonów. 

PIŁSUDSKI W MIŃSKU 

Na wiosnę 1919 roku Piłsudski podjął wyprawę 
wileńską, by przed końcem lata osiągnąć Berezynę, 
instalując w Mińsku na powrót rząd białoruski (inny, 
co prawda, bardziej efemeryczny, ale jednak). I tak 
wyklarowali się główni rywale, tradycyjnie: Rosja 
i Polska. Tak było od pokoleń, czasami jeno hasali 
tutaj z doskoku Kozacy zaporoscy lub maszerowały 
jakieś bataliony z kurlandzkiej strony. 

Na przedjesieni 1919 roku rozradowany Piłsudski 

przybywa do Mińska, gdzie przemawia po białorusku 
- w języku swego podwileńskiego dzieciństwa. Szły 
dla Polski wielkie dnie, pod jej przewodem materia-
lizowały się zaczątki idei federacji państw Mię
dzymorza. To miała być przeciwwaga dla Imperium 
Rosyjskiego. Komendant zdawał sobie sprawę, że bez 
niepodległych Białorusi i Ukrainy nie da się utrwalić 
niepodległości polskiej, znajdującej się pod ciśnie
niem obu zaborczych mocarstw. 

Klucz leżał jednak w Kijowie. Przecież Rosja bez 
Ukrainy nie miałaby szans na odbudowę imperium. 
Taki właśnie był zasadniczy cel słynnej wyprawy 
kijowskiej wiosną dwudziestego roku. Zarazem jednak 
nie wolno było pomóc białej armii zwyciężyć nad 
bolszewikami, bo wtedy Polska w ogóle wypadłaby z 
kalkulacji europejskich, stając się na powrót auto
nomiczną Kongresówką. Po usadowieniu się carskich 
generałów na Kremlu armia Polaków przestałaby 
ważyć w rachubach Zachodu. W Warszawie zainsta
lowano by namiestnictwo rosyjskie, co najwyżej 
z konstytucyjnie ograniczonymi uprawnieniami, niczym 
w Królestwie Polskim sprzed powstania listopadowego. 

Po „cudzie nad Wisłą" przestano się liczyć w Pol
sce z pomysłami Komendanta. Zwyciężyła opcja en
decka, zwyciężył egoizm narodowy: żadnych federacji, 
żadnych misji dziejowych, tylko Państwo Polskie w gra
nicach zakreślonych przez większe skupiska kreso
wiaków i stawka na polonizację. Koniec mrzonek o Mię
dzymorzu, przypieczętowany traktatem ryskim. Aby 
w wyłaniającej się Rzeczypospolitej mniejszości nie 
miały przewagi, wzięto w Rydze mniej terenu, aniżeli 
sowiecki komisarz spraw zagranicznych Joffe był skłon
ny oddać. 

Skwapliwie zobowiązano się też - wzajemnie 
zresztą - do niepopierania wrogich ruchawek, przede 
wszystkim zbrojnych. Znane z historii antybolsze-
wickie powstanie słuckie na przełomie listopada 
i grudnia, kiedy jeszcze konferowano w Rydze, nie 
zyskało zatem poparcia. Poparcia nie zyskała też akcja 
gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza, który wzorem 
Piłsudskiego w Polsce ogłosił się Naczelnikiem Pań
stwa Białoruskiego. Jego lekkozbrojne oddziały jakoś 
przepuszczono przez polską linię demarkacyjną, nato
miast zablokowano mu drugi rzut i tabory z artylerią 
amunicją. Później usprawiedliwiano się, niemniej 
ocalałe resztki tej armii rozformowano, podobnie jak 
pozostałości wojsk ukraińskich Petlury. Wysłuchano 
przeprosin Komendanta, który już niewiele mógł 
i szykował się do Sulejówka. 

Tak skończyła się polska przymiarka do mocar
stwowej roli, którą bezpowrotnie utracono w czasach 
saskich. Skutki takiego obrotu rzeczy po roku 1920 smutno 
zaważyły na przyszłych stosunkach polsko-białoruskich. 
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CIEŃ CZARNEGO ANIOŁA 

Wydawało się, że przewrót majowy 1926 roku i pow
rót Piłsudskiego do władzy rokuje odpowienie polityki 
wschodniej, jej odmienioną kontynuację z okresu walk 
o niepodległość. Jednakowoż zupełnie nie sprzyjała temu 
ogólna aura w kraju, przytłaczająca dominacja nastrojów 
endeckich. Wystarczy skonstatować, że w ówczesnej Pol
sce żadna z liczących się partii nie uznawała narodowos'ci 
białoruskiej, postrzegając Białorusinów jako „źle mó
wiących po polsku Polaków". Korzystali na tym komu
niści, występując w obronie Białorusinów. Z tej racji ich 
wpływy w strukturach białoruskich zaczęły gwałtownie 
rosnąć, osiągając apogeum po śmierci Marszałka. Wtedy 
doszło do powstania w kołach rządowych koncepcji 
umocnienia tzw. polskiego stanu posiadania we wschod
nich województwach, co wyrażało się w całkowitej 
likwidacji organizacji narodowościowych, zablokowaniu 
Białorusinom możliwości uczestnictwa w życiu spo
łeczno-politycznym i gospodarczym, ograniczeniu ich 
praw własności (np. wprowadzono zakaz nabywania 
przez nich nieruchomości). 

W latach 1936-46 planowano dokonać całkowitej 
polonizacji. Widoczna utopijność tych planów wyni
kała z oczywistego faktu przeraźliwego zacofania 
gospodarczego kresów białoruskich, ich ekonomicz
nej wręcz zbyteczności wobec rozwijającego się 
wówczas centrum, gdzie wreszcie przełamano ma
razm spowodowany odcięciem od tradycyjnych dla 

przemysłu polskiego rynków na kontynencie rosyjskim. 
Asymilacja ludności autochtonicznej w warunkach 
nędzy jest niemożliwa; aby być skuteczną, polityka 
wynarodowienia potrzebuje rzeczywistej nadziei na 
poprawę bytu. Udział dochodów z tych terenów 
w kształtowaniu budżetu państwa był prawie niezauwa
żalny, oscylował w granicach paru procent ledwie. To 
Polska B. 

Porażka Aktu 25 Marca oraz koncepcji federa-
listycznych Piłsudskiego zaowocowały nie tylko 
osamotnieniem Polski w międzywojniu. Cień czar
nego anioła przykrył zawęźlone losy polskie, biało
ruskie, ukraińskie. Zamgliły się widoki na porozumie
nie między niepodległościowcami z Międzymorza. 
Drogi się rozeszły przy wzajemnych oskarżeniach 
o niecne zamiary. Nikt w niczym nie ustępował, 
a wszyscy pospołu tracili. 

To, co nie powiodło się Piłsudskiemu, skrupulatnie 
załatwił - od morza do morza - inny Józef. Para
doksalne, że utwierdził on granice, które dziś - po 
rozpadzie ZSRR - wszystkim i każdemu z osobna 
dogadzają, przez nikogo nie są kwestionowane. Mi
mo to droga do współżycia bardzo się wydłużyła, 
niemal o stulecie. Z żalem się myśli czasami, że 
przecież mogliśmy mieć to dawno za sobą. • 

Tekst ukazał się w „Gazecie Wyborczej" 6 lipca 
2000 roku. 

Niektóre śródtytuły pochodzą od redakcji. 

BIAŁORUSINI Z „RATUSZY" 
Sylwetki młodych Białorusinów z Grodna 

Matylda Nowak 

ZOBACZYŁEM, JAK NA 
BIAŁORUSI ŁAMANE SĄ 
NASZE PRAWA 
Szczupła, podłużna twarz. Zielone oczy. Stanisław, 

Ukrainiec z Grodna przyjechał do Milenkowiec, „bo 
miał taką możliwość". Ma nadzieję, że po wyjeździe 
w praktyce wykorzysta wiedzę, którą tu zdobędzie. 

Stanisław urodził się w 1984 roku w Grodnie, 
w rodzinie zasymilowanych Ukraińców. Dla Ukra
ińców jest kimś pośrednim pomiędzy nielubianym 
Rosjaninem a Białorusinem, dla Białorusinów jest 
Ukraińcem. Na pytanie kim jest - odpowiada - że to 
dla niego obojętne, czy człowiek jest Żydem, Bia
łorusinem, czy Polakiem. - Poznałem już głupich 

Ukraińców i głupich Białorusinów - mówi. Naro
dowość nie decyduje o jego stosunku do drugiego 
człowieka. 

WSZECHSTRONNE 

WYKSZTAŁCENIE 

Uczy się w dziesiątej klasie o profilu chemiczno-
biologicznym, w szkole, która jest odpowiednikiem 
polskiego liceum. Jednak Stanisław nie lubi chemii -
nienawidzi nauczyciela. Swoją przyszłość wiąże 
z dziennikarstwem. Cztery, pięć miesięcy temu zaczął 
chodzić, razem z kolegami, na zajęcia Press Center 
prowadzone w grodzieńskim Pałacu Młodzieży. Te
raz, jako jeden z tych, którzy przetrwali twierdzi, że 
dokonał dobrego wyboru i czeka na wrzesień. Wtedy 
dowie się, czy zgodnie z tym, o czym była mowa przed 
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wyjazdem do Polski, będzie od października prowadził 
warsztaty dziennikarskie dla nowych chętnych. 

Piętnaście minut w Radiu Grodno i dwumiesięcz
na praca korespondenta gazety „Giełda Informacji" to 
jego dziennikarskie doświadczenie. Za rok czekają go 
egzaminy na studia. Jeśli zda, nie trafi do białoruskiej 
armii. Jako główne powody, dla których będzie zdawał 
na cztery kierunki: socjologię, psychologię, biologię 
i medycynę, podaje zainteresowanie i głód wiedzy. Dla 
Stanisława możliwość studiowania na więcej niż jed
nym kierunku będzie realizacją marzeń. Racjonalnie 
dodaje, że nie wiadomo, co przyniesie nam przyszłość, 
a wpis w dowodzie: „wykształcenie wyższe" na pewno 
da mu szansę na zdobycie dobrej pracy. O tym jak 
bardzo szeroki jest wachlarz zainteresowań Stanisława, 
najlepiej świadczy to, że po trwającej pięć lat edukacji 
w szkole muzycznej pierwszego stopnia, od dwóch lat 
gra w jednej z pierwszych orkiestr gitarowych. Sześ-
ciostrunowa gitara klasyczna już mu nie wystarcza 
i planuje nauczyć się grać na gitarze elektrycznej. 

Również dwa lata temu, korzystając z zasobnej 
biblioteki przyjaciela z Ukrainy, po raz pierwszy 
zetknął się z filozofią. Choć nie rozumiał - czytał 
Nietzschego i Schopenhauera. Nie tak dawno spędził 
trzy godziny w księgarni czytając książkę psycholo
giczną Nikołaja Kozłowa i to zadecydowało, że filo
zofia na nowo wróciła do kręgu jego zainteresowań. 

CZŁOWIEK TWÓRCZY 

Stanisław identyfikowany na początku obozu 
w Milenkowcach jako jeden z „Białorusinów z Ratu
szy", trafił do tej organizacji około pięć miesięcy temu. 
„Ratusza" powstała w 1995 roku. Skupia „ludzi twór
czych" - wykładowców uniwersyteckich, naukow
ców, malarzy, bardów... 

Któregoś dnia Stanisław wypełnił ankietę i w ten 
sposób trafił do Szkoły Praw Człowieka, w której zajęcia 
prowadzą wykładowcy prawa na uniwersytecie 
w Grodnie. Dyplom ukończenia tej szkoły nie daje 
żadnych uprawnień, jedynie osobistą satysfakcję. 

Co może dać mu znajomość praw, które na Bia
łorusi są łamane? Milicja jest brutalna, działa w po
czuciu całkowitej bezkarności i ze świadomością 
olbrzymiej władzy. 

Stanisław przywołuje sytuację, w jakiej znalazł się 
razem z kolegą kilka miesięcy temu. Zatrzymani 
przez milicję na ulicy, stali bezradni, czując, że mało 
brakuje, aby patrol, który ich zatrzymał, skorzystał 
z pałek, które przeszukujący ich milicjanci cały czas 
trzymali w gotowości. Jeden z nich stukał pałką 
kolegę Stanisława w klatkę piersiową. W takiej sytu
acji osoba, która nie zna swoich praw czuje bez
radność. Stanisław, odkąd ukończył kurs w Szkole 

Praw Człowieka, wie, że istnieje możliwość skon
taktowania się ze współpracującymi z białoruskim 
oddziałem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
prawnikami lub jeżeli trafi na bardziej cywilizo
wanych milicjantów - „przegadania" ich. Ale dla 
niego, z korzyści jakie wyniósł z ukończenia kursu 
SPC, najważniejsze jest coś innego: - Dopiero po 
kursie zobaczyłem, jak na Białorusi łamane są nasze 
prawa. 

Stanisław, przyszły dziennikarz, woli działać na 
rzecz wolnej Białorusi, nie krzycząc na politycznych 
mityngach czy nielegalnych, zdaniem władz, mani
festacjach, ale ucząc się i... pisząc. • 

Karolina Nożykowska 

GDZIE SIĘ UCZY WIKTOR? 
Ma na imię Wiktor, Wiktor Łukaszejko. Siedzi 

naprzeciwko mnie i uśmiecha się przyjaźnie. - Uro
dziłem się w Grodnie - zaczyna mówić o sobie. -
Chodzę do liceum ogólnokształcącego, do klasy o pro
filu lingwistycznym. Wybrałem tę klasę, bo interesuję 
się językami obcymi i chcę znać ich jak najwięcej. 
Kiedy w zeszłym roku tata zaproponował mu naukę 
w Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, Wiktor 
bez wahania zgodził się pójść do tej szkoły. - To jest 
po prostu polska szkoła - mówi. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. - Ja 
chodziłem dwa razy częściej, dlatego przerobiłem pro
gram dwóch lat w ciągu jednego - kontynuuje. -
Uczyłem się pisać i poznawałem polską gramatykę. 

POLSKIE KORZENIE 

- Dlaczego właśnie szkoła polska? - pytam. 
- Mój ojciec jest Polakiem. Jego rodzice, czyli moi 

dziadkowie byli Polakami. Oni mieszkali kiedyś w Pol
sce, potem wyjechali do Stanów. Mieszkali też na 
Białorusi, sto pięćdziesiąt kilometrów od Grodna. 

Tam dziadkowie Wiktora prowadzili gospodar
stwo i tam urodził się jego ojciec. - Nie znałem swoich 
dziadków, tylko tata czasem mi coś o nich opowiada. 

Po śmierci dziadka, babcia Wiktora została sama 
z całą gospodarką. Miała krowę, owce, kury. - Moi 
dziadkowie byli katolikami, tak jak mój tata i ja. Józef, 
mój ojciec, uczył się w szkole oddalonej o pięć ki
lometrów od domu i chodził do niej na piechotę -
opowiada Wiktor. Potem uczył się w Brześciu. Miał 
praktyki w Slonimie. Tam poznał Ninę, Białorusinkę. 
Ona, po instytucie medycznym, również przyjechała 
tam do pracy. Poznali się, pokochali i wyjechali do 
Grodna, gdzie wzięli ślub. 



170 PO DWÓCH STRONACH GRANICY 

Wiktor ma siostrę. Ma na imię Helena. - Jest bar
dzo zdolna - mówi. - Uczyła się w szkole muzycznej 
gry na fortepianie, a teraz jest w konserwatorium. 

Siostra Wiktora śpiewała kiedyś' w polskim chórze 
„Grodzieńskie Słowiki". Wyjeżdżała z nim do Polski, 
Niemiec, Anglii. 

ZNA JĘZYK POLSKI 
- W dzieciństwie tata uczył mnie polskiego - mówi 

Wiktor. - Jeździliśmy razem do rodziny w Elblągu 
i tam czasem spędzaliśmy wakacje. W szkole pod
stawowej moja nauczycielka - Polka - organizowała 
kółko języka polskiego i postanowiłem spróbować. 

Wiktor brał też udział w konkursach recytator
skich, między innymi w „Kresach", czyli konkursie 
poezji Adama Mickiewicza. • 

Magdalena Pietraś 

DEMOKRACJA PO 
BIAŁORUSKU 
- To akurat jest z obozu. Nasza szkoła spon

sorowana jest m.in. przez wojsko, więc obozy mają 
charakter szkoleniowy. Prawdziwy trening, wojsko
wa dyscyplina. To dlatego Aleksey ma na sobie 

mundur - objaśnia Mikołaj. Kolejne zdjęcia przed
stawiają znajomych z sąsiedztwa, jego osiedle, impre
zy w Klubie Prasowym. Szkoda, że ma ze sobą tylko 
jeden album. Fotografie doskonale ilustrują auto
biograficzną opowieść. 

TO MI PACHNIE KOMUNIZMEM 
Mikołaj uczy się w jedenastej klasie szkoły śred

niej. - Wyobraź sobie, że w Grodnie nie ma ani jednej 
szkoły z wykładowym językiem białoruskim, wszędzie 
naucza się po rosyjsku. Podobnie jest z prasą. Tylko 
prywatne gazety wydawane są po białorusku, a w pań
stwowych przynajmniej część artykułów drukowana 
jest po rosyjsku - wtrąca kolega Mikołaja. 

Mikołaj Chochlenko urodził się w Kijowie. Jako 
dziecko wyjechał z rodzicami do Czech. Tam spędził 
sześć lat. - Sześć lat to dużo czasu. Zdążyłeś się chyba 
nauczyć języka? - Nie - śmieje się Mikołaj. - Byłem 
małym dzieckiem i praktycznie nic z tamtego okresu 
nie pamiętam. 

Potem rodzina Chochlenko wróciła na Ukrainę, 
skąd przeprowadziła się 

na Białoruś. - Cho
chlenko to typowe 
ukraińskie nazwisko 

- chwali się Mikołaj. -
Większość nazwisk kończy 
się charakterystycznym „-
ko a moje ma jeszcze bar
dziej ukraińską końcówkę „ -
enko 

Mikołaj należał do BPSM-u 
(Białoruskiego Patriotycznego Związku Mło

dzieży) - organizacji państwowej założonej przez 
prezydenta Łukaszenkę. W pewnym momencie zasa
dy działania organizacji przestały mu się podobać. -
Nie było tam nic do roboty. Braliśmy udział najwyżej 
w świątecznych paradach. Wszystko to śmierdziało 
komunizmem, bo nasz prezydent lubi to, co komu
nistyczne. A niby mamy demokrację - żali się. 

Z BPSM-u odszedł, kiedy wpadły mu w ręce 
raporty, z których dowiedział się o swojej rzekomej 
działalności. - Wszystko zostało zmyślone dla potrzeb 
Związku. Kiedy zacząłem im tłumaczyć, że te infor
macje nie są prawdziwe, wzruszali ramionami - mówi 
Mikołaj. 

Teraz planuje wstąpić do opozycyjnej pozarządo
wej grupy „Młoda Gromada". - Robiłbym wszystko 
odwrotnie do tego, co działo się w BPSM-ie. Zamiast 
oficjalnej flagi nosiłbym na paradach biało-czerwono-
białą. - Nie miałbyś w związku z tym żadnych kłopo
tów? - „Młoda Gromada "jest legalnym związkiem, 
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choć faktycznie na Białorusi organizacjom poza
rządowym nie jest łatwo. Za przynależność do nich 
i udział w ich przedsięwzięciach można trafić na 
milicję, nawet zostać pobitym. W wyjątkowych sytu
acjach milicja może zafundować „jaskółkę Związują 
ręce na plecach i podwieszają za nie na całą noc. 

- Ale w Grodnie się to nie zdarza. W Mińsku 
owszem, ale w Grodnie nie — uzupełnia kolega Mi
kołaja. 

Gdzie można zwrócić się o pomoc? Sądy, jak 
twierdzi mój rozmówca, są w rękach zwolenników 
Łukaszenki. Ludzie nie zdają sobie zresztą sprawy 
z przysługujących im praw. Mikołaj stanowi wyjątek. 
- Dzięki uczestnictwu w zajęciach organizowanych 
przez Centrum Obrony Praw wiele się nauczyłem. 
Znam już swoje prawa, mogę z nich korzystać i po
magać innym. Wiem, gdzie się zwrócić, jeżeli stanie 
mi się krzywda - opowiada. 

RANDKA Z DZIENNIKARSTWEM 

Na szkolenia w dziedzinie praw człowieka trafił 
dzięki młodzieżowemu Klubowi Prasowemu, do któ
rego należy. - Znalazłem się w nim przypadkiem. 
Namówiła mnie do tego Tatiana, która stała już 
wcześniej na czele podobnego stowarzyszenia. Kiedy 
upadło, rozpoczęła pracę z nową grupą. Wykorzys
tałem tę okazję i w ten sposób zacząłem pisać- mówi 
Mikołaj. 

Jego dziennikarska przygoda nie skończyła się na 
działalności w Klubie Prasowym. Znany białoruski 
dziennikarz z gazety„Wola Narodu" zaproponował 
mu pisanie artykułów do swojego biuletynu. Własną 
stronę miały w nim już społeczna organizacja „Wios
na" i Białoruski Helsiński Komitet Praw Człowieka. 
- Gdzieś tu mam jeden egzemplarz, tylko nie mogę 
go znaleźć - mówi Mikołaj rozglądając się po pokoju. 
- Jest! Podaje mi pisany cyrylicą biuletyn i wyjaśnia: 
- To jest moja recenzja, a to teksty moich kolegów. 
Piszemy o prawach człowieka i organizacjach poza
rządowych - na przykład „Ratuszy", która zajmuje 
się wspieraniem pozostałych pozarządówek. W naj
bliższym czasie zamierzam współpracować z „Ra-
tuszą" i ze Szkołą Młodych Dziennikarzy, do której 
już kiedyś próbowałem się dostać. Nie udało mi się 
z przyczyn politycznych. Jest to organizacja opo
zycyjna, a ja byłem wtedy członkiem BPSM-u. 

Żeby trafić do tej szkoły trzeba przejść rozmowę 
kwalifikacyjną i opublikować przynajmniej pięć tek
stów, ewentualnie zrealizować materiał radiowy lub 
telewizyjny. Mikołaj nie ma się więc teraz czego 
obawiać. Ma na swoim koncie publikacje prasowe, 

a poza tym współtworzy zespół prowadzący w Radiu 
Grodno program „Mix" skierowany do młodzieży. -
Nasze audycje są wynikiem połączenia dwóch klubów: 
prasowego i radiowego. Do pracy na antenie przy
gotowywaliśmy się od stycznia tego roku, a „Mix" 
prowadzimy od maja. Poruszamy w nim tematy typo
wo młodzieżowe. Staramy się doradzać naszym rówieś
nikom, jak mają rozwiązywać swoje problemy. 

• 
Anna Toczyska 

DO OPOZYCJI 
Andrey ma szesnaście lat. Urodził się i mieszka 

w Grodnie. - Grodno to fajne miasto - mówi krótko. 
Bardzo lubi określenie „niezależny". - To dlatego, że 
na Białorusi prawie wszystko jest zależne od władzy. 
A mi się to nie podoba - wyjaśnia. 

Andrey po dziewiątym roku nauki zmienił szkołę. 
Dziesiątą klasę rozpoczął w Liceum Fizyczno-Tech-
nicznym. Była to klasa o profilu informatycznym. -
Kiedyś marzyłem o tym, żeby pisać programy kom
puterowe - wspomina. - Ale teraz wiem, że chcę być 
dziennikarzem. 

Po pół roku wrócił do starej szkoły. Wiedział już, 
że nie będzie pisał programów komputerowych. W cią
gu tego pół roku nauki wydarzyło się wiele. Andrey 
został sekretarzem Białoruskiego Patriotycznego 
Związku Młodzieży w swojej szkole. - Władze Bia
łorusi chcą, aby takie związki istniały w każdej szkole 
- tłumaczy. - Wtedy jeszcze nie rozumiałem, o co 
w tym wszystkim chodzi. Nie interesowałem się poli
tyką. Miałem w końcu piętnaście lat. Wiedziałem 
wprawdzie, że mieszkam na Białorusi, ale to mi 
mówiło niewiele. Wtedy liczyło się tylko to, że chcia
łem znać się na komputerach. 

Andrey, gdy chodził jeszcze do Liceum Fizyczno-
Technicznego, dowiedział się o Szkole Młodego 
Dziennikarza. Jest ona organizowana niezależnie od 
władz państwa, w przeciwieństwie do Białoruskiego 
Patriotycznego Związku Młodzieży. 

- Wtedy jeszcze nic nie wiedziałem o tym, jakie 
zależności istnieją na Białorusi - zaznacza. - Cie
szyłem się, że mogę, dzięki temu, że byłem sekre
tarzem, spotkać znanych łudzi, których do tej pory 
widziałem jedynie w telewizji. 

Andrey należał do państwowego „Press Clubu". 
- W tej organizacji jest dużo osób, których poglądy 
są opozycyjne wobec tego, co mówi władza - tłumaczy 
szybko. „Press Clubowi" pomagała „Ratusza" - orga
nizacja pozarządowa propagująca postawy demo-
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rzem. 
— W ten sposób przeszedłem do opo

zycji - śmieje się. - Dzięki Ratuszy trafi
łem też do redakcji gazety „Mam Pra
wo". 

Wydaje ją Białoruski Helsiński Ko
mitet Praw Człowieka, działające przy 
„Ratuszy" Regionalne Centrum Bro
niące Praw i Centrum Broniące Praw 
„Wiosna". 

Andrey już pięć razy występował na 
żywo w radio. Wraz z kolegami pro
wadzi cotygodniową audycję. - Bardzo 
to lubię. Gdy mam coś powiedzieć i wiem, 
Że to jest na żywo, czuję, jak podnosi mi 
się poziom adrenaliny. 

...ALE JEST DOBRZE 

Ten rok okazał się wyjątkowy dla 
Andreya. Bolesne było to, że stracił 
przyjaciół. - Ja chciałem nadal się z ni
mi przyjaźnić. Ale oni, gdy dowiedzieli 
się, że dla mnie ważna jest demokracja, 
odsunęli się ode mnie. Było mi przykro. 
Teraz Andrey ma tylko kilku kolegów 
o odmiennych poglądach. - Z nimi nie 

kratyczne. Andrey w siedzibie „Ratuszy" w Grodnie 
pracował jako wolontariusz. 

Gdy „Ratusza" organizowała szkolenie o pra
wach człowieka został na nie zaproszony. - Wtedy 
rozumiałem więcej. Zacząłem mieć własne zdanie 
o tym, co dzieje się na Białorusi. Tyle że jedno
cześnie należałem do państwowego Białoruskiego 
Patriotycznego Związku Młodzieży i byłem wo
lontariuszem w niezależnej od władz organizacji. 

BYŁO CIĘŻKO 

W tym czasie Andrey próbował dostać się do 
Szkoły Młodego Dziennikarza, gdzie o trzydzies'ci 
miejsc ubiegało się sto pięćdziesiąt osób. Andreyowi 
nie udało się. - Być może dlatego, że w ankiecie, którą 
wypełniałem, napisałem o swojej funkcji w pań
stwowym Patriotycznym Związku Mło
dzieży - zastanawia się. 

To był dla Andreya bardzo trudny 
okres. Wiedział już, że niedługo musi 
dokonać wyboru. Te problemy skoń
czyły się, gdy wrócił do starej szkoły. 
Automatycznie przestał być sekreta-

rozmawiam o polityce, bo doszłoby zapewne do ręko
czynów. 

Stracił częs'ć przyjaciół. Uważa, że to wysoka cena 
za umiłowanie demokracji, ale podkreśla, że wiele 
zyska l.-Przede wszystkim czuję, że jestem po słusznej 
stronie. Na Białorusi nie jest dobrze. Nie ma demo
kracji i nie ma swobody słowa. Rodzice Andreya zdają 
się tego nie zauważać. Nie wiedzą też dokładnie, czym 
zajmuje się Andrey. - Wiedzą tyle, że jestem demo
kratą i dobrym dziennikarzem. Nic więcej nie rozu
mieją. Rodzice wychowali się w ZSRR. Nie myślą 
o tym, że mogłoby być lepiej. Po prostu cieszą się tym, 
co jest i chwalą Łukaszenkę. Nie zgadzają się ze mną. 
Dlatego dużo o tym nie rozmawiamy - wyjaśnia An
drey. - Ale poglądy ludzi nie mówią o nich wszys
tkiego. Moi rodzice są naprawdę świetni. • 

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

Inna Białoruś 
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Anna Wegnerowicz 

IMPRESJE Z DWORCA 
W GRODNIE 
Pociąg z Kuźnicy Białostockiej zbliża się do Grodna. 

Widać już Niemen i w oddali Starówkę. To mój pierwszy 
kontakt z Białorusią, w ogóle z jakimkolwiek krajem 
położonym za polską wschodnią granicą. Z zacieka
wieniem obserwuję to, co widać za oknem. 

Wysiadamy z pociągu. Wszystko wydaje się szare. 
To przytłacza. Przy drzwiach prowadzących na dwo
rzec stoi dwóch celników w charakterystycznych 
szerokich czapkach. Jeden z nich trzyma w dłoni 
małego ptaszka. Dziwnie to wygląda. 

Dworzec kolejowy w Grodnie jest bardzo dużym, 
dwukondygnacyjnym budynkiem, zbudowanym 
w stylu socrealistycznym. Rano przewija się tu nie

wiele osób. Ruch zacznie się po południu, największy 
- przed odjazdem pociągu do Polski. Ogromne żyran
dole, niczym z sali balowej, zupełnie nie pasują do 
tego miejsca. Starsze kobiety w chustach kontrastują 
z eleganckimi, które mają zbyt mocno umalowane 
usta. 

Tuż obok głównych schodów prowadzących na 
dworzec stoi na wózku duża beczka z kranikiem. 
Przy niej siedzi kobieta i sprzedaje piwo. Po prze
ciwnej stronie ulicy, przed sklepem stoją „babuszki". 
Sprzedają papierosy, wyjmowane spod cienkich 
bluzek. • 

Anna Toczyska 

BIAŁORUSKI GITARZYSTA 
I 

Blond włosy związane w kucyk. Na jego szyi na 
kolorowym sznurku wisi gitara. Pisze piosenki, gra 
je i śpiewa. Valera grać zaczyna przed jedyną w Grod
nie, ale zamkniętą synagogą. Siergiej otwiera przy
padkową gazetę, zaczyna śpiewać z niej tekst. 

Valera włącza się, gdy gra refren. Sam napisał jego 
słowa: 

I tylko niebo, niebo 
I trawa, trawa zielona 
A na niebie kamień biały 
A pod nim trawa zielona 

Prawa ręka dynamicznym, zdecydowanym ruchem 
uderza w struny; lewa - sprawnie zmienia chwyty. 

- To białoruski hip hop - ktoś stwierdza. Wszyscy 
wybuchają życzliwym śmiechem. Nikt z nas nigdy 
jeszcze nie słyszał takiej muzyki. Valera przytupuje 
lewą nogą do rytmu. Najpierw nieśmiało. Po chwili 
coraz odważniej. Śpiewają po białorusku. 

Valera należy do opozycji. Działa w Młodzie
żowym Froncie, przybudówce Białoruskiego Frontu 
Narodowego. - Nie podoba mi się to, co dzieje się na 
Białorusi - tłumaczy. 

n 
Na dworcu kolejowym w Grodnie rozlegają się 

dźwięki gitary i białoruski śpiew. Valera znów gra. 
Wzrok znużonych oczekiwaniem podróżnych zwraca 
się w jego stronę. Po chwili w tym samym kierunku 
spogląda umundurowany milicjant. 

Podchodzi wolnym, ale zdecydowanym krokiem. 
Chłopak przerywa grę. 

- Przeszkadzasz podróżnym. Tu nie wolno grać -
mówi milicjant nieznoszącym sprzeciwu tonem. Od
chodzi. Po kilku minutach przechodzimy do odprawy 
celnej, gdzie spędzimy jeszcze prawie godzinę. 

m 

W końcu wypuszczają nas z zatłoczonego po
mieszczenia, kierujemy się w stronę pociągu. Valera 
stoi za barierką. Obok - kolejny milicjant. Pilnuje, 
aby nikt, kto nie przeszedł odprawy celnej, nie dostał 
się do pociągu. Valera długo macha ręką. 

Gitara kołysze się lekko na jego szyi. • 
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BIAŁORUŚ W FOTOOBIEKTYWIE 

Ślady dawnej świetności. Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu 

Droga jest życiem... do Warszawy 600 km 

Mińska „Wyspa łez" - miejsce poświęcone 
pamięci poległych w Afganistanie 



PO DWÓCH STRONACH GRANICY 175 

Nieśwież. Za oknem u Radziwiłłów 

Twierdza Brzeska - wrota imperium 

• łion 
-ko s  »rm*n 

Papiery 

Zdjęcia: Krzysztof Kliszczyński 
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Feliks Gawin 

BIAŁORUSYZACJA 
I RUSYFIKACJA 
Realizacja prawa Białorusinów do nauki dzieci w ojczystym języku na przykładzie obwodu grodzieńskiego 

Białoruska szkoła narodowa przeżywa dzisiaj 
ciężkie czasy. Z całą pewnością można stwierdzić, że 
rząd dąży do dyskryminacji całej kultury narodu 
białoruskiego, w tym języka białoruskiego. W szko
łach wykładana jest zniekształcona historia Białorusi, 
napisana z punktu widzenia imperialnego stanowiska 
Moskwy. Zachód natomiast ukazywany jest jako 
odwieczne zagrożenie dla wolności i niezależności. 
W 1996 roku z systemu nauczania usunięte zostały 
podręczniki historii opracowane na początku lat 90. 
Ich miejsce zajęły znów te oparte na koncepcjach 
sowieckich. 

Brak wolnych środków masowego przekazu i plu
ralizmu w państwowych mediach sprawia, że jakie
kolwiek realne przeciwstawienie się propagandzie 
państwowej, skierowanej na całkowitą rusyfikację 
narodu białoruskiego, staje się niemożliwe. 

Swój szybki powrót do sowieckiej przeszłości 
Aleksander Łukaszenko zaczął od zdławienia wszys
tkiego, co przynajmniej w jakimś stopniu wiązało się 
z obiektywną historią Białorusi i co może wzbudzić 
w Białorusinach dumę z ich kraju. Głównymi obiek
tami ataku stały się język, historia, kultura. 

W roku szkolnym 1995/1996 można było zaobser
wować spadek liczby dzieci-pierwszoklasistów, które 
uczyły się w języku białoruskim. Referendum z 1995 
roku wprowadziło drugi język państwowy - rosyjski. 
W przeddzień referendum telewizja państwowa 
wyświetliła film, który przedstawiał całkowicie zniekształ
coną współczesną historię Białorusi. Program postawił 
znak równości między Białoruskim Frontem Narodowym, 
główną siłą opozycji o cha
rakterze patriotycznym, a hit
lerowskim faszyzmem. 

Dzisiaj prezydent posia
da nieograniczoną władzę, 
którą intensywnie wykorzys
tuje dla zdławienia języka 
białoruskiego, kultury na
rodowej i rozpowszechnia
nia historii Białorusi. Dowo
dem tego może być prak
tyczna likwidacja białorus
kiej szkoły. 

1 września 1999 roku w obwodzie grodzieńskim 
do pierwszych klas z białoruskim językiem nauczania 
poszło 45,1 proc. dzieci, a do klas przygotowawczych 
- 37 proc1. A przecież w latach 1991/1992 do 1994/ 
1995 naukę w języku białoruskim w tym rejonie 
rozpoczęło 80 proc. pierwszoklasistów. 

Wykres podany poniżej, dobrze odzwierciedla 
politykę władz - zarówno obecnych, jak i poprzed
nich. W 1991 roku zgodnie z Ustawą o językach 
w Białoruskiej SRR i Państwowym Programem Roz
woju Białoruskiego i Innych Języków Narodowych 
władze zaczęły pracę. Ustawa o odrodzeniu języków 
narodowych była jednak najłagodniejsza na obszarze 
wszystkich republik poradzieckich. Uwzględniała 
powrót do języka ojczystego w ciągu 10 lat, zaczy
nając od klasy pierwszej. 

Jednak długi okres polityki internalizacji ZSRR 
pozostawił ślad w dużej liczbie obywateli Białorusi, 
w tym narodowości białoruskiej. Nagły zwrot w kie
runku białorusyzacji szkoły był często niezrozumiały. 
W wielu szkołach, gdzie wprowadzono język bia
łoruski jako wykładowy, powstały konflikty admi
nistracji z rodzicami pierwszoklasistów. Najczęściej 
do grup, które sprzeciwiały się nauce dzieci w języku 
białoruskim, należeli rodzice, którzy niedawno przy
jechali na Białoruś (na przykład wojskowi). Czasem 
dzięki nauczycielom udawało im się zebrać podpisy 
pozostałych rodziców, co decydowało o przejściu 
klasy na język rosyjski jako wykładowy. Argumenty, 
które wykorzystywały te grupy to: brak perspektyw 
dla języka białoruskiego, brak kadr i pomocy meto-

Procent uczniów klas pierwszych z białoruskim językiem 
nauczania w obwodzie grodzieńskim w latach szkolnych 

1990/1991-1999/2000. 

1993/94 1991/92 ,1994/95 
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1998/99 1996/97 
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dycznych, co z kolei osłabiało, ich zdaniem, poziom 
nauczania, a w rezultacie - szansę dostania się na 
studia. 

Nie wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej 
znają język białoruski, chociaż tego wskaźnika np. 
w Grodnie nie można uważać za zły: z 669 nau
czycieli klas podstawowych Grodna 496 zna język 
białoruski, co stanowi 74,1 proc. W grodnieńskich 
przedszkolach sytuacja wygląda gorzej: z 2265 osób 
personelu, 1371 wychowawców włada językiem bia
łoruskim, co stanowi 60,5 proc. 

Na początku lat 90. ówczesne władze Grodna 
dbały również o rozwój nauki w językach innych 
narodowości. W roku szkolnym 1990/1991 w 12 
klasach jako przedmiotu uczono języka polskiego. We 
wrześniu 1991 roku w Grodnie po raz pierwszy zos
tały otwarte 2 klasy z polskim językiem wykładowym, 
a w 15 klasach języka polskiego uczono jako przed
miotu, w tym w 3 pierwszych. Język polski poz
nawano także w 36 kółkach i na 31 zajęciach fa
kultatywnych2. 

W wielu szkołach miasta zorganizowano w sumie 
49 kółek, 38 fakultetów, 9 zespołów folklorystycznych 
i 5 klubów, w których poznawano język białoruski. 

W tym okresie bardzo ważnym czynnikiem suk
cesu białorusyzacji była prawidłowa polityka, którą 
prowadził Instytut Doskonalenia Nauczycieli, organ 
odpowiedzialny za przekwalifikowanie nauczycieli. 
W większości nauczyciele mają bezstronny stosunek 
do idei odrodzenia narodowego. Są wśród nich rów
nież przeciwnicy rozpoczętej akcji, a przecież to oni 
mieli zostać ostoją białorusyzacji. 

Ciekawy jest fakt, że dzisiaj, kiedy likwidowane 
są klasy białoruskie, liczni nauczyciele, którzy kiedyś 
sprzeciwiali się wprowadzeniu do szkół języka biało
ruskiego, aktywnie sprzeciwiają się przejściu na 
rosyjski język nauczania. W podobny sposób zacho
wują się również dzieci z klas białoruskich. Ciekawy 
wypadek miał miejsce w szkole średniej nr 21 w Grod
nie. Administracja szkoły chciała wprowadzić do klas 
białoruskich rosyjski język nauczania, ale uczniowie 
zgodnie sprzeciwili się temu. Podobny wypadek miał 

miejsce w średniej szkole nr 3 i nie są to wyjątki. 
Dzieci same bronią języka ojczystego, a tego bardzo 
obawia się rząd Białorusi. 

Na początku lat 90. wielu pracowników organów 
oświaty, pracujących na rzecz białorusyfikacji, nasta
wionych było przeciwko niej. Wielu pracowników 
średniego szczebla partii odnalazło swoje miejsce 
w organach oświaty. Wykonując zarządzenia demo
kratycznie nastawionych władz miejskich, urzędnicy 
byli dalecy od wewnętrznego identyfikowania się 
z przeprowadzaną pracą. Ci ludzie, którzy przepro
wadzali białorusyzację szkoły, zaczynając od roku 
1994, stali się ostoją likwidacji białoruskości. 

Obecnie zupełny brak nauki w języku białoruskim 
w Grodnie (wykres poniżej) prowadzi do dyskryminacji 
ludzi, którzy rozmawiają w tym języku. Staje się on 
językiem drugiej kategorii. Młodzi ludzie przyjeż
dżający ze wsi, w których uczyli się i rozmawiali 
w języku ojczystym, w mieście nieuchronnie usiłują 
dostosować się do większości. W takiej sytuacji 
starają się nie tylko rozmawiać po rosyjsku, ale nawet 
pozbyć się akcentu białoruskiego. 

Niestety, tendencja ta dostrzegalna jest także wśród 
młodzieży studiującej. Chociaż wśród studentów są 
młodzi ludzie, którzy zasadniczo rozmawiają po 
białorusku, to jednak identyfikacja z tym gronem ludzi 
jest dość trudna. Posługiwanie się językiem bia
łoruskim w życiu codziennym propaganda państwowa 
wiąże z przekonaniami politycznymi. W tej sytuacji 
młodym ludziom, dopiero rozpoczynającym swoją 
drogę życiową, znacznie łatwiej postępować tak jak 
większość i wyrzekać się języka białoruskiego. 

Należy oddać szacunek ludziom, którzy nie pat
rząc na nic, rozmawiają w swoim języku ojczystym. 
Przeważnie tacy ludzie są aktywnymi działaczami 
obywatelskimi, często należą do partii politycznych, 
ruchów i organizacji społecznych. 

Jeśli mówi się o wykorzenianiu białoruskości i bia
łoruskiego języka za szkół, to rokiem przełomowym 
był rok szkolny 1996/1997. Minęły wtedy dwa lata 
od wyborów pierwszego prezydenta Republiki Bia
łoruskiej i rok od majowego Referendum z 1995 roku, 

J ę z y k  n a u c z a n i a  w  k l a s a c h  p i e r w s z y c h  
G r o d n a  w  r o k u  s z k o l n y m  1 9 9 9 / 2 0 0 0  

Polski 0,5 3 % —\ /—0,5 3 % Białoruski 

9  8 , 9  4  %  R o s y j s k i  
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od którego następuje konsekwentne tępienie języka 
białoruskiego. 

W tym czasie na fali społecznego protestu prze
ciwko powszechnej rusyfikacji szkoły powstaje To
warzystwo Białoruskiej Szkoły. Propaganda pań
stwowa przedstawia tę organizację, jak i Towarzystwo 
Białoruskiej Mowy działające od 1989 roku, jako 
garstkę wojujących nacjonalistów, występujących 
przeciwko zjednoczeniu z bratnim narodem rosyj
skim. Takie podejs;cie państwowych mediów do tego 
rodzaju organizacji stało się dzisiaj normalnością. 

Kiedy przeprowadzono czystkę kadrową w struk
turach władzy wykonawczej Białorusi, w obwodzie 
grodzieńskim został zwolniony z posady przewod
niczącego obwodowego komitetu wykonawczego 
Siemion Domasz. W Grodnie był zwolniony, a dok
ładniej odszedł na „własne życzenie" zastępca prze
wodniczącego Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu 
Wykonawczego Aleksander Milinkiewicz. Obydwaj 
- stronnicy demokratycznych reform i białorusyzacji 
oświaty. 

Aleksander Milinkiewicz po odejściu ze stanowis
ka stanął na czele Towarzystwa Białoruskiej Szkoły. 
Latem 1996 roku grodzieńskie TBS kieruje do prze
wodniczącego Grodzieńskiego Miejskiego Komitetu 
Wykonawczego list 
z prośbą o zaprzesta
nie rusyfikacji białorus
kich szkół w Grodnie, 
a konkretnie wprowa
dzania klas rosyjskich 
w szkołach białorus
kich. W odmownych 
odpowiedziach miej
skiego i obwodowego 

komitetu wykonawczego nieustannie powoływano się 
na sfałszowane Referendum z 1995 roku oraz niechęć 
rodziców do nauki dzieci w języku białoruskim. Jeden 
z takich listów podpisany jest przez niegdysiejszego 
zwolennika edukacji po białorusku, człowieka, który sam 
rozmawiał po białorusku. 

Z inicjatywy Milinkiewicza wysłano do ministra 
edukacji list z podpisami kierowników największych 
organizacji społecznych Grodzieńszczyzny. Bez
skutecznie. 

Ogromną pracę z rodzicami prowadzi Białoruski 
Front Narodowy „Odrodzenie". Polega ona na tym, 
że aktywiści chodzą przed rozpoczęciem roku szkol
nego po domach i namawiają rodziców, aby składali 
podania z prośbą o naukę ich dzieci w języku bia
łoruskim. Dzięki propagandzie środków masowego 
przekazu praca ta z każdym rokiem staje się coraz 
bardziej skomplikowana. 

Władze stale powołują się na niechęć rodziców, 
aby ich dzieci uczyły się w języku białoruskim, „zapo
minając" o tym, skąd bierze się ta niechęć. Inte
resujący jest fakt, że niezależnie od tego, jak starałyby 
się władze, każdego roku - dzięki staraniom BFN -
w każdej szkole pojawia się kilka podań z prośbą 
o zorganizowanie nauki dzieci w języku białoruskim. 

J ę z y k  u ż y w a n y  w  s t o s u n k a c h  r o d z i n n y c h  
w  o b w o d z i e  g r o d z i e ń s k i m  

Polski 1 , 4 0 %  

Białoruski 5 3 , 6 0  %  

4 4 , 7 0  % Rosyjski 

Procent uczniów klas pierwszych z białoruskim językiem nauczania 
w Grodnie w latach szkolnych 1990/91-1999/2000* 
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'Niestety nie są znane dane za lata szkolne 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 ale z całą pewnością są one 
zbliżone do danych z roku szkolnego 1991/1992. 
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Klasy nie powstają, ponadto dzieci te najczęściej 
trafiają do różnych klas, tzn. nie mają możliwości 
stworzenia jednej klasy i zaprzyjaźnienia się. 

Najlepszym potwierdzeniem tego, że Białorusini 
chcą uczyć się i znać język białoruski (wbrew zapew
nieniom władz o tym, że rodzice nie zwracają się 
z podaniami o otwarcie klas białoruskich) jest ostatni 
spis ludności. Grodzieński Obwodowy Komitet Wy
konawczy podał dane spisu ludności z 1999 roku. 
Wynika z nich, że liczba mieszkańców obwodu gro
dzieńskiego, którzy wymienili język białoruski jako 
ojczysty, wzrosła o 4,5 proc. W domu językiem bia
łoruskim na Grodzieńszczyźnie posługuje się 53,60 
proc. ludności obwodu. To w znacznej mierze jest 

oznaką protestu przeciwko polityce rusyfikacji. • 

Tekst jest fragmentem „Raportu z monitoringu 
przestrzegania praw mniejszości narodowych oraz 
wykonania gwarancji nauczania dzieci w języku ojczys
tym w obwodzie grodzieńskim " przygotowanym przez 
Grodzieńskie Zjednoczenie Społeczne „Ratusza". 

1 W związku z reformą wykształcenia średniego i przejściem 
do dwunastoletniej szkoły. 

2 Dane na podstawie Postanowienia Miejskiej Rady depu
tatów narodowych. 

Grodzieńskie Zjednoczenie Społeczne „Ratusza" powstało w 1996 roku. Jego siedziba znajduje się 
w Grodnie. Na początku zrzeszało przedstawicieli miejscowej inteligencji: dziennikarzy, naukowców, polityków, 
artystów. Najpierw jego działalność skupiała się na kulturze. Teraz „Ratusza" zajmuje się głównie obroną 
praw człowieka i mniejszości, wspomaganiem regionalnych organizacji pozarządowych, na przykład przez 
propagowanie Internetu czy wydawanie biuletynów informacyjnych. 

„Ratusza" jest bardzo pozytywnie nastawiona do Polaków, otwarta i chętna do współpracy. Może 
dlatego, że, jak twierdzi pani Tatiana, zastępca dyrektora organizacji, tylko Polsce i Ameryce zależy na 
Białorusi. 

„Ratusza" udostępnia własne publikacje i publikacje innych organizacji, także spoza Białorusi. Są to na 
przykład „Głos znad Niemna" czy „Rota - kwartalnik dla Polonii i Polaków poza granicami RP". 

Obecnie organizacja jest w stałym kontakcie z Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją SOS, Fundacją 
Idee oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Współpraca z tą ostatnią zaczęła się po wizycie Marka 
Nowickiego na Białorusi. - To od niego wyszedł pomysł utworzenia w Grodnie placówki broniącej praw 
człowieka-opowiada pani Tatiana. 

„Ratusza" zajęła się monitoringiem i obroną praw człowieka, organizowaniem dla młodzieży szkoleń w tej 
dziedzinie. 

- Nabór uczestników prowadzony jest dwa razy do roku w szkołach wśród uczniów od piętnastego do 
osiemnastego roku życia. Część z nich musi walczyć z oporem ze strony rodziców, którzy boją się, bo za 
działalność polityczną można stracić pracę czy zostać usuniętym ze szkoły. Staramy się przekonać ich, że 
nasze spotkania nie mają z polityką nic wspólnego- tłumaczy pani Tatiana. 

Opracowała: Magdalena Pietraś 

Przez semestr uczyłem się języka rosyjskiego. Z pewną satysfakcją używałem więc w Grodnie nielicznych 
znanych mi rosyjskich zwrotów. Na przykład w restauracji potrafiłem odczytać i w pewnym stopniu zrozumieć 
nazwy w karcie dań. Było to dla mnie naturalne - gdybym był w Paryżu, siliłbym się przecież na francuski -
a jednak przez cały czas towarzyszyło mi poczucie niestosowności tego, co robię. 

Oprowadzający nas grodzieńscy uczestnicy obozu „Polis" cierpliwie znosili moje rusofilskie zapędy, ale 
później, już w Polsce, powiedzieli z uśmiechem: „następnym razem mów w Grodnie po białorusku." 

Wracając, spotkałem w pociągu ośmiolatka. Miał na imię „Witalij" - po rosyjsku. A po białorusku? „Witalis". 
Przyznał, że częściej słyszy rosyjską wersję tego imienia. Kiedy dwa dni później spotkałem go w Kuźnicy 
Białostockiej - tym razem nie z jego babcią, ale z ojcem - przywitałem się: - Cześć, Witalis!-Tak, to Witalij-
odpowiedział z silnym akcentem na ostatnią sylabę jego tata. 

Dzień później czytam o marzeniach jednego z naszych białoruskich kolegów: „by wszyscy mówili po 
białorusku". Widzę wreszcie, że mój wybór narzędzia komunikacji okazał się mimowolnym - dobrze, że 
tak nieznacznym - gestem poparcia dla władzy, której polityka wymusi na Witalisie, by został Witalijem. 

Piotr Toczyski 
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Anna Grodzińska 
Anna Kolczyńska 

EDUKACJA PO BIAŁORUSKU 
CZYLI ADUKACYJA KONTRA 
OBRAZO VANI JE 

Obraz białoruskiego systemu edukacji przedstawiony przez młodych Białorusinów z Grodna 

Po jednej stronie barykady prezydent Łukaszenko 
z zastępami wojska i milicji. Po drugiej młodzi patrio
ci walczący o zachowanie ojczystego języka i nieza
leżności. W obozie prezydenckim powiewa sztandar 
Wielkiej Rosji, a z trybuny płyną słodkie słowa o bra
terstwie z potężnym sąsiadem. Jedni pokornie poddają 
się tej politycznej mistyfikacji - niektórzy wręcz 
fanatycznie wielbią dyktatora. Są i tacy, którzy nie 
godzą się z utratą tożsamos'ci narodowej w państwie, 
gdzie aż osiemdziesiąt procent ludzi deklaruje swoją 
białoruskość. 

Tymczasem co roku siedmioletnie dzieci po raz 
pierwszy zakładają tam na plecy tornister, dostają 
się pod kuratelę nauczycieli o różnych orientacjach 
politycznych i poznają kolegów z odmiennych śro-
dowisk. Różnice poglądów są wszędzie, a struktura 
szkoły, choć odmienna od polskiej, nie powoduje 
konfliktów. 

Konfliktogenny jest język. Na ulicy od razu wia
domo kto jest kim. Białoruska mowa - nacjonalizm, 
porzucanie języka ojczystego na rzecz rosyjskiego -
„językowa prostytucja". Religia nie łagodzi sporów. 
Naród traci więź z kulturą narodową i zapomina, co 
naprawdę oznacza demokracja. 

Czy w takim kraju szkoła może unikać podziałów, 
wzajemnej wrogości, korupcji i niesprawiedliwos'ci? 
Niedaleko padają jabłka od jabłoni, a od tego jak ułoży 
się je zaraz po upadku na ziemię, zależy przyszły 
kształt społeczeństwa... 

JEDENAŚCIE DŁUGICH LAT 

Edukacja dla Białorusina zaczyna się w wieku 
sześciu lub siedmiu lat. W tym wieku wybiera się 
do obowiązkowej szkoły z nauczaniem początko
wym. Nauczanie początkowe trwa cztery lata i obej
muje naukę pisania, czytania i liczenia. Pierwsza 
klasa przypomina raczej przedszkole, gdzie nauka 
poprzeplatana jest zabawą. Od klasy drugiej wpro
wadzane są profile. Następuje podział na klasy 
językowe. Można uczyć się polskiego lub angiel
skiego. Oprócz języków dodatkowych istotnym 

elementem jest nauka zarówno języka białoruskiego, 
jak i rosyjskiego. Ponadto istnieje podział na szkoły 
białoruskie i rosyjskie. Te drugie zdecydowanie do
minują. Zarówno w nauczaniu początkowym, jak 
i w szkole podstawowej (od czwartej do jedenastej 
klasy) istnieje czterostopniowa skala oceniania: nie
zadowalająca, zadowalająca, dobra i bardzo dobra. 
System ten nie zmienia się do końca szkoły średniej. 
Zajęcia w podstawówce trwają średnio 5-6 godzin 
lekcyjnych po 40 min. W starszych klasach ich ilość 
zwiększa się. W szkole z nauczaniem elementarnym 
i w podstawówce każdy uczeń przechodzi do klasy 
następnej. Jedynie osoby nie uczęszczające na zajęcia 
lub zachowujące się nagannie „mają szansę" pow
tarzać klasę. 

Przechodząc przez poszczególne etapy szkoły śred
niej uczeń nie zdaje egzaminu sprawdzającego. Do
piero pod koniec szkoły średniej czeka go egzamin 
dojrzałości. Egzamin dojrzałości (tzw. vypusknyja) 
przeprowadzony jest na terenie szkoły, do której uczęsz
cza. Prace sprawdzane są przez komisję złożoną z nau
czycieli tej szkoły. Obowiązkowy jest egzamin z języka 
rosyjskiego (dyktando) i białoruskiego (literatura). 
Dodatkowo wybiera się dwa przedmioty: historię Bia
łorusi, WOS, biologię itp. Egzamin końcowy jest mało 
stresujący dla uczniów posiadających pewną ilość nie 
wiedzy, lecz... pieniędzy. Wystarczy zaopatrzyć ko
misję w coś dobrego do jedzenia, a już jedną nogą 
zostaje się absolwentem szkoły średniej z piękną 
cenzurką i myślą, że jedenaście lat to zdecydowanie 
za długo... 

UCZYŁEŚ SIĘ - ODPRACUJ 

Na Białorusi drogę do wykształcenia zaczyna się 
od cukierków. Nauczyciel to też człowiek - z pełnym 
żołądkiem przychylniej spojrzy na abiturientów. Trzeba 
złożyć się parę dni wcześniej i „podkupić" egzaminatorów. 

Egzamin dojrzałości to nie koniec „inwestycji 
w przyszłość". Problem w tym, że profesorowi uni
wersyteckiemu nie wystarczy już półmisek sma
kołyków. Tu wymagana jest znacznie zasobniejsza 
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ROSYJSKI W SZKOLE, 
PIOTR WIELKI -
WÓDZ 

Prezenter zapowiada występ bia
łoruskiego zespołu pieśni i tańca, 
który w tradycyjnych strojach ma 
odśpiewać ludową melodię tańcząc 
narodowy taniec. Zapowiadający 
używa jednak języka rosyjskiego. 
Nikt się temu nie dziwi, bo w do
mach też nie mówi się w ojczystym 
języku. Tu można się przynajmniej 
napatrzeć na haftowane koszule 
i słomiane buty. Czy w szkole o tym 
powiedzą? Powinni. Są przecież 
lekcje historii i literatury białorus
kiej, ale czy uwzględnione zostaną 
korzenie narodowe, to zależy już 
tylko od nauczyciela. Nawet naj
ostrzejsze rozporządzenia władz 
mogą utracić moc w czterech ścia
nach klasy, gdzie wykłada Rosja
nin. Trzeba też pamiętać, że wła-

kieszeń albo znajomi na odpowiednich stanowiskach. 
Istnieje też legalna droga na uczelnię. Nikogo nie 

dziwi, że na oblegany kierunek dostają się uczniowie, 
którzy bardzo słabo zdali egzaminy. Za tysiąc dolarów 
rocznie studiują z prymusami. Mogą być z siebie dumni, 
bo ci którzy oblali egzamin wstępny płacą za naukę dwa 
tysiące dolarów, a fundusze będą przecież potrzebne 
jeszcze na „rozmierkowanie", czyli przydział. 

Na Białorusi - każdy student ma dług wobec pań
stwa. Pięć lat studiów trzeba odpracować. Dlatego 
absolwentów czeka „rozmierkowanie". Młodzi prawnicy 
dostają skierowania do sądów w całym państwie. Marze
niem jest przydział do wielkiego miasta, najlepiej rodzin
nego, ale bywa tak, że stanowisko czeka w małej mieś
cinie na drugim końcu kraju. Strefa skażenia radio
aktywnego również wchodzi w grę, więc najlepiej mieć 
pieniądze i znajomości - wtedy nie trzeba martwić się 
o przydział. Mniej zamożni muszą być gotowi na opusz
czenie rodziny i przyjaciół, bo na Białorusi obowiązek 
zatrudnienia to nie tylko kawałek kartki ze skierowa
niem. W przypadku odmowy podjęcia pracy, za każdy 
rok odbytych studiów zapłacisz tysiąc dolarów. Przecię
tna pensja to sześćdziesiąt dolarów miesięcznie. 

Jedni pracować muszą, inni nie mogą. Zagraniczne 
studia nie mają żadnej wartości, bo z kraju wyjeżdżają 
głównie opozycjoniści. Jeżeli opuszczasz Białoruś, żeby 
zdobyć wykształcenie, to nie masz już po co wracać. Tu 
lekarz z obcym dyplomem może tylko 
sprzątać ulicę. 

dze bardziej pilnują rosyjskich zapowiedzi, niż popu
laryzowania białoruskich występów. 

Język rosyjski zdecydowanie dominuje także 
w trakcie edukacji. Większość przedmiotów wykła
danych jest w tym języku - z wyjątkiem literatury 
i historii białoruskiej. Nie jest to jednak regułą. 
Bywa, że przedmioty dotyczące ojczyzny wykłada 
się w języku rosyjskim. Nic w tym dziwnego, skoro 
większość białoruskich uczniów rozmawia między 
sobą w po rosyjsku. Powoduje to podział na zde
klarowanych narodowo Białorusinów i Białorusinów 
rosyjskich. Do języka białoruskiego zniechęca rów
nież władza. Systematycznie zmniejszane są godziny 
ojczystego języka na rzecz rosyjskiego, co ma po
dobno pomóc w zaistnieniu przyszłego Związku 
Rosji i Białorusi. 

Historia Białorusi i świata to dwa oddzielne 
przedmioty w szkole. Podział jest konieczny, bo 
historia ojczyzny ma specyficzny charakter. Dzieci 
dowiadują się na przykład, że Piotr Wielki to ich 
wspaniały wódz. Ciekawe, że na mapie ówczesnej 
Europy terytorium Białorusi należy do Rzeczpos
politej ... • 
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Andrej Mielnikau 

GOŚCINNA ZIEMIA 
NAPROMIENIOWANA 

Nowy krajobraz etniczny na terenach dotkniętych katastrofą w Czarnobylu 

WIETKA 

Autobus do Wietki - małego miasta powiatowego 
położonego dwadzieścia kilometrów od Homla (dru
giego pod względem wielkości miasta na Białorusi 
i najbardziej rozwiniętego w postczarnobylskim inter-
regionie). Arabskie bądź zakaukaskie twarze, ciemne 
oczy i ciemne, kręcone włosy pasażerów. Azerowie? 
Ormianie? Kurdowie? Czeczeńcy? Bardzo praw
dopodobne, że zarówno ci, jak i tamci. Osada Wietka 
założona została w połowie XVII wieku przez ucie
kinierów z Moskwy, tak zwanych starowierów. Refor
my religijne cara Aleksego doprowadziły do rozlewu 
krwi. Ponad sto tysięcy zwolenników starych prawo
sławnych tradycji znalazło ratunek w tolerancyjnej 
Rzeczpospolitej. Osada wkrótce stała się trzydzies-
totysięcznym miastem handlowym, które skutecznie 
konkurowało z podobnymi, lecz w większości żydow
skimi centrami handlowymi, położonymi wzdłuż całej 
wschodniej granicy państwa. Bogata Wietka w ciągu 
mijających stuleci stała się prawdziwym muzeum 
rosyjskiej drewnianej architektury i ikonopisu, których 
nie były w stanie zniszczyć ani liczne wojny, ani 
bolszewickie barbarzyństwo. 

Na swoje nieszczęście teren, który po katastrofie 
w elektrowni atomowej stał się postczarnobylskim 
interregionem znajduje się pomiędzy Czarnobylem 
a Moskwą. Kiedy w pierwszych tygodniach chmury 
radioaktywne, pod wpływem wiatru, ruszyły w kie
runku Moskwy, za Homlem lotnictwo przypuściło na 
nie atak. W ten właśnie sposób powstała radioaktywna 
plama o powierzchni czterdziestu tysięcy kilometrów 
kwadratowych i nastąpiło skażenie cezem, które 
miejscami przewyższało nawet powstałe wokół elek
trowni. Mieszkańców trzeba było ewakuować. 

W Mińsku, białoruskiej stolicy, znajduje się duża 
dzielnica - Malinówka (Malinauka), którą władze 
przekazały „czarnobylcom" - ludziom, którzy swe 
domy pozostawili w strefie radioaktywnej plamy. 
Według cennika panującego w Mińsku, mieszkania 
tu są bardzo tanie. Ludzie otrzymali je bardzo szybko. 
Przekazali państwu swe chaty w Wietce, Krasnopolu, 
Karmie, Klimowiczach, Czaczersku - centrach skażo
nego regionu, a państwo dało im Malinówkę. 

Planowano, iż pozostawione w „plamie" budynki 
zostaną zburzone, ale kryzys polityczny i ekono
miczny w chylącym się ku upadkowi Związku Ra

dzieckim, wprowadził w te plany swoją korektę. 
W większości przypadków budynki zionęły pustką, 
jednak po pewnym czasie część z nich zaczęli zajmo
wać nielegalni przesiedleńcy z „punktów zapalnych" 
byłego imperium, przekonani, że lepiej żyć na terenie 
napromieniowanym, niż pod ostrzałem i w niebez
pieczeństwie. Drugą część opuszczonych budynków, 
również nielegalnie, zajęli ich byli gospodarze. Naj
pierw jednak wynajmowali lokatorom swe mieszkania 
w Malinówce za 60-150 dolarów miesięcznie, co jak 
na białoruskie warunki daje więcej, niż otrzymuje 
wykładowca na uniwersytecie. 

Wietka starowierów przekształciła się w miasto 
0 różnych twarzach, w zaułkach którego na przemian 
biegają dzieci o smagłej i jasnej cerze, a spoza par
kanów razem z rosyjską odmianą disco-polo słychać 
indyjskie, tureckie i arabskie rytmy. 

To, co dzieje się w Wietce, można zaobserwować 
na całym terytorium „plamy". W rejony bardziej 
oddalone od Homla przyjeżdżają „nielegalni" w po
deszłym wieku, którzy chcą możliwie spokojnie spę
dzić starość, a także ci, którzy chwilowo nie chcą 
„rzucać się w oczy", albo na przykład chcą założyć 
plantacje maku. 

Stosunki pomiędzy przesiedleńcami, a także ich 
kontakty z autochtonami nie układają się najlepiej. 
W miasteczkach, mających kiedyś reputację spokoj
nych, z dnia na dzień rośnie przestępczość, rozprzes
trzeniają się choroby weneryczne i gruźlica, pojawiła 
się narkomania. Jednak fakt wspólnej egzystencji na 
terenie, gdzie mieszkanie jest szkodliwe dla zdrowia 
1 wynikająca z tego konieczność wspólnego stawiania 
czoła problemom, zapobiega powstawaniu konfliktów 
o czysto etnicznym charakterze. Ormianie i Azerowie 
- zacięci wrogowie na Zakaukaziu, zmagający się 
o Karabach (konflikt przekształcający się od czasu do 
czasu w wojnę trwa tam już od jedenastu lat), w post
czarnobylskim regionie pokojowo sąsiadują, a zdarza 
się nawet, że przyjaźnią się i współpracują. 

W maleńkich miasteczkach Białorusi, podobnych 
do Wietki, ciężko jest o pracę. Do pracy byli emi
granci - Kurdowie, Ormianie, Azerowie, Czeczeńcy 
-jadą do Homla. 
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MOZAIKA ETNICZNA W HOMLU 

Mniejszości narodowe na miejscowym targowisku 
mają swoje specjalności. 

Cyganie (jest ich w Homlu ponad tysiąc, „miesz
kają" przeważnie w zachodniej dzielnicy willowej) 
pasą przed swoimi domami konie, handlują dywa
nami, zajmują się też skupem i sprzedażą wyrobów 
ze szlachetnych kruszców. 

Wietnamczycy (w Homlu są od lat siedemdzie
siątych, kiedy Związek Radziecki pomagał Wiet
namowi walczyć z bezrobociem, teraz jest ich około 
stu) handlują sprzętem audio-wideo, płytami CD, 
a także obcą walutą. 

Azerowie (w mieście mieszka ich około tysiąca) 
sprzedają kwiaty, Ormianie (około czterystu) - alko
hol. Alkoholem w Homlu handlują jednak nie tylko 
oni. Niskiej jakości, tanią wódkę sprzedają Ukraińcy. 
Również u nich można kupić najtańszy olej, miód, 
słoninę, orzechy włoskie. W Homlu mieszka ponad 
dziesięć tysięcy Ukraińców. W większości są rosyjsko-
języczni, nie kryją jednak swego ukraińskiego akcentu. 

Czeczeńcy zapewniają „parasol", to znaczy ochra
niają półlegalnie i nielegalnie przebywających na 
Białorusi biznesmenów. Kurdowie nie wstydzą się 
żadnej pracy, dlatego najczęściej są pracow 
nikami fizycznymi. Tak Kurdów jak i Cze
czeńców mieszka w Homlu około dwustu 

Niemcy w Homlu to najbar
dziej elitarna mniejszość, liczy 
sobie około tysiąca osób. Z te 
go środowiska rekrutuje się 
wielu wykładowców uni
wersyteckich, inżynierów, 
pracowników służby zdro
wia i farmaceutów. Dobrze 
znają język rosyjski. 

Homelskich Żydów jest oko
ło pięciu tysięcy (reszta z dawnej 
czterdziestotysięcznej społecznoś
ci miasta). Chodzą do synagogi. 
Uczą się jidysz i języka angiel 
skiego, ale na co dzień używają 
rosyjskiego. 

Homelscy Polacy tak, jak Niemcy 
i Ukraińcy mają towarzystwo kul
turalne. Ich dokładna liczba nie 
jest znana, gdyż czasem na
zywają się Rosjanami lub . 
Ukraińcami o polskich ko
rzeniach. Tych, których łączy 
kościół jest około pięciuset. Na 
co dzień są rosyjskojęzyczni. 

Homelskich Chińczyków jest około dwustu. Naz
wać ich mieszkańcami Homla można jednak tylko 
umownie - w większości to studenci, doktoranci i wyk
ładowcy Uniwersytetu Homelskiego i Akademii Me
dycznej (obie te instytucje utrzymują bardzo bliskie 
kontakty z Chinami). Wybuch w Czarnobylu przyczynił 
się do założenia Akademii Medycznej. Uczelnia ta 
specjalizuje się w medycynie zajmującej się skutkami 
promieniowania jonizującego. Eksperymentuje się tutaj 
z metodami opartymi na chińskiej medycynie. 

Homelskich Uzbeków podobnie jak Mołdawian 
jest około stu. W większości pojawili się tu wskutek 
zawierania małżeństw mieszanych. 

Narodowościowe towarzystwa kulturalne na post-
czarnobylskim terytorium nie są tak aktywne, jak na 
przykład te, które działają w innym białoruskim regionie 
- na Grodzieńszczyźnie. W Grodnie co roku odbywają 
się festiwale kultury mniejszości narodowych. Stają się 
prawdziwym świętem, a przychodzą na nie tłumy. 

W Homlu wszystko jest o wiele bardziej sforma
lizowane, towarzystwa kulturalne prawie nie infor
mują o swoim istnieniu, ograniczając się do nie
wielkiego udziału w imprezach organizowanych przez 
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władze. Możliwe, że jest to okres inkubacyjny. Tra
dycja grodzieńskich festiwali nie powstała wraz ze 
stworzeniem tamtejszych towarzystw mniejszościo
wych. A w interregionie postczarnobylskim mieszają 
się nie tylko narodowos'ci, lecz także różne rasy, co 
może w przyszlos'ci doprowadzić do narodzin bardzo 
ciekawej kultury regionalnej. 

RADIOAKTYWNY GRZYB 
W PREZENCIE 

Mniejszości narodowe przyczyniają się także do 
rozwoju „usług przydrożnych", uzupełniają brak 
odpowiedniej infrastruktury przy drogach. Do nie
dawna tego typu usługi na Białorusi były dosyć słabo 
rozwinięte. Wyjątkiem był czas grzybobrania - wtedy 
wzdłuż dróg krajowych stawały szeregi babć i dzieci; 
jedni z wiadrami lub workami jabłek, wiśni, śliwek, 
ziemniaków, różnej zieleniny, inni - ze sznurami 
suszonych i podsuszanych grzybów. Nawet po kata
strofie w Czarnobylu zapotrzebowanie na tego rodzaju 
produkty istnieje na postczarnobylskim terytorium. 
Ludzie kupują je tu po to, aby znów je odsprzedać 
lub na prezenty dla nielubianych osób. 

Radioaktywny interregion przecinają duże szlaki 
komunikacji samochodowej: „Sankt-Petersburg -
Odessa" i „Warszawa - Moskwa". Przemierzając 
radioaktywne terytorium często widzi się słupki z tab
licą, na której obok znaku promieniowania umiesz
czony jest napis: „Wjazd do lasu zabroniony". Od 
czasu katastrofy poziom radioaktywności w lasach 
prawie się nie zmniejszył. Na skraju lasu, w altanach 
wybudowanych jeszcze przed 1986 rokiem przez 
służby drogowe dla przejeżdżających, odpoczywają 
już chyba tylko bardzo głupi ludzie, których nie cieszy 
perspektywa odpoczynku w szczerym polu. Altany to 
niewielkie budynki, z których dobiega muzyka, roz
nosi się zapach szaszłyków i gdzie w końcu można 
się rozluźnić. A to przyciąga podróżnych. 

Właśnie takimi sprawami, jak rozbudowa przy
drożnych kawiarni, szaszłykami i hoteli w postczar
nobylskim regionie zajęli się Ormianie, Azerowie, 
Czeczeńcy i Kurdowie. Ten „serwis" jest ściśle po
wiązany ze strukturami przestępczymi, handlem nar
kotykami i prostytucją, ale jego zaletą jest to, że stwarza 
warunki dla normalnego odpoczynku podróżnych. • 

Przekład z białoruskiego: Tomasz Sajewicz 

Piotr Toczyski 

„POZNAŃSKA" 
NIE CHCE, INNI 
CHCĄ 
Czy media regionalne starają się pełnić rolę edu

kacyjną? 

Piotr Cegłowski, redaktor naczelny „Gazety Poz
nańskiej" (wydawanej przez niemiecki koncern pra
sowy Passauer Neue Presse) mówi, że czytelnicy nie 
spodziewają się po lokalnych mediach pełnienia roli 
edukacyjnej. - To nie miejsce na edukowanie - stwier
dza. 

Co innego można usłyszeć w poznańskim oddziale 
TVP: - Telewizja publiczna ma swoją misję. Czasem 
nasz widz nawet nie wie, że program, który ogląda, 
ma charakter edukacyjny. W odpowiedzi na pojmo
wanie roli edukacyjnej mediów lokalnych przez „Ga
zetę Poznańską" słyszymy: - Jeśli dla nich dzienni
karstwo kończy się na podpisach pod obrazkami, to 
tylko ich sprawa. 

W mniejszym stopniu akcentuje się rolę edukacyjną 
lokalnych mediów w białostockim oddziale TVP: -
Misją dziennikarza nie jest naprawianie świata, ale 
relacjonowanie - pada odpowiedź. Inny dziennikarz 
z tego oddziału, Andrzej Romańczuk, stwierdza, że 
w wypełnianiu roli edukacyjnej przeszkadza lokalnym 
dziennikarzom brak środków finansowych: - Jeśli jest 
do zrobienia dla telewizji ogólnopolskiej jakiś program 
edukacyjny o Białostocczyźnie, to najczęściej nie zleca 
się tego dziennikarzowi z naszego oddziału, tylko komuś 
z Warszawy. 

Z kolei publiczne Radio Białystok edukuje poprzez 
informowanie. - Nie można uczyć przez radio mate
matyki, ale można edukować na inne sposoby - prze
konuje nas dziennikarz z dwudziestoletnim stażem, 
dziś szef programowy radia - Leszek Pijarski. 

Nieco inaczej swoją rolę edukacyjną pojmuje 
„Niwa", tygodnik Białorusinów w Polsce, który moż
na nazwać regionalnym o tyle, że najwięcej Biało
rusinów w Polsce mieszka na Białostocczyźnie. -
Chcemy, aby artykuły były źródłem wiedzy o historii 
tych ziem. Wiemy, że teksty wykorzystywane są na 
lekcjach języka białoruskiego - przekonuje redaktor 
naczelny pisma. • 
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Iwona Młożniak 

RADIOEDUKACJA ~ 
Robert Firmhofer: - Radio Bis to 80 proc. słowa i 20 proc. muzyki. Nasz program ma w znacznej mierze 

charakter słowny. Słowo nie jest tu konferansjerką, paplaniną, tylko ma swoją wartość. 

„Dla tych, co chcą wiedzieć więcej" - to hasło 
przewodnie Radia Bis, które powstało w 1994 roku 
jako kontynuacja Programu IV Polskiego Radia. 

- Program IV był programem tradycyjnym. Au
dycji edukacyjnych uczniowi słuchali podczas zajęć 
lekcyjnych - mówi Robert Firmhofer, zastępca dyre
ktora Radia Bis do spraw programu. - Natomiast 
Polskie Radio Bis powstało jako program, który miał 
być adresowany do tych, którzy mają potrzebę słu
chania radia, by czegoś się dowiedzieć, czyli do słu
chaczy, którzy są zainteresowani udziałem w pub
licznej debacie. 

Znaczna część audycji nabrała charakteru mniej 
szkolnego, a bardziej poznawczego. Była to odpo
wiedź na przemiany po roku 1989, które dotknęły 
rynek radiowy, sposób słuchania radia i formy ko
munikowania się ze słuchaczami. Audycje zaczęły 
być redagowane z myślą o odbiorcy, którego trzeba 
zachęcić do słuchania programu. 

OD DZIECKA DO NAUKOWCA 

- Cała ramówka jest obmyślona tak, aby każdy 
znalazł coś dla siebie. Wiele audycji kieruje się do 
młodzieży. Blisko połowa słuchaczy Radia Bis to 
ludzie młodzi, poniżej dwudziestego piątego roku 
życia, a co piąty słuchacz nie ma nawet piętnastu lat 
- wylicza dyrektor. Dla tej części audytorium przy
gotowano wiele rozwijających, szerzących edukację 
audycji. Przedszkolaki i najmłodsi uczniowie znajdą 
tu dla siebie programy, które mają rozbudzić ich 
zainteresowanie światem, uwrażliwić na muzykę 
i przygotować do życia wśród rówieśników i osób 
dorosłych (m. in. „Radio Najmłodszych", „Radio 
Kleks"). - W niedzielnej audycji „Zygzak", w znacz
nej mierze układanej przez dzieci, buduje się wiedzę 
o teatrze. Potrzebna jest tu wyobraźnia, ponieważ nie 
posługujemy się obrazem, a jedynie dźwiękiem -
mówi Robert Firmhofer. 

W paśmie dla nastolatków nadawane są programy 
przybliżające wiedzę z różnych dziedzin nauki, roz
wijające zainteresowania i zachęcające do samo
kształcenia („Klub Nastolatków", „Bisomat"). 

Audycje dla uczniów szkół średnich rozpoczynają 
się po godzinie szesnastej. Są to programy dotyczące 
historii („Kronika dwóch tysiącleci"), języka pol

skiego („Słownik Jerzego Bralczyka"), literatury 
(„Biblioteka arcydzieł"), szeroko pojętej nauki („Bis-
misja") oraz edukacji szkolnej i obywatelskiej („Klub 
Cogito", „Bisowisko"). 

- Znamy programy nauczania - podkreśla dyrektor 
programowy. - Na tej podstawie przygotowywane są 
audycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 
Organizujemy też wielkie akcje powtórkowe, na przy
kład przed maturą. Otrzymujemy wiele sygnałów od 
słuchaczy. Okazuje się, że nasze programy pomagają 
młodym ludziom w podejmowaniu bardzo istotnych 
decyzji, nawet dotyczących rozpoczęcia studiów na 
określonym kierunku. 

PIKNIK 

Polskie Radio Bis to jeden z organizatorów Pik
niku Naukowego, który jest największym happenin
giem w Europie Środkowej popularyzującym naukę 
w niekonwencjonalny sposób. Podczas całodniowego 
spotkania z nauką, które tradycyjnie odbywa się na 
Rynku Nowego Miasta i Podzamczu w Warszawie, 
uczeni przedstawiają kilkaset prezentacji i doświad
czeń. Ma to na celu naukowe wyjaśnienie zjawisk, 
towarzyszących nam w życiu codziennym: - Radio 
Bis wychodzi z założenia, że w nauce nie chodzi 
o sztywne, encyklopedyczne regułki, lecz o jej związek 
z tym, co możemy obserwować i z czym stykamy się 
na co dzień. 

ZA PAN BRAT Z KLASYKĄ 

Robert Firmhofer współpracuje z Radiem Bis od 
momentu jego powstania. - Reprezentujemy nowo
czesne myślenie o radiu i o słuchaczu - twierdzi. 
Nowatorski sposób realizacji audycji towarzyszy tu 
m.in. promowaniu klasyki. - Staramy się pokazywać 
klasykę w formie mało klasycznej, w takiej, która może 
być atrakcyjna dla współczesnego słuchacza. Przy
kładem może być „Maraton z Panem Tadeuszem" -
publiczne czytanie największego polskiego poematu. 
Specjalnie po to, by przeczytać dwunastą księgę 
przybył z Paryża Andrzej Seweryn. Głośnym wyda
rzeniem było także wystawienie opery radiowej „Balla
dyna" z muzyką Macieja Małeckiego, w reżyserii 
Anny Seniuk. Opera ta już w listopadzie ma być 
zaprezentowana Polonii w Wilnie. 
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Obecnie, po powrocie do nadawania w pełnym 
wymiarze godzin, Radio Bis wznawia na antenie 
słuchowiska radiowe w dłuższej, kilkudziesięcio
minutowej formie. - Co tydzień, w sobotę koneserów 
sztuki czeka godzinne spotkanie z teatrem radiowym. 

NAJPOPULARNIEJSZE AUDYCJE 
Wierni słuchacze Radia Bis z pewnos'cią znają, 

najpopularniejszą z całego pasma, audycję „Atlas 
Piosenek". - Prowadzi się ją w języku polskim i ob
cym. Każdego dnia jest inny język: w poniedziałki 
francuski i kolejno: włoski, hiszpański, angielski, 
rosyjski. Prezentuje się tutaj historię i kulturę danego 
państwa, ilustrowaną dodatkowo piosenkami w języ
ku, który akurat jest omawiany - tłumaczy Firmhofer. 

Jak wykazują badania, liczba słuchaczy ros'nie 
również w czasie antenowych kursów języków ob
cych. Na razie zostały uruchomione trzy: angielski, 
francuski i hiszpański. W najbliższym czasie planuje 
się rozpoczęcie emisji następnych dwóch: niemieckiego 
i łaciny. 

Latem popularne są też Międzynarodowe Nie
dziele, siedmiogodzinne bloki programowe, które są 
poświęcone jednemu państwu lub regionowi. Równie 
dużą popularnością cieszył się nadawany w sierpniu 
cykl audycji poświęcony dwudziestej rocznicy pow
stania Solidarności. 

- Codziennie była kronika, w której prezentowano 
dokumenty czytane przez lektora, jak i puszczano 
autentyczne wypowiedzi zachowane w archiwach 
polskiego Radia albo telewizji oraz dzisiejsze wypo
wiedzi świadków tamtych wydarzeń. 

To była pionierska praca: - Odkryliśmy przy rea
lizacji tej audycji, ze nikt do tej pory nie zrobił kalen
darium sierpnia 1980 dzień po dniu. 

SŁUCHACZE 
Radio Bis, przez ostatnie trzy lata nadawane wspól

nie z Programem II Polskiego Radia na jednej sieci 
nadawczej, dysponowało krótkim i dość niekorzys
tnym czasem antenowym (od 5:55 do 17: 00). Poten
cjalni słuchacze - ucząca się młodzież czy osoby 
pracujące - miały ograniczony kontakt z radiem. 

W przeprowadzonej na początku września 2000 
przez warszawską gazetę lokalną „Południe" sondzie 
internetowej, na pytanie: „Jakiej stacji radiowej słu
chasz najczęściej?" ani razu nie padła nazwa Radia 
Bis. Najwięcej głosów zebrało Radio Zet, za nim PR 1 
Polskiego Radia i RMF FM. 

Mieszkańcy Warszawy nie negowali wprawdzie 
faktu emitowania przez Radio Bis programów cieka
wych i wartościowych, ale twierdzili, że od radia 
oczekują czegoś innego: 

- Kiedy wracam po ciężkim dniu do domu, mam 
ochotę zasiąść wygodnie w fotelu i słuchając przy
jemnej muzyki, po prostu relaksować się - mówi 
Małgorzata P. (lat 30). 

Inny stosunek do Radia Bis ma nauczycielka 
języka polskiego jednej z warszawskich szkół śred
nich: — Jako miłośniczka sztuki i edukacji, jestem 
wierną słuchaczką Radia Bis. Cenię je za ambitne 
programy. 

Robert Firmhofer: - Radio Bis to 80 proc. słowa 
i 20 proc. muzyki. Nasz program ma w znacznej 
mierze charakter słowny. Słowo nie jest tu konfe
ransjerką, paplaniną, tylko ma swoją wartość. Stacje 
komercyjne mają pewne bloki muzyczne, które są 
wypełnione licznymi, lecz krótkimi formami słownymi 
w postaci telefonów, gawędy. My różnimy się po 
względem układu ramowego programu od stacji ko
mercyjnych. Mamy audycje. 

RADIOSTACJA. MUZYKA 
I ZAGRANICA 

Radiostacja, dawniej - Rozgłośnia Harcerska, 
swoją ofertę kieruje również do ludzi młodych. To 
stacja muzyczna; tutaj króluje hip-hop, techno, rap, 
metal. 

- Jesteśmy najbardziej zróżnicowanym radiem, 
jeśli chodzi o muzykę alternatywną - twierdzi Michał 
Niewiadomski, szef działu informacyjnego Radio
stacji. W dziale przez niego kierowanym najwięcej 
uwagi przywiązuje się do wydarzeń zza granicy. -
Wiąże się to ze staraniami Polski o członkostwo 
w Unii Europejskiej i z procesem integracji kraju 
Z zachodem. Młody człowiek w dzisiejszych czasach 
musi wiedzieć, czym jest zachód. Nie liczy się tylko 
to, ilu parlamentarzystów ma Komisja Europejska, czy 
kim jest Romano Prodi. 

Tutaj, w dziale newsowym, realizuje się ame
rykański styl dziennikarstwa, gdzie dziennikarz pełni 
funkcję głównie narratora, a nie komentatora. Na 
komentarze wygospodarowany został osobny czas 
antenowy. Można je usłyszeć między innymi w pod
sumowaniach dnia, gdzie wyjaśniane są sprawy ściśle 
dotyczące aktualnych wydarzeń. Od października 
2000 roku także w „Klubie dyskusyjnym u Jarka" 
będzie się mówić o wydarzeniach mijającego tygod
nia. Ma to być pięciominutowa rozmowa z ciekawą 
osobą: politologiem, historykiem, publicystą. 

- To, co prezentujemy, ma być przekazane w dos
tępny, krótki, rzetelny i obiektywny sposób - wyjaśnia 
Michał Niewiadomski. 
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HARCERZ TURYSTĄ 

Radiostacja, stawiając na młodzież, muzykę alter
natywną, nowatorstwo, jednocześnie czerpie z dłu
goletniej tradycji Rozgłośni Harcerskiej. Co sobotę 
nadawany jest tu „Magazyn Harcerski", gdzie mówi 
się nie tylko o harcerstwie, lecz także o edukacji, 
ekologii, szkolnictwie. W nowej jesiennej ramówce 
ma być prezentowany także krótki reportaż. - W 
mediach komercyjnych nie jest to popularna forma 
radiowa - mówi szef działu informacyjnego. Właśnie 
on prowadzi „Magazyn Harcerski". Michał Niewia
domski to również autor audycji turystycznej „Lep 
na Turystów", w której prezentowane są rozmowy 
z podróżnikami, interesujące miejsca i organizowane 
są konkursy geograficzne. - Ma to zachęcić do czy
tania, poznawania, do tego, aby nie tylko interesować 
się muzyką. Chcemy mobilizować nie tylko tę aktywną 
grupę młodych ludzi, ale i tych, którym w zasadzie 
nic się nie chce - mówi. 

CZYM MŁODZIEŻ ŻYJE 

Radiostacja, informując o świecie i o zagranicy, nie 
zapomina o nauce języka angielskiego. W audycjach 
prowadzonych, między innymi, przez Agnieszkę 
Szydłowską i Damiana Portera, naucza się języka 
przez tłumaczenie piosenek. Radiostacja zaznajamia 
także swoich słuchaczy z rynkiem pracy. Temat ten 
porusza poniedziałkowa audycja „Jest robota". Jarek 
Skoczeń i Magda Pankowska radzą między innymi, 
co robić, aby dobrze wypaść podczas rozmowy kwa
lifikacyjnej. 

Na antenie Radiostacji poruszany jest także prob
lem uzależnień. Powstała audycja „Wyjście". Na
dawana jest co dwa tygodnie i prowadzi ją na zmianę 
Marek Kotański i Tomasz Harasimowicz. Często 

podobne problemy poruszane są w blokach prog
ramów z tak zwanym „otwartym mikrofonem". - Ra
dio nastawione jest nie tylko na muzykę, ale i na 
wymianę doświadczeń, poglądów, dyskusje - pod
kreśla Michał Niewiadomski. W programach typu 
„Daj głos" czy „Klub dyskusyjny u Jarka" słuchacze 
mogą dzwonić i wypowiadać się na poruszany temat, 
dzielić się swoimi uwagami. - To nie radio dla mnie, 
to program, który robię dla słuchaczy. Słuchacz ma 
być zadowolony. Jeżeli on jest zadowolony, to dopiero 
ja mogę być zadowolony. 

PRZEPRASZAM, JAKA 
RADIOSTACJA? 

Radiostacja nie ma swojego hasła przewodniego, 
ale zdaniem Michała Niewiadomskiego mogłoby ono 
brzmieć: - Posłuchaj nas, dobrze się baw przy muzyce 
i zadzwoń do nas. Uwierz, że od Ciebie wiele zależy, 
a pieniądze nie spadną Ci z nieba. 

Nie jest to jednak radio, którego program zain
teresowałby każdego. - Nie wychodzimy z założenia, 
Że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Jest to radio dla 
określonej grupy słuchaczy. Grupę tę stanowią ludzie 
młodzi, ciekawi świata, lubiący zabawę, muzykę alter
natywną. 

Na swojej stronie internetowej Radiostacja określa 
się jako medium nowoczesne, przyszłościowe, nie 
schlebiające najpłytszym gustom. 

- Radiostacji słucham, bo grają dobrą muzykę. 
Taką, jaką lubię. Dla muzyki jej słucham, nie dla 
programów edukacyjnych - mówi wierny słuchacz 
Michał (lat 20). Podobne zdanie mają jego koledzy, 
fani muzyki alternatywnej. Ci, którzy nie interesują 
się tym rodzajem muzyki, zupełnie nie znają tej stacji. 
Na pytanie, czy słuchają Radiostacji, odpowiadają: -
Jakiej radiostacji? • 

Warszawa, wrzesień 2000 
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Anna Toczyska 

PISAĆ O DUCHOWEJ OJCZYŹNIE 
Procesy asymilacyjne trwają: - Coraz mniej osób zna język białoruski i używa go. - Na tempo tej asymilacji 

wpływa brak nauczania w języku białoruskim - uzupełnia Hanna Kondratiuk-Świerubska. 

„NIWA" 

„Niwa" to pismo mniejszości białoruskiej w Pol
sce. Pierwszy numer ukazał się czwartego marca 1956 
roku. - Powstanie gazety było związane ze zmianami 
politycznymi, jakie wtedy zaszły - mówi Witał Luba, 
redaktor naczelny pisma. Do roku 1956 nie wycho
dziły gazety mniejszości narodowych z wyjątkiem 
mniejszości żydowskiej. Po 1956 roku każda mniej
szość otrzymała pozwolenie na utworzenie jednej 
organizacji i wydawanie jednej gazety. Wtedy pow
stała „Niwa". Dalsze zmiany nastąpiły dopiero po 
1990 roku. 

Ludziom związanym z „Niwą" chodzi przede 
wszystkim o to, aby integracja Polaków i Biało
rusinów nie polegała tylko na 

WTAPIANIU SIĘ BIAŁORUSINÓW 
W POLSKOŚĆ. 

Obecnie średni nakład„Niwy" wynosi 2 tys. egzem
plarzy. - To mały nakład, ale odzwierciedla stan naszej 
mniejszości - mówi Witał Luba. Obecnie 80 proc. 
kosztów wydawania „Niwy" pokrywa Ministerstwo 
Ochrony Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rekla-
modawcy zwracają się zwykle do gazet o większym 
nakładzie i zasięgu. 

- Obiektem zainteresowania „Niwy" jest również 
Białoruś, nasza duchowa ojczyzna - zaznacza. Pro
cesy asymilacyjne trwają: - Coraz mniej osób zna 
i używa języka białoruskiego. 

- Na tempo tej asymilacji wpływa brak nauczania 
w języku białoruskim - uzupełnia Hanna Kondratiuk-
Świerubska, doświadczona dziennikarka, która od 
sześciu lat prowadzi 

PROGRAM „ZORKA". 

W roku 1957 w „Niwie" powstała „Zorka" - strona 
współredagowana przez młodzież z pogranicza. -
„Zorka" to po białorusku „gwiazda" - tłumaczy 
Michał, który od kilku lat współpracuje z redakcją. 

Hanna Kondratiuk-Świerubska: - Jest to ruch 
dziennikarsko-artystyczny. Poprzez różne działania 
udaje nam się tchnąć trochę życia w gazetę. Jednym 
z najważniejszych zadań tego ruchu jest pomoc w roz
wiązywaniu problemów związanych z własną toż
samością oferowane młodym ludziom. Sytuacja na 
Białostocczyźnie jest ciężka: - Nie istnieją więzi 
między pokoleniami. Rodzice i dziadkowie rozma
wiają często między sobą po białorusku, ale z dziećmi 
już po polsku - wyjaśnia Hanna. - W roku 1993, gdy 
zaczynałam pracę w „Zorce", potrzebowaliśmy kilku 
młodych osób, które mówią po białorusku. Nigdzie 
ich nie było. Obecnie z „ Zorką " współpracuje jakieś 
dwieście, trzysta osób. Jak widać, nasza działalność 
przynosi efekty. I 
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BRAK POZYTYWNYCH 
WZORCÓW 
Z Michałem Bogusławskim, reżyserem cyklu dokumentalnego „Małe Ojczyzny", rozmawiają Weronika 

Witczak i Jędrzej Hugo-Bader 

Kiedy odkrył Pan w sobie zamiłowanie do fiłmu ? 

- W latach dziecięcych. Angażowałem do zabawy 
młodszą siostrę oraz brata bliźniaka i robiłem przed
stawienia teatralne. 

Czy u Pana rodzeństwa zamiłowanie to prze
trwało do dzisiaj? 

- Nie. Ja jestem błaznem, a moje rodzeństwo to 
poważni ludzie. 

Wjaki sposób związał się Pan z filmem? 

- Najpierw była telewizja - na film dokumentalny 
przyszedł czas dopiero po przeszło trzydziestu latach 
pracy w telewizji. Gdy trafiłem do niej w 1953 roku, 
w Polsce było tylko trzydzies'ci odbiorników telewi
zyjnych. Nadawalis'my pół godziny programu dzien
nie. Początkowo byłem asystentem reżysera. Potem 
rozpocząłem samodzielną pracę reżyserską, zaczy
nając od widowisk teatralnych. Może jednak jestem 
bardziej dydaktykiem niż reżyserem. 

Kiedy najlepiej zacząć uczyć się sztuki filmowej? 

- Myślę, że wcześnie. Sztuka konstruowania wy
powiedzi wymaga nauki od najmłodszych lat. Wiele 
zależy od indywidualnych predyspozycji. Uważam 
jednak, że najlepszą nauką jest po prostu uczestnictwo 
w procesie powstawania filmu. To praktyka rozwija 
umiejętności, od niej powinno się zaczynać. 

Co jest ważniejsze - talent, czy ciężka praca? 

- Ważne jest rozpoznanie talentu. Nie jest to łatwe, 
ponieważ są to pewne predyspozycje trudne do zmie
rzenia. 

Przejdźmy do cyklu reżyserowanych przez Pana 
dokumentów „Małe Ojczyzny". Czy sami wybieramy sobie 
własną „małą ojczyznę", czy jestjuż ona nam dana? 

- Można ją sobie wybrać, oczywiście, ale chyba 
najczęściej jest ona nam dana. Można mieć także kilka 
własnych małych ojczyzn. 

Wiele filmów z cyklu „Małe Ojczyzny" dotyczy 
terenów wielokulturowych. Czy taki obszar to jedna 
ojczyzna, czy jest ich tam wiele? 

- W małych ojczyznach nie ma podziałów i granic. 
Nie ma czegoś takiego, jak polska mała ojczyzna. 
Mała ojczyzna to jest miejsce życia tutejszych. I tu
tejszy to jest Litwin, prawosławny, ewangelik, Polak 
i Niemiec. Najbardziej cieszę się, gdy na pytanie: „Kto 
on?" ludzie odpowiadają: „Tutejszy." Ani Polak, ani 
Ukrainiec. „A jakim językiem pan mówi, po ukra
ińsku, czy po góralsku?" „Nie, my po chachłacku". 
Jesteśmy związani, bo mieszkamy w tym miejscu. Tu 
budujemy swoje otoczenie. 

Dlaczego są więc miejsca, gdzie panuje niezgoda, 
ciągle konflikty? Czy to oznacza, że to miejsce przes
tało być małą ojczyzną? 

- Taki fałszywy obraz tworzą media. Gdy pokłóci 
się Polak z Ukraińcem, w mediach od razu tłumaczy 
się to różnicami narodowościowymi lub wyznanio
wymi. Ale jak pokłóci się Ukrainiec z Ukraińcem, nie 
mówi się nic o ich narodowości, tylko że pokłócił się 
Maka z Sabą. Tak samo kłócą się Polacy między sobą, 
jak i Polacy z Ukraińcami. 

Często powtarza Pan, że należy pokazywać dobrą 
stronę człowieka, pomijając tę złą. Czy nie jest to 
w pewnym sensie fałszowanie rzeczywistości? 

- Fałszowaniem jest zarówno pokazywanie tylko 
tych złych cech, jak i tylko tych dobrych. Częściej 
eksponowane są te złe, bo lubimy oglądać zło, zbrod-

Od roku 1993 Fundacja Kultury rozpoczęła realizację programu autorskiego pod nazwą „Małe ojczyzny - tradycja dla 
przyszłości". Celem tego programu jest ożywienie i wsparcie twórczego ruchu kulturalnego i społecznego oraz zainicjowanie 
przedsięwzięć praktycznych - pracy organicznej - na rzecz małych ojczyzn. Intencją Fundacji jest wyzwolenie sił kulturotwórczych 
środowisk lokalnych współczesnej Polski - przede wszystkim tych, które położone są poza wielkimi centrami kultury. 

Podstawową formą realizacji zadań wynikających z takich założeń jest konkurs na najciekawsze programy rozwoju małych 
ojczyzn. Rozstrzygnięte zostały już cztery edycje konkursu, które spotkały się z nieoczekiwanym odzewem w całej Polsce -
łącznie wpłynęło ponad 400 programów, z których 51 zostało nagrodzonych. 

Obecnie otwarta została piąta edycja konkursu. 
W realizacji konkursu od początku współuczestniczy II Program TVP S.A. 
W Dziale Form Dokumentalnych Programu II TVP S.A. pod kierownictwem artystycznym red. Michała Bogusławskiego 

powstało już 170 filmów dokumentalnych o małych ojczyznach. 
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nie, dewiacje. Ale jeżeli przez osiem godzin oglądać 
będziemy morderstwa, gwałty... to zatęsknimy do tego, 
żeby zobaczyć „Małe ojczyzny" i spotkać się z ludźmi 
porządnymi, dobrymi, uśmiechniętymi, sympatycznymi: 
- „O rany, jak dobrze, że się z tego gówna wydobyłem". 
Wydaje mi się, że w ofercie programowej telewizji od
czuwamy deficyt wzorców. I to źle. Media powinny 
przestawiać dobre działania, zachowania, postawy... 

Czasami można odnieść wrażenie, że media pró
bują wmówić ludziom potrzebę oglądania morderstw 
i wszystkiego, co zle, żeby później móc uzasadniać 
pokazywanie przemocy zainteresowaniem ze strony 
widzów. 

- Tak też jest. Przyzwyczajamy się do tego, co 
okrutne. Wpadamy w nałóg patrzenia na zło. To się 
łatwo ogląda. Natomiast, aby opowiedzieć o po-

OCENIAĆ OBIEKTYWNIE 

Oglądamy archiwalny program telewizyjny „Tak jest jak się państwu zdaje" Michała Bogusławskiego na temat obiektywnej 
oceny i krytyki dzieła muzycznego. Publiczności i obecnym w studiu ekspertom przedstawiono trzy interpretacje Kaprysu nr 
)3l\licolo Paganiniego. Każdemu wykonaniu towarzyszył obraz telewizyjny grającego muzyka. Jak się okazało, różnice w ocenach 
poszczególnych interpretacji sięgały nawet trzech punktów (w skali od 1 do 5). Największe uznanie zdobył znany skrzypek 
Krzysztof Jakowicz. Po ponownym wysłuchaniu wykonań, już bez obrazu filmowego, krytycy nie zmienili swoich opinii na 
temat tych interpretacji. Nikt nie zorientował się, że wszystkie one to wykonania Krzysztofa Jakowicza. 

Oto zapis dyskusji, jaka wywiązała się po obejrzeniu filmu: 

ZDEMASKOWAĆ 

Michał Bogusławski: Miał to być cykl programów, ale nie został zrealizowany przez moją pomyłkę. Powinienem nakręcić cały 
cykl, a dopiero potem go wyemitować. Po emisji pierwszych programów nikt nie chciał już ze mną rozmawiać - nawet przez telefon. 

Halina Bortnowska: Ten program jest zaadresowany do tych, którzy krytykują muzykę i zarazem silnie podważa nasze 
zaufanie do ich ocen. 

Michał Bogusławski: Został wyemitowany po to, aby zrozumieć uwarunkowanie wystawiania ocen. Podczas pracy nad 
nim byłem przekonany, że krytycy zdemaskują pomyłkę. Gdy okazało się, że nie, po raz pierwszy w życiu przerwałem nagrywanie 
programu. Zbiegłem na dół i kazałem im jeszcze raz posłuchać. Ale nawet tak wyraźna sugestia nic nie zmieniła. Studenci, 
którzy słuchali utworu wcześniej, mieli prawo nie rozszyfrować mistyfikacji, ale krytycy nie mogą się tak mylić. Wszyscy 
założyli, że Jakowicz musi wykonać ten utwór lepiej od innych. Dlatego wystawili mu lepsze oceny. 

Halina Bortnowska: To trochę tak, jak z archetypiczną bajką o nagim królu. Wszyscy wierzyli, że ma na sobie strój, bo 
wstydzili się przyznać, że go nie widzą. 

UZASADNIAĆ 

Michał Bogusławski: Nie wolno posuwać się do apodyktycznych sądów. Często opinia krytyka decyduje przecież o losach 
artysty. 

Ja sam oceniam od 1965 roku. Kiedyś przeraziłem się oglądając po raz kolejny film, który oceniłem na trójkę z plusem. 
Potem, gdy film już poszedł w świat, okazało się, że oceniłem go za nisko. Kilkakrotnie pomyliłem się w ten sposób. Oceny 
zawsze muszą być uzasadnione. 

Głos z sali: A jak wyglądały pomysły na inne programy cyklu? 
Michał Bogusławski: Wyemitowaliśmy jeszcze program plastyczny. Została zorganizowana wystawa obrazów Jacka 

Hohensee. Na środku hali postawiliśmy jeden z jego obrazów, ale podpisaliśmy, że jest to dzieło namalowane przez Buy De 
Vide. Rzekomo właśnie na jego twórczości wzorował się Jacek Hohensee. Na wystawie zjawiło się wielu krytyków. Zachwycali 
się właśnie tym obrazem. Padały zdania typu: „Hohensee wspaniale maluje, ale daleko mu jeszcze do Buy De Vide. 

I znów, ku mojemu przerażeniu, wszyscy krytycy się nabrali. Dopiero po dwóch dniach, przeczytałem w gazecie tekst 
napisany przez Florczaka, krytyka sztuki. On się nie nabrał. Bardzo się z tego ucieszyłem. 

Głos z sali: W latach pięćdziesiątych Ash przeprowadził eksperyment. Narysował trzy kreski różnej długości. Ale ludziom 
nietrudno było wmówić, że najdłuższą jest kreska średniej długości. 

Michał Bogusławski: Właśnie ten eksperyment zainspirował mnie do stworzenia programu. 

Opracowali: Anna Toczyska, Emil Tomczuk 
Dyskusja odbyła się na obozie Warsztatów Dziennikarskich Młodych POLIS w Milenkowcach w sierpniu 2000 roku. 

zytywnych cechach rzeczywistos'ci, potrzebny jest 
bardzo bogaty i bardzo dobry warsztat. • 

Michał Anioł Bogusławski, kierownik artystyczny cyklu 
„Małe ojczyzny". Absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. I 
Pracuje w TVP od 1953 roku. Autor kilkudziesięciu filmów | 
artystycznych, dokumentalnych, kilkuset programów publi
cystycznych. Od 1965 roku wykładowca sztuki telewizyjnej I 
w Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W latach 1974-78 wykładowca w Państwowej Wyższej I 
Szkole Filmowej w Łodzi. Od 1978 do 1989 roku kierownikI 
Zakładu Reżyserii Telewizyjno-Filmowej na Wydziale Radial 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie I 
wykładowca Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych [ 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
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NIE TYLKO OBRAZ 

Grupa tramwajarzy po skończonym dniu, zamiast rozejść się do domów, zostaje w pracy by... zagrać na próbie orkiestry 
dętej. To nie jest jednak film o pracownikach zajezdni tramwajowej. Równie dobrze mógłby pokazywać zegarmistrzów, stolarzy 
czy dozorców. 

Dokument przedstawia dwie strony życia tych ludzi. Pierwsza to monotonna praca w hałasie i samotności. Druga jest 
przeciwwagą poprzedniej: grą na instrumentach, podczas której każda wspólna próba staje się nowym doświadczeniem. 

To utwór o samorealizacji i pasji tworzenia. Widzimy skupienie i przejęcie na twarzach, delikatność w obchodzeniu się 
z instrumentami. Dyrygent krótkimi, lecz celnymi uwagami skupia natychmiast uwagę członków orkiestry. Spokój i ciepły, 
ojcowski stosunek do muzyków łączy ze zdecydowaniem i wysokimi wymaganiami. 

Gdy Karabasz na początku lat sześćdziesiątych kręcił swój film, dysponował nieporównanie gorszym zapleczem technicznym 
niż współcześni dokumentaliści. Czarno-białe, nie zawsze czytelne zdjęcia nie ułatwiają odbioru dzieła. Ten wybitny dokument 
cechuje doskonałe współistnienie dźwięku i obrazu. W pamięci pozostają ostatnie sekundy filmu, precyzyjne połączenie 
końcowego napisu i pisku hamującego tramwaju. Nie matu zbędnego słowa, gestu, dźwięku. A gdy wsłuchamy się uważniej, 
zauważymy, że muzykę słychać nie tylko w trakcie grania marsza przez „muzykantów". Przecież szum ćwiczeń, rozgrzewanie 
instrumentów przed próbą to wspólna gra improwizacyjna, a rytm kroków przypomina stepowanie. Nawet cisza ciszą nie jest, 
lecz dźwiękiem, uporządkowanym w przestrzeni filmu na zasadzie refrenu i cezury zarazem. 

Trudno znaleźć słabości w tym dwunastominutowym obrazie. Nieudanym raczej zabiegiem jest tablica informacyjna 
pojawiająca się na początku. Zawiera ona wiadomości, których i tak widz sam się domyśli. 

„Muzykanci" nie bez powodu zaliczani są do złotej dwunastki dokumentu polskiego. Paradoksalnie, oglądanie tego utworu 
uświadamia nam, że obraz w dokumencie to nie wszystko. 

Weronika Witczak 
Kazimierz Karabasz, „Muzykanci", 1960 

PRZEGRANY? 

Ostatnie minuty filmu. Naiwnie uśmiechnięta, piegowata twarz duńskiego kolarza jeszcze raz wypełnia ekran i po chwili 
znika. 

-Jak odbieracie ten film? 
- Mam mieszane uczucia. Z jednej strony to smutne, że Kehlet jest ciągle ostatni, a w końcu odpada. To znaczy przez 

moment mamy tak myśleć, bo przecież potem okazuje się, że jednak będzie jechał dalej i ukończy wyścig. I to jest optymistyczne. 
- Ależ skąd te mieszane uczucia? Przecież Kehlet w końcu przegrywa - jest ostatni. 
- Przegrywa, ale w jakim stylu! 
- Wcale nie przegrywa. Przecież on wygrał coś dużo ważniejszego niż wyścig. Zresztą dla mnie to wcale nie jest film o 

wyścigu kolarskim... 
- No to powiedzcie, o czym właściwie był ten film, jeśli nie o wyścigu. 
-Chyba o życiu... 
- Tak, wyścig jest tu tylko metaforą życia. 
- A Kehlet symbolizuje pewną postawę. Dla niego ważniejsza jest sama gra, niż jej wynik. Celem jest branie w czymś udziału, 

podjęcie wyzwania, przezwyciężenie własnych słabości. 
- Tak, ale też akceptacja własnych ograniczeń. Kehlet wie, że nie zajmie wysokiej pozycji, bo jest na to po prostu za słaby, jest 

wielu innych, lepszych od niego. Tylko czy to wystarczający powód, żeby wycofać się z gry? Żeby wpaść w depresję lub popełnić 
samobójstwo? Czy ktoś, kto nie mieści się w czołówce, przestaje zasługiwać na szacunek jako człowiek? 
- Chyba właśnie to, że musimy odpowiedzieć sobie na takie pytanie, decyduje o wyjątkowości filmu. W ten sposób autor 

zmusza nas do zmiany optyki, do zastanowienia się nad tym, co wydaje się oczywiste. Przecież zazwyczaj koncentrujemy się 
na zwycięzcach. To właśnie oni wydają się nam nieodparcie fascynujący, tylko im raczymy poświęcić naszą uwagę. A tymczasem 
tutaj następuje całkowite odwrócenie sytuacji - obiektem zainteresowania staje się ten, który notorycznie przegrywa. 
- Dla mnie największą wartością filmu jest to, że nie tylko zwraca uwagę na przegrywających, ale też prowokuje nas do 

przedefiniowania pojęcia przegranej. Kamera pokazuje nam twarze innych uczestników wyścigu. Można z nich wyczytać napięcie, 
determinację i złość. A Kehlet uśmiecha się - ten wyścig wyraźnie sprawia mu przyjemność. I kto tu jest prawdziwym 
przegranym? 
- Wyobraźcie sobie teraz następującą, fikcyjną sytuację. Nasz bohater odpada z wyścigu po przedostatnim etapie. 

Dyskwalifikacja zaraz zostaje cofnięta, ale nie z powodu złych warunków atmosferycznych, jak to miało miejsce w filmie, tylko 
na skutek interwencji reżysera, który nie chciał stracić puenty. Czy zastosowanie takiego zabiegu mogłoby zmienić coś w waszym 
odbiorze filmu? 
- Oczywiście. To byłaby manipulacja. Poza tym robiąc coś takiego, autor sam przekreśliłby przesłanie filmu, zgodnie z którym 

nie należy dążyć do celu za wszelką cenę. 

Opracowała: Anna Wysocka 
Dyskusja o filmie „Autobus z napisem koniec" w reżyserii Mariusza Waltera z 1971 roku odbyła się podczas obozu Warsztatów 

Dziennikarskich Młodych POLIS w Milenkowcach w sierpniu 2000 roku. 
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CORAZ GŁĘBIEJ 

Stary, czarno-biały film. Hala fabryczna, może montownia: hałas maszyn, okrzyki ludzi, przemieszczające się wózki. Po 
chwili wyjąca syrena, kilka ujęć wychodzących z fabryki robotników. Na następnym ujęciu znowu hałas, tym razem umuzykalniony 
- pomieszczenie prób orkiestry dętej. Rozmowy, strojenie instrumentów, rozdawanie nut. Ktoś zapala papierosa. Zgiełk przerywa 
dyrygent. Prawie natychmiast nastaje cisza. Kilka próbnych zagrań i w końcu możemy usłyszeć wszystkich grających jakiś 
utwór. 

Michał Bogusławski zaczyna zadawać pytania. O czym jest według nas ten film? Jakie wywołuje wrażenie? Dzięki czemu 
odbieramy go w ten, a nie w inny sposób? W jaki sposób jest zmontowany i co z tego wynika? 

Z ciszy na sali powoli wyłaniają się nieśmiałe jeszcze wypowiedzi uczestników zajęć. Film jest o pasji, pokazuje, że każdy 
człowiek ma swoją drugą naturę. Widzimy, że zwykli robotnicy mogą i chcą grać w orkiestrze. Która odpowiedź jest interesująca, 
trafna? Czy dobrze interpretujemy zamysł reżysera? Czy „widzimy" jego intencje, kiedy kręci sceny w określony sposób? Po 
chwili nasz prelegent rozwiewa te wątpliwości. Opisuje sposób, w jaki obraz ten był realizowany, omawia rodzaje wykorzystanych 
ujęć i efekty, jakie się uzyskuje dzięki ich stosowaniu. Wiemy już, na co zwracać uwagę, kiedy będziemy ponownie widzieli 
„Muzykantów". 

A czemu nie zrobić tego od razu? 
Oglądamy po raz drugi, tym razem Michał Bogusławski wskazuje podczas projekcji elementy warsztatu filmowego, o których 

mówił wcześniej. Zauważamy logikę i ład w ułożeniu scen. Widzimy już, dlaczego reżyser wybrał taki sposób realizacji filmu, 
w którym obraz związany jest z muzyką. Przy każdej próbie orkiestry - trzy ruchy kamery. Podczas próby generalnej, kiedy 
grali wszyscy, ruchy te są powtórzone, tym razem z większą dynamiką. Wydaje się, że film nie powinien być zrealizowany 
inaczej - wszystko jest na swoim miejscu. Homogeniczna kompozycja, której nie można już zmieniać, bo nie ma takiej potrzeby. 

Konrad Klajbor 
Kazimierz Karabasz, „Muzykanci",1960 
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Joanna Wosińska 

DZIENNIKARZ NIEPOKORNY 
Pracuje w radiowej „Trójce", w TVN, a od niedawna - w „Gazecie Wyborczej" oraz jej dodatku -

„Wysokich Obcasach". Wielu polityków boi się udzielać jej wywiadów. - Przez jakiś' czas nie przyjmował 
moich zaproszeń do studia Wałęsa, a teraz obraził się na mnie Kwaśniewski. Nawet nie bardzo pamiętam za 
co - wyznaje z niewinnym uśmiechem. 

Monika Olejnik, bo właśnie o niej mowa, spotkała 
się w Czytelni Naukowej na Ursynowie ze swoimi 
widzami, słuchaczami i czytelnikami, żeby opo
wiedzieć o sobie i o swojej pracy. Zaczęła od tego, 
że autoryzacja to zły zwyczaj, którego nie ma nigdzie 
na świecie poza Polską. Uważa, że dorosły człowiek 
jest odpowiedzialny za swoje słowa i wie, co mówi, 
natomiast autoryzacja powinna dotyczyć tylko pop
rawek stylistycznych. - Celem dziennikarza jest 
informowanie - zaznacza. I aby osiągnąć ten ceł, nie 
boi się naruszyć prawa prasowego i opublikować 
wywiad bez autoryzacji. Tak zrobiła na przykład 
z rozmową z ministrem Pałubickim („Gazeta Wybor
cza", 19 XI 1999 roku), który nie chciał autoryzować 
swoich słów. 

W przeprowadzanych wywiadach jest bezstronna. 
— Staram się dobierać rozmówców i z prawej i z lewej 
strony sceny politycznej - mówi. Na pytanie, których 
polityków lubi najbardziej, nie chciała odpowiedzieć 
wprost. Wymieniła w końcu tych, których uważa za 
najdowcipniejszych: posła Stefana Niesiołowskiego 
z AWS i posła Edwarda Wende z UW - polityków 
z przeciwnych obozów politycznych. 

Zawsze sama decyduje, z kim będzie przepro
wadzać wywiad. - Najgorzej, gdy w ostatniej chwili 
polityk odwołuje spotkanie. Wtedy szukam na gwałt 
kogoś innego - opowiada. Przyznaję, że taka praca 
jest bardzo stresująca - ciągła pogoń za informacją 
i walka, która stacja szybciej ją poda. 

Aby orientować się w bieżącej sytuacji politycz
nej, rano czyta największe dzienniki: „Gazetę Wybor
czą", „Rzeczpospolitą", „Życie", „Trybunę", „Nasz 
Dziennik". Jak zdąża z tym wszystkim? - pytali 
uczestnicy spotkania. — Czy kończyła kurs szybkiego 
czytania? - Nie kończyłam - odpowiada Monika 
Olejnik. - Po prostu wiem, co mi jest potrzebne do 
pracy i tylko to wyszukuję. 

W każdej wolnej chwili, na przykład podczas jazdy 
samochodem, kiedy odwozi swojego syna na zajęcia 
po szkole, słucha radia. Przełącza stacje, poszukując 
aktualności: z RMF na „Zetkę" i na Radio „Plus". 

Wywiady do „Kropki nad i" w TVN przeprowadza 
późnym wieczorem - po 23.00, bo to przecież audycja 
na żywo. Wyjątek zrobiła dla wicepremiera Bal

cerowicza, który nie chciał rozmawiać o tak późnej 
porze. Z nim wywiad nagrano pół godziny przed 
emisją. Wieczorem Monika Olejnik ma już tylko czas 
na obejrzenie w telewizji programów informacyjnych 
- oczywiście wszystko pod kątem przydatnych jej do 
pracy wiadomości. Nawet kiedy wyjeżdżała na wa
kacje nad polskie morze, nie potrafiła powstrzymać 
się przed dokładnym śledzeniem, co dzieje się w poli
tyce. - Rano kupowałam mnóstwo gazet i było tak 
samo, jakbym została w Warszawie, wiec teraz wy
jeżdżam za granicę, gdzie mogę naprawdę odpocząć. 

Na pytanie, czy kobiecie, zajmującej sie dzien
nikarstwem, jest trudniej osiągnąć sukces niz męż
czyźnie, odpowiada, że nie. - Czasem bycie kobietą 
nawet pomaga - dodaje. - Na przykład przy uma
wianiu się z politykiem na rozmowę. 

Aż trudno uwierzyć, że ta zapracowana dzien
nikarka, żyjąca w ciągłym pośpiechu, marzyła kiedyś 
o tym, żeby mieszkać na wsi. Skończyła zootechnikę, 
bo chciała hodować owce. Później doszła jednak do 
wniosku, że życie w mieście bardziej jej odpowiada. 
Skończyła podyplomowe studia dziennikarskie na 
Uniwersytecie Warszawskim i podjęła pracę w Pol
skim Radiu; początkowo - w redakcji rolnej. Najpierw 
robiła reportaże, dopiero później zajęła się polityką. 
- Polityka wciągnęła mnie na tyle, że zarzuciłam 
reportaż, czego czasami żałuję - wyznaje. 

Zapewne niejeden polityk też tego żałuje... • 

Listopad 1999 
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JAK BADER Z BADEREM 
Z Jackiem Hugo-Baderem, reporterem „Gazety Wyborczej", rozmawia Jędrzej Hugo-Bader 

Po raz pierwszy służbowo pojechałeś do Rosji, 
aby napisać reportaż o Kałasznikowie. Co Cię tam 
wówczas ciągnęło - ciekawy temat, czy magia tego 
kraju? 

- To był mój pierwszy służbowy wyjazd za granicę. 
Ktos' wpadł na pomysł, że warto byłoby napisać cos' 
o kałasznikowie - o karabinie. Powiedziałem wtedy, 
że nie mam pewnos'ci, ale ten facet chyba jeszcze żyje. 
A ten ktos' na to: niemożliwe. Sprawdziłem to i rze
czywiście okazało się, że żyje. Wydawało mi się, że 
nie mam jeszcze na tyle silnej pozycji w „Gazecie", 
żeby wysłano mnie w delegację zagraniczną. Ale 
pojechałem. Miałem wtedy straszne kłopoty, bo moja 
znajomość rosyjskiego była na poziomie szkolnym, 
a do tego ten facet byl głuchy. To była jego choroba 
zawodowa - przecież musiał ileś razy wystrzelić 
z tego swojego karabinu. Bardzo komicznie wyg
lądała nasza rozmowa. Wtedy jeszcze nie znałem 
Rosjan tak jak teraz. Dużo przez to straciłem - dziś 
poprowadziłbym tę rozmowę zupełnie inaczej. 

Zżyłeś się z Rosjanami przez te lata? 

- Jak tyle lat nad czymś pracujesz - to oczywiste. 
Wydaje mi się, że zrozumiałem Rosję i Rosjan. Nie 
chodzi mi o politykę, bo w tym wcale nie jestem 
mocny. Wiem, czym jest rosyjska, otwarta dusza. 
Wiem, na czym polega ból tego narodu. To jest kwes
tia pewnego wyczucia. Ja się z nimi świetnie zaprzy
jaźniam. 

Przed pierwszym wyjazdem wahałeś się. Jak było 
przed następnym? 

- Z pierwszej delegacji przywiozłem dwa teksty 
- o Kałasznikowie i o Tatarach krymskich. Później, 
gdy wybuchł pucz w Rosji, powiedziano mi: „Nie

dawno tam byłeś, kapujesz o co chodzi" - i mnie 
wysłano. Wtedy czułem się już dużo pewniej. 

Wyspecjalizowałeś się w tematyce rosyjskiej. Nie 
sądzisz, że przyjdzie taki dzień, że powiesz sobie: mam 
dosyć, teraz jadę na Zachód? 

- Proszę bardzo. Nie mam żadnych oporów. Gdy 
nadejdzie taki dzień, zacznę np. opisywać Paryż. 
Tylko że tam nie wymyślę niczego ciekawego. Co się 
zmieniło w Paryżu od czasu postawienia wieży Eiffla? 
To jest constans. A w Rosji są takie przeobrażenia, 
że jeżdżąc tam co parę miesięcy za każdym razem 
widzę zmianę. Tam wszystko zmienia się na moich 
oczach, a ja jestem kronikarzem tej transformacji. 

Czy zdarzyło Ci się, żeby coś tak dało Ci tam 
w kość, że powiedziałeś sobie: nigdy więcej? 

- Pewnie. Za każdym razem wyjeżdżam z Rosji 
z wielką przyjemnością. Po czym mijają trzy miesiące 
i tęsknię do niej. Ale gdy tam pobędę dwa tygodnie, 
mam serdecznie dość i Rosji, i Rosjan. Czuję ulgę 
już wtedy, gdy wsiadam do polskiego samolotu - bo 
latam polskimi liniami. Biorę sobie polską gazetę, 
siadam i odpoczywam od Rosji. Zresztą to jest ból 
Rosjan - oni chcieliby stamtąd wyjechać, tam się 
naprawdę ciężko żyje. Ale nie potrafią żyć bez swo
jego kraju. 

U nas jeszcze w 1989, 1990 roku nie lubiło się 
ich. To był wróg. Ja też tak czułem, ale nic mi już 
z tego nie zostało. 

Wyzbyłeś się tego dopiero gdy ich poznałeś? 

- To już nie jest wróg. Nie ma imperium so
wieckiego, a to właśnie Sowieci byli naszymi wro
gami. 
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A jak Rosjanie odbierają Cię jako Polaka? 

- Bardzo dobrze. Generalnie są gościnni, życzliwi, 
a do Polaków czują wyjątkową miętę. Oni nas lubią, 
ale czują, że bez wzajemności. Dla nich jesteśmy już 
Zachodem. Traktują nas jak braci, którym się lepiej 
powiodło. 

Czy zdarzyło Ci się, że miałeś' tam problemy jako 
Polak albo jako obcokrajowiec? 

- Istnieje ryzyko, że bandyci mogą mnie dopaść 
i oskubać - jestem w delegacji, więc muszę mieć 
pieniądze. Ale nigdy mnie nie okradziono. Staram się 
unikać ryzyka - nie chodzę po knajpach, nie miesz
kam w najdroższych hotelach. 

Skąd ten pomysł, żeby przejechać 3250 tys. kilo
metrów na rowerze przez tereny byłego Związku 
Radzieckiego? 

- Najpierw miałem ochotę na taką wycieczkę. 
Doszedłem do wniosku, że sam organizacyjnie temu 
nie podołam. Wymyśliłem, że sfinansuje mi to „Ga
zeta". Znalazłem interesujące tematy. To była wielka 
przyjemność - poznajesz bardzo ciekawe rzeczy 
i jeszcze ci za to płacą. 

Nie wymyślałeś tematów na bieżąco? 

- Część miałem wcześniej przygotowaną - chcia
łem np. napisać tekst o narkotykach. Z Afganistanu 
wiedzie jeden z największych szlaków przerzutowych 
narkotyków do Europy. Poza tym kombinowałem, 
zajmowałem się wszystkim, co się tam nawinęło. 
Napisałem tekst o poligonie w Semipałatyńsku -
dostałem za to polskiego Pulitzera. Generalnie była 
to wieloodcinkowa opowieść o tym, co widziałem 
jadąc przez Rosję na rowerze. To była podróż mojego 
życia. Wspaniała dwumiesięczna przygoda. 

Wtedy też miałeś dosyć tego kraju? 

- Przede wszystkim byłem wykończony fizycznie. 
To był ogromny wysiłek, tym bardziej, że ostatni etap 
podróży wiódł przez pustynię. Dwa miesiące samotnej 
podróży przez obcy kraj to jest bardzo długo. Prze
prawa na żaglówce przez Pacyfik jest krótsza. 

Byłeś zupełnie sam, gdzieś na środku pustyni, 
zdany tylko na siebie... 

- Ja nie jestem sportowcem, nie chcę, żeby mnie 
wpisywano do księgi rekordów Guinessa. Nic nie 
muszę - jakbym nie dał rady, to pojechałbym dalej 
autostopem. To jest tak, jak w maratonie - mogę się 
wycofać po pięciu, dziesięciu, piętnastu czy dwudzies
tu kilometrach. Mam żyłkę sportową i traktowałem 
to jak wyzwanie. Ale nie było takiego niebezpie
czeństwa, że zostanę zdany na pastwę losu. Cały czas 
wiedziałem, gdzie jestem, nie oddalałem się od ludzi. 

Masz wolny zawód... 

- Zawodowo mam dużą swobodę, robię co chcę, 
ale mam rodzinę - dwójkę dzieci - i wyobraź sobie, 
że któregoś miesiąca nie napiszę tekstu. Jestem na 
wierszówce i muszę pisać, żeby utrzymać rodzinę. 

Redakcja Ci coś narzuca, czy sam musisz mar
twić się o tematy? 

- Mam w „Gazecie" już taką pozycję, że sam sobie 
wszystko wymyślam, ustawiam. Choć czasem, gdy 
redakcja czegoś potrzebuje, może mnie gdzieś wysłać. 
Ja tam pracuję, oni mi płacą. Na przykład w marcu 
tego roku koniecznie chciałem wystartować w nar
ciarskim Biegu Piastów, o którym miałem pisać. Ale 
trzy dni przed biegiem zadzwoniono do mnie, żebym 
wyjechał na wybory do Rosji. A ja tu wszystko 
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miałem ugrane, umówiłem się z kobietą - dawną 
narciarką, która miała ze mną pojechać, wytreno-
wałem się, nauczyłem jeździć na nartach biegowych. 
Ale musiałem pojechać do Rosji, bo redakcja tego 
potrzebowała. Jeśli coś mi nie pasuje, to mogę dys
kutować, ale redakcja ma prawo coś mi narzucić. 
W tym przypadku nie miałem wyjścia - przecież 
Rosja to moja specjalność. Kto miał tam pojechać, 
jak nie ja? Ale gdyby na przykład wymyślili, że mam 
napisać o Pendereckim, to mógłbym dyskutować, czy 
to koniecznie muszę zrobić ja. I pewnie bym się 
wykręcił. W tajemnicy powiem ci, że Adam Michnik 
czasami wymyśla coś księżycowego, co wyjątkowo 
nie pasuje. Może się uprzeć, jest najważniejszą osobą 
w redakcji. Ale wtedy można to odwlekać, aż wresz
cie zapomni. Czasem to się udaje. 

To tak naprawdę w tajemnicy? 

- Nie... Takie rzeczy o „Gazecie" spokojnie moż
na pisać. Nie wiem, czy w innych redakcjach można 
sobie pozwolić na opowiadanie w ten sposób o szefie. 
My jesteśmy oazą wolności. Przynajmniej w moim 
dziale, bo podejrzewam, że na przykład w dziale 
stołecznym jest inaczej. Lubię swojego szefa, czuję, 
że on mnie ceni. U nas od początku wszyscy byli „na 
ty". 

Czy zdarza Ci się, że pracujesz nad czymś i czu
jesz, że to ci nie leży? 

- Oczywiście. Pamiętasz tekst o blokersach, który 
mieliśmy razem pisać? Miesiąc chodziłem koło tego 
tematu, ale nawet nie zacząłem. Ale jak już nad czymś 
posiedzę, coś napiszę, to nie umiem tego ocenić. Nie 
mam do tego dystansu. Z reguły jak już napiszę tekst, 
to nie bardzo mi się podoba. Jestem nim zmęczony. 
Ile to razy zdarzało mi się, że wstawałem z łóżka 
w środku nocy, aby zanotować jakąś myśl. Ale taka 
jest praca reportera. 

Czy wróciłeś kiedyś do takiego tekstu, który mu
siałeś zostawić? 

- Nie przypominam sobie takiej sytuacji. 

Cofnijmy się o kilka lat. Jak zostałeś dzien
nikarzem? 

- To jest najprostsza sprawa na świecie. W „Gazecie 
Wyborczej" było ogłoszenie, że potrzebują dziennikarzy 
do działu newsowego. Poszedłem tam - to był 1991 
rok. Redakcja mieściła się jeszcze na ul. Iwickiej, 
w żłobku. Tłumy ludzi odpowiedziały wtedy na to 
ogłoszenie. Wszystkich nas zgromadzono w jednym 

pokoju. Dostaliśmy kartki i na jednej stronie mieliśmy 
opisać, co w nim widzimy. Ten facet, który to potem 
oceniał, miał problemy z rozczytaniem mojego cha
rakteru pisma. Przeczytałem mu to i usłyszałem, że 
jutro mam przyjść do pracy. W sumie przyjęli wów
czas siedmioro dziennikarzy - m.in. Piotrka Najsz-
tuba, Dominikę Wielo wiejską, Artura Domosław-
skiego, Dorotę Sajnug, która już u nas nie pracuje. 
Po jakimś czasie okazało się, że moje teksty newsowe 
są strasznie długie i trafiłem do działu reportażu. 

Czy dziennikarstwo interesowało Cię już wcześ
niej, czy dopiero wtedy, gdy zobaczyłeś ogłoszenie? 

- To żona wysłała mnie do „Gazety", gdy zoba
czyła ogłoszenie. Ale ja zawsze lubiłem pisać, choć 
wcześniej nie myślałem poważnie o dziennikarstwie. 
Kogoś takiego właśnie potrzebowała „Gazeta". Poka
zali mi, na czym polega ta praca i już pierwszego dnia 
pracy przyniosłem tekst, który dzień później ukazał 
się w gazecie. 

Co wtedy czułeś? 

- Dziś trudno to opisać - to było coś niesamo
witego. W tamtych czasach „Gazeta Wyborcza" była 
jedynym powiewem wolności w Polsce. Na korytarzu 
spotykałem ludzi, którzy wcześniej tworzyli gazety 
podziemne, a ja je kolportowałem. 

Nad czym w tej chwili pracujesz? 

- Chcę wydać książkę ze swoimi rosyjskimi tek
stami - począwszy od Kałasznikowa. Wszyscy sły
szeli o tym karabinie, a ja osobiście poznałem jego 
konstruktora i tak się z nim pokłóciłem, że mało nie 
wyrzucił mnie ze swojego domu. 

O co poszło? 

- O politykę. Spytałem go jak się czuje z tym, że 
jego karabin jest powszechnie uważany za broń terro
rystów. Jak można powiedzieć coś tak głupiego sta
remu człowiekowi? Terroryści używają jego karabinu 
dlatego, że jest bardzo dobry. 

Dzisiaj byś tak nie powiedział? 

- Nie. Może powiedziałbym to inaczej, może 
trochę później. Zaprzyjaźniłbym się z nim, pozwolił 
mu otworzyć swoją duszę. Dziennikarz nie jest od 
tego, żeby paplać, ale od tego, żeby uważnie słuchać. 
Dziennikarz nie ocenia. • 
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FAVELAS 
Dzielnice nędzy w Brazylii 

DWA ŚWIATY 

W Rio de Janeiro jest inaczej niż w wielu miastach 
na świecie. W Neapolu bogaci ulokowali się na górze. 
W Rio bogaci lokują się na dole, a na wzgórzach 
wznoszących się nad miastem - biedni. Ich pry
mitywne domostwa tworzą całe dzielnice, zwane 
„favelas". 

„Favelas" są czymś' zdumiewającym. W pewnym 
sensie ich nie ma. Nie ma ich na planie miasta ku
pionym w kiosku. Nie mają najczęściej oficjalnie 
przydzielonego terenu, ani uregulowanych praw włas
ności ziemi. Nikt z warstw średnich nie ma najpewniej 
w swoim bloczku adresowym nikogo z „faveli" (i to 
nie tylko dlatego, że tam na ogół nie ma adresów). 
Jednocześnie w tych dzielnicach nędzy mieszka, jak 
się szacuje, około 2 milionów ludzi. Największa Oczy 
około 150 tysięcy mieszkańców. 

„Favele" widać gołym okiem prawie z każdego 
miejsca w mieście. Jedno z przedsiębiorstw turys
tycznych włączyło zwiedzanie którejś z nich do swo
jego programu rozrywkowego (zapewne po poro
zumieniu się z miejscowymi liderami). Nazwano tę 
atrakcję - „favela tour". 

„Favele" i miasto to dwa światy. Gdy jedna z nich 
rozrosła się w pobliżu jakiejś dobrej, snobistycznej 
dzielnicy i korzystała z tej samej plaży, wytworzyły 
się niepisane zwyczaje wzajemnego wymijania się -
podział dni i godzin. 

„Favele" rządzą się swoimi prawami. Istnieje tam 
obrót ziemią, są „swego rodzaju" przedsiębiorcy, 
budujący i sprzedający „swego rodzaju" domy. Istnie
ją sklepy. „Favela" sama reguluje swoje sprawy po
rządkowe - policja tam nie wchodzi, a jeśli - to tylko 
w wyjątkowej sytuacji i w szyku bojowym. 

To getto. Gdy jest się już wewnątrz, ma się uczucie 
przebywania w małym, nawet sympatycznym mias
teczku, w którym są sami swoi, a większość miesz
kańców przebywa na ulicach... To świat dla siebie. 

Jednocześnie „favele" mają kontakt ze światem 
zewnętrznym. Są najczęściej zelektryfikowane, a więc 
albo płacą za prąd, albo go kradną. Biorą udział 
w wyborach, a więc wśród mieszkańców „uwijają się" 
politycy. Ludzie stamtąd pracują w usługach, budo
wnictwie i handlu ulicznym. Jeśli dzieci z „favel" 
chodzą do szkoły, to najczęściej udają się w tym celu 
do przyległych, „cywilizowanych" dzielnic i na pew
no nie zapraszają kolegów w gości. 

LEPIEJ DBAĆ O „LEPSZYCH" 

Wytworzyła się swoista symbioza miasta i „favel". 
Może zresztą jest to symbioza i pasożytnictwo zara
zem. Jeśli jednak pasożytnictwo, to kogo na kim? 
Ludzie z „lepszych sfer" powiedzą, że „favel" na 
mieście. Będą dużo mówić o młodocianych przestęp
cach rekrutujących się z dzielnic nędzy i żerujących 
w centrum. Nie powiedzą jednak o tym, że to dzięki 
istnieniu „favel" praca ludzka jest tak tania, że przed 
każdym „lepszym" domem lub instytucją stoi kilku 
portierów i sprzątaczy. 

Władze miasta starają się walczyć z „favelami". 
Z jednej strony budują tanie domy, z drugiej zaś, 
nieraz brutalnie, likwidują dzielnice nędzy - zwłasz
cza, gdy teren okazuje się atrakcyjny z punktu widze
nia realizacji nowych projektów budowlanych. W świe
tle prawa dzielnice nędzy są przecież nie tylko pro
wizorką, ale i „samowolką". Formalnie ich nie ma, 
a więc można je zniszczyć. 

Skoro „favele" formalnie nie istnieją, to można też 
nie prowadzić w nich inwestycji komunalnych, takich 
jak budowa ulic czy kanalizacji. Lepiej zadbać o mają
ce przecież swoje wielkie potrzeby „lepsze" dzielnice. 

NIE ZNIKNĘŁY I NIE ZNIKNĄ 

Nic nie wskazuje, aby nędzna prowizorka była 
rzeczywiście prowizorką. Niektóre „favelas" są za
mieszkane od dziesiątków lat, zaś te, które się lik
widuje, odradzają się w innym miejscu. 

Dzielnice nędzy nie zniknęły w ramach rozwoju 
gospodarczego, do niedawna w Brazylii sterowanego 
przez państwo. Nic nie wskazuje też na to, aby znik
nęły w konsekwencji nawet najbardziej pomyślnego 
rozwoju liberalnego. 

Ich mieszkańcom (którzy są ludźmi - o czym nie 
wszyscy pamiętają) należy życzyć rzadkich najazdów 
spychaczy w asyście policji. 

Polityka ukierunkowana na likwidację stref nędzy, 
nie zawsze musi ponosić klęskę. Warto jednak pamię
tać, że „favelas" nie są problemem wyizolowanym 
i aby go rozwiązać trzeba brać pod uwagę kwestię 
pracy i dochodów dzisiejszych oraz przyszłych miesz
kańców dzielnic nędzy. ® 
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Mariusz Bolek 

NADZIEJA I IWAN PO ROKU 
- U nas, jak na razie, nie jest aż tak tragicznie. Tylko handel ciężko idzie - mówi Iwan. Spotkał znajomego 

w mies'cie i długo rozmawiali. Obaj mają trudności ze sprzedażą produktu. Liczą na to, że Związek Pszczelarski 
rozwiążę ich problem. 

ROK TEMU 

Kiedy spotkałem ich rok temu, opowiadali o swo
im życiu. Pamiętam letnie prace na polu. Facelia dla 
pszczół była uboga w kwiaty. Trzeba było ją ściąć. 
Posłużyła wtedy krowom za siano. Dziadkowie na 
początku byli zdziwieni tym, że obcy pomaga w polu. 
Rozmawiali, ale mówili ostrożnie. Wspominali wojnę. 
Zaprosili mnie na miód. Iwan zaprowadził do swojej 
spiżarni. Pokazał plastry miodu i maszynę do jego 
wykręcania. W domu grał na akordeonie. Nadzieja 
skarżyła się na dolegliwości, mówiła o dzieciach, 
które rozjechały się po całym świecie. W końcu 
opowiedzieli swoją historię. Ciągły strach, bieda. Tak 
wyglądało życie w wielu przygranicznych wioskach. 

- Dni się wtedy dłużyły - stwierdziła Nadzieja 
wspominając ciężkie czasy. Jednak wszystko się 
zmieniło. Wspólnie odnaleźli szczęście. Pszczoły dają 
miód, dziadkowie żyją spokojnie. 

TERAZ 

Zastanawiałem się, co słychać u ludzi, którzy 
nazwali mnie przyjacielem. Czy serdeczna i uśmiech
nięta Nadzieja, rozgadany Iwan nadal wyciskają 
miód? Czy mąż codziennie jeździ do puszczy doglą

dać pszczół w gospodarstwie, gdzie kiedyś mieszkał? 
Kiedy powiedziałem, że napisałem o ich życiu, 

byli zadowoleni. Dużą pogrubioną czcionką „Nadzieja 
i Iwan" - tak brzmi tytuł. Babcia uśmiechnęła się, Iwan 
pokiwał głową z niedowierzaniem. 

WSZYSTKO POPRZESTAWIANE 

W wiosce panuje cisza, krople wody spływają po 
liściach. Deszcz wolno siąpi. Przez drogę przebiegło 
dziecko. Na podwórku stoi nowy, czerwony maluch. 
Przed schodami leżą dwa pieski. Mniejszy zaczyna 
szczekać. Wstaje i podbiega. Merda ogonem. Z zew
nątrz dom wygląda, jak rok temu. Dużo zmieniło się 
w kuchni. Poprzestawiane szafki, kalendarz pisma 
mniejszości białoruskiej „Niwa". Na ścianie telefon. 

- Wszystko jest poprzestawiane. I piec inny. Zlew 
był w tym miejscu. Tapczan tam stał, a tu stół. Teraz 
go przenieśliśmy - opowiada Nadzieja. Nad węglową 
kuchnią w siatce suszy się ser. Nadzieja zdradza 
przepis: - Po podgrzaniu zsiadłego mleka robi się 
twaróg. Później należy go kilkakrotnie wypłukać, po 
czym wycisnąć i powiesić w suchym miejscu. Nie 
minie kilka dni, jak stwardnieje tworząc masę. Można 
wtedy kroić żółte plastry, które dłużej się przechowują. 

W tym roku jest du
żo miodu. Iwan poje
chał do Hajnówki ku
pić słoiki. Ciemny, spa
dziowy miód, według 
Nadziei, jest smaczny. 
Ten towar nie zepsuje 
się, ale sprzedać blisko 
półtorej tony miodu jest 
ciężko. Wczoraj sprze
dała cztery słoiki. To, co 
zostało, stoi w spiżarni. 
Gospodarze mają kon
takt ze Związkiem 
Pszczelarskim, który 
obiecał kupić miód. 
Babcia niecierpliwi się, 
bo mieli zadzwonić. 
Wieczorem zadzwoni 
sama i zapyta. 
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NAJWAŻNIEJSZE TO ZDROWIE 

- U nas, jak na razie, nie jest aż tak tragicznie. 
Tylko handel ciężko idzie - mówi Iwan. Spotkał 
znajomego w mieście i długo rozmawiali. Obaj mają 
trudności ze zbyciem produktu. Liczą na to, że Zwią
zek Pszczelarski rozwiążę ich problem. 

- Prawie dwie godziny temu pojechał, a ja myślę 
co się stać mogło, że tak długo go nie ma - gani 
zmartwiona Nadzieja Iwana. 

-Najpierwja był u tego starego, co z babką siedzi. 
Jemu to już setka na głowie i jeszcze pracuje. 

- Jak setka, to nie ma prawa do życia? Tak nie 
wolno potępiać starych ludzi - karci go żona. 

- Zobaczysz, Że jeszcze będzie dwieście lat żył-
Zresztą i tak trzeba kiedyś kipnąć - żartobliwie stwier
dza. - Czy nie tak Nadziu? 

- Ja nie wiem. Chciałoby się jak najdłużej żyć -
stwierdza ze śmiechem. Po chwili poważnieje - Myś
lę, że jak człowiek jeszcze zdrowy i silny, to nie chce 
się umierać. Pamiętam czasy z pierwszym mężem 
nieboszczykiem w Policznej. Poszłam kiedyś odwie
dzić starszą babcię mieszkającą u kuzynów. To ona 
wszystkich prosiła, aby modlili się i prosili Boga, żeby 
ją przyjął. Tak się biedaczka męczyła czekając na 
śmierć. Jak człowiek zdrowy i na nogach dobrze się 
trzyma, to jeszcze zamówienia nie składa. 

PRZY OBIEDZIE 

Babcia podchodzi do kuchni. Przygotowuje obiad. 
Po odgrzaniu gołąbków układa je na talerzu. Z szafki 
wyjmuje chleb. Na stole ustawiła trzy talerze. Parzy 
herbatę. Ser, wędlina, miód, chleb i ser rozkłada na 
prostokątnym stole obok szafek kuchennych. 

- To może pięćdziesiątkę wypijesz? - zachęca 
mnie Iwan. Odmawiam tłumacząc, że nie lubię 
alkoholu. Iwan mimo to podchodzi do szafki i ot
wiera drzwiczki. Wyjmuje brązowo zabarwioną 
flaszkę. 

- Tę trzymam na specjalną okazję. Nie pijesz, ale 
kieliszka z przyjaciółmi nie odmówisz. 

Odmawiam. 
- Iwan! No coś ty! Jak nie chce, to nie namawiaj 

- Nadzieja karci go. 
- W takim razie wypijemy za zdrowie naszego 

gościa. 
Dziadkowie stukają się kieliszkami. A ja z nimi 

szklanką herbaty. Podczas obiadu opowiadają o tym, 
co się zmieniło przez ten rok. 

- W tym roku tylko spadziowy miód, a kwiatki 
wszystkie wymarzli. Miodu wielokwiatowego prawie 
nie ma. 

- Mróz szedł falami i dlatego powymarzały jabłka. 
Brakuje jabłek, ale za to miodu nam wystarczy -
stwierdza Nadzieja. • 

Iwana wyzwolili Rosjanie i na dwa lata wcielili 
do wojska. - Wtedy to mi się dostało. Tu na nodze 
jakie ślady po kuli, jeszcze trochę i w piszczel by 
dostał - Nadzieja odwija nogawkę spodni Iwana 
pokazując szramy. 

- E tam, taka szrama- macha ręką Iwan. 
Gdy wojna się skończyła, Iwan wrócił do domu. 

(...) 

Nadzieja miała niedawno operację tarczycy. Tro
chę się bała. Jutro jedzie do lekarza, bo noga 
puchnie coraz bardziej. Ciężko jej chodzić. - Można 
spokojnie umierać-stwierdza smutno. 

Mariusz Bolek, „Nadzieja i Iwan" - „Polis" 31/ 
32 (3/4 z 1999) 

Fot. M Bolek 



200 POLIS 35/36 

PYTANIE 
„POLIS" 

W jednym z kolejnych numerów „Polis" 
zamieścimy zbiór tekstów będący pokłosiem 
naszych letnich warsztatów dziennikarskich 

w Tuchomiu - miejscowości położonej w powiecie 

bytowskim (województwo pomorskie). 
Merytorycznym wsparciem dziennikarskich 

poszukiwań „Polis" będą artykuły osób na co dzień 
zajmujących się specyfiką tych terenów - znawców 

kaszubszczyzny, dziennikarzy, naukowców. 
Zachęcamy czytelników z różnych stron Polski 

do odpowiedzi na pytanie: 

Z czym kojarzą się Państwu słowa 

Kaszuby, Kaszub, Kaszuba 

i jakie skojarzenia wywołują u mieszkańców 

regionu, w którym Państwo mieszkacie? 

Na odpowiedzi, a także zgłoszenia do 
współpracy z redakcją 

(z oznaczeniem „numer kaszubski") 

oczekujemy... 

...pod adresem: 
Redakcja „Polis" 

ul. Raszyńska 22 

02-026 Warszawa 

.. .pod numerem faksu: 

(0-22) 825 56 97 

.. .i pod adresem e-mail: 
polis @ supermedia.pl 

Ciekawe odpowiedzi opublikujemy 

w numerze „Polis" o Kaszubach! 

APEL DO SPOŁECZEŃSTWA 

W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI 
MŁODEGO POKOLENIA 

Los dzieci i młodzieży budzi najwyższy niepokój. 
Wąska elita przystosowana do świata konkurencji 
i rynku myśli o dobrych liceach, studiach, stypendiach 
i przyszłej karierze. Jednak o wiele powszechniejszy 
jest inny, mniej budujący model. Udziałem znacznej 
części młodego pokolenia jest zwykła nędzy - połowa 
Polaków żyjących w skrajnym ubóstwie nie ukoń
czyła 19 lat. Z nędzą łączy się brak perspektyw, 
wyuczona bezradność i nieunikniona degradacja. 

Nie łudźmy się, że hasło „bierzmy sprawy w swoje 
ręce" podchwyci młodzież z wielkomiejskich blo
kowisk, powiatowych wysp bezrobocia, ubogich wsi 
i popegerowskich enklaw beznadziei. Zamiast ideo
logicznych zaklęć potrzebna jest pomoc, impuls z zew
nątrz. Niepokoi nas brak pozytywnej wizji, krótko
wzroczność, z jaką rezygnujemy z utrzymywania 
przedszkoli, świetlic, klubów osiedlowych, bibliotek 
gminnych itp. 

Nie zwracamy się do władz. Apelujemy do spo
łeczeństwa, do nas samych. Rozejrzyj się wokół. 
Wesprzyjmy działania naprawcze tak, jak potrafimy 
- pracą społeczną, dobrą radą lub choćby datkiem. 
Spróbujmy stworzyć młodym alternatywę. Niech nie 
będą skazani na wegetację w zamkniętym kręgu 
beznadziei. Pole działania jest szerokie - od nacisku 
na rządy i legislatury celem stworzenia wyrównu
jących szanse programów, po pracę u podstaw, jak orga
nizowanie zajęć pozaszkolnych czy pomoc w odra
bianiu lekcji. Te sprawy są w naszych rękach. 

Imię i nazwisko 

Podpis 

Z inicjatywy Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
ul. Jasna 22,00-950 Warszawa teł. (22) 826 44 73 
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w Polsce i w krajach Unii Europejskiej oraz perspe
ktywy zatrudnienia absolwentów. [Tekst wykładu 
wygłoszonego w ramach cyklu „Piątki dla maturzys
tów 1997/98", organizowanego przez Stowarzysze
nie Młodych Dziennikarzy Polis]. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 33-38, il. 

42. CIRLIĆ Dorota Jovanka: Miała być szczęśliwa Ju
gosławia. Oprać. Anna Toczyska. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 115-116, fot. 

43. CISZ Katarzyna: Akcja zamiast kampanii. [Infor
macja o reformie administracyjnej w Polsce]. II. 
M[agdalena] J[anota] B[zowska], [Blanka Łątka], 
1999 nr 1/2 = 29/30 s. 7-8. 

44. CO się pisze o Unii? [Przegląd polskiej prasy: 
15.XII.1997-27.V.1998]. Oprać. Marcin Grudzień. II. 
Jfoanna] W[osińska], 1998 nr 2/3=25/26 s. 21-32; 
[1.IX.1998-30.X.1998]. Oprać. Marcin Grudzień. II. 
J[oanna] W[osińska], Mfagdalena] J[anota] B[zow-
ska], 1998 nr 5=28 s. 101-104. 

45. CYNOWSKA Anna: Pokój Nauczycielski: Europa 
na co dzień. [Koło zainteresowań „Integracja euro
pejska" prowadzone według zadań z pakietu eduka
cyjnego „Europa na co dzień" w Szkole Podsta
wowej nr 328 na warszawskim Gocławiu]. 1997 
nr 3=24 s. 72-77, rys. 

46. CYNOWSKA Anna: Pokój Nauczycielski: Wokół 
lekcji KOSS. [Lekcje prowadzone według scena
riuszy], - Rozmowa o scenariuszach. Wypow. Ceza
ry Trutkowski, Lidia Korecka. Oprać. A. Cynowska. 
1997 nr 4/5=22/23 s. 87-93. 
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47. Czarna księga komunizmu: zbrodnie, terror, prześla
dowania. Aut. Stephane Courtois [i in.]. Wstęp do 
pol. wyd. Krystyna Kersten. Warsz.: Prószyński i S-
ka, 1999. Rec. WOJCIECHOWSKI Marcin: O świę
tości osoby ludzkiej. Lektury Polis. II. J[oanna] 
W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 107-109. 

48. CZUBASZEK Krzysztof: Zabawa w wojnę. [Reflek
sje pokoleniowe nad rokiem 1989]. II. Mfagdalena] 
J[anota] B[zowska], 1997 nr 4/5=22/23 s. 46-47. 

49. CZUSZAK Hrystyna: Dwa ukraińskie wszechświaty. 
[Ukraina Wschodnia i Zachodnia]. II. J[oanna] W[osiń-
ska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 20. 

50. CZUSZAK Nadiya: Łączymy kultury i balansuje-
my.[Ukraina]. Tl. z jęz. ang. Anna Toczyska. 1999 
nr 3/4 = 31/32 s. 105. 

51. [CZWARTE] IV Polskie Spotkania Europejskie 9-
11 maja 1997. Oprać. Natalia Syrzycka-Mlicka. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 101. 

52. CZY my, dzieci i młodzież powinniśmy też „rządzić"? 
Wypow.: Miłosz Matecki. Joanna Baczewska, Ania 
Knefel, Aśka Zarnoch, Piotr Fogtman, Tomasz 
Moćko. [Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerw
ca 1997]. Sejm Dzieci i Młodzieży. II. [Blanka Łątka, 
Magdalena Janota Bzowska i in.]. 1997 nr 4/5=22/23 
s. 82-86. 

53. ĆWIEK Jarosław: Piąta reforma społeczna: reforma 
egzaminowania kandydatów na prawo jazdy. 1999 
nr 1/2=29/30 s. 162. 

54. ĆWIEK Jarosław: Wakacje z Pax Christi. [Mię
dzynarodowa pielgrzymka Forum Młodzieżowego 
Pax Christi International w Polsce i na Litwie w 1997 
r.]. II. J[oanna] W[osińska], 1997 nr 3=24 s. 100-102. 

55. ĆWIEK Jarosław: Współczesna Szkoła Rycerska. 
[Krajowa Szkoła Administracji Publicznej]. II. J[oan-
na] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 103-104. 

D 
56. DAHRENDORF Ralf: [Kwadratura koła. Fragm. 

art. z Polis 1998, nr 19/20]. 2000 nr 1/2=33/34 
s. 14-16, 18. 

57.DASKO Henryk: Wspólny popiół, inna pamięć. 
[Odpowiedzialność Europy za Holocaust], W: Ga
zeta Wybór. 27.04.1998. [Nasze Wycinki], 1998 
nr 4=27 s. 23-25, fot. 

58. DAVIES Norman: [... W grudniu], Fragm. książki: 
Europa. Rozprawa historyka z historią. Krak.: Znak, 
1998. s. 1204-1205. 1998 nr 2/3=25/26 s. 83. 

59. DAWID-OLCZYK Irena: La Strada to miejsce po
mocy. [Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami]. 
Rozm. z uczestnikami Warsztatów Dziennikarskich 
Młodych Polis. Oprać. Anna Toczyska. II. J[oanna] 
W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 74-77. 

60. DĄBKOWSKA Lena: WAKE: wiedza - aktywność 
- kontakt - Europa: program Polskiej Fundacji im. 
Roberta Schumana dla Klubów Europejskich. 1997 
nr 3=24 s. 82-83, fot. 

61. DEGIEL Rafał: Gdzie leży pies pogrzebany? [Warsz
taty historyczno-społeczne zorganizowane przez 
Wspólnotę Kulturową „Borussia" w sierpniu 1997 na 
temat wzajemnego zrozumienia, uprzedzeń i przesz
kód w porozumiewaniu się pomiędzy Polakami, 
Niemcami, Litwinami i Rosjanami], II. M[agdalena] 
Jfanota] B[zowska]. 1997 nr 3=24 s. 97-100. 

62. DEGIEL Rafał: Krętymi drogami: Ruś, Białoruś, Ukra
ina ... - co zdecydowało o ich obecnym kształcie? II. 
J[oanna] W[osińska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 9-14. 

63. DEGIEL Rafał: Żydzi polscy - narodziny czarnej 
legendy. II. J[oanna] W[osińska]. 1998 nr 4=27 
s. 41-46. 

64. DEGUTIS Algimantas: Czy zbliżenie jest możliwe? 
[Stosunki polsko-litewskie], II. J[oanna] W[osińska], 
1998 nr 5=28 s. 6-9. 

65. DEGUTIS Algimantas: Zacznijmy od czarnego chle
ba: kontynuacja rozważań o perspektywach zbliżenia 
polsko-litewskiego. Tł. z jęz. lit. Zuzanna Jarosz-
kiewicz. II. J[oanna] W[osińska]. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 74-75. 

66. DERVISHI Klodiana: Poszłabym walczyć dla Albanii. 
Rozm. przepr. Anna Toczyska. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 134-135. 

67. DLACZEGO o Żydach? 1998 nr 4=27 s. 5. 
68. [DOMINICZAK] Marysia: Festyn - czy prawdziwe 

obrady? [Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży, 1 czerw
ca 1997 r.]. Parlament Dziecięcy. 1997 nr 4/5=22/ 

• 23 s. 81-82. 
69. DOMINICZAK Marysia: Rozpoczęliśmy .... [Pow

rót do świata dzieciństwa - spotkanie z Ireną Ruten-
berg. Letnie Warsztaty Dziennikarskie Młodych 
w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowa
nym, lipiec-sierpień 1997 r.].1997 nr 3=24 s. 111. 

70. [DOMINICZAK] Marysia: Wizyta w Sejmie. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 81. 

71. DONAT Marcel von: Dokąd Europo? [Tożsamość Unii 
Europejskiej i solidarność między państwami człon
kowskimi], Tł. [z niem.] Natalia Syrzycka-Mlicka. II. 
J[oanna] W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 88-92. 

72. DUVEFreimut: Lokale, podatki, cenzura... [Wolność 
prasy na Ukrainie]. Oprać. Marcin Grudzień. 1999 
nr 3/4 = 31/32 s.174. 

73. DYLEWSKI Adam: By każdy znalazł rzeczy swoje: 
co zrobić, żeby mieszkańcy uznali muzeum za swoje 
dobro? [Muzeum Wileńszczyzny w Niemenczynie], 
1999 nr 3/4 = 31/32 s. 69-71. 

74. DZIALUK Igor: Zgodność z prawem wspólnoto
wym. [Adaptacja prawa polskiego do prawa wspól
notowego], Rozm. przepr. Monika Grudzińska. II. 
J[oanna] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 134-138. 

E 
75. EPISKOPAT Polski w Europie. [Wizyta delegacji 

Episkopatu Polski w siedzibie władz Unii Euro
pejskiej w Brukseli w listopadzie 1997], Oprać. 
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N[atalia] S[yrzycka]-M[licka]. 1997 nr 3=24 s. 48-49. 
76. EUROENTUZJAZM? Eurosceptycyzm? [Problemy 

jednoczącej się Europy], Wypow.: Halina Bort-
nowska, Łukasz Bluszcz. II. [Blanka Łątka], 1997 
nr 3=24 s. 5-6. 

77. EUROPA i Polska ich marzeń. Fragmenty prac kwa
lifikacyjnych uczestników 5 Sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży [1 czerwca 1998 r.]: Horyzont: 1) 
Jakubek Jowanka K.: Coraz szerszy krąg; 2) Kowal
ski Łukasz: Świat bez granic; 3) Bądziul Dorota: 
Pajęczyna; 4) Okołowicz Agata: Atlas Świata; 5) 
Nowińska Joanna: Planeta; 6) Sikora Karolina: Kto 
wie? Pokolenie: 7) Blajer Paweł: Wyciągnąć wnios
ki; 8) Samarcew Alicja: Po prostu wyjść naprzeciw; 
9) Józefaciuk Marcin: Już teraz decydujemy; 10) 
Kapłon Michał: Musimy o tym pomyśleć; 11) Sikora 
Karolina: Szansa; 12) Rogacewicz Agnieszka: Dofi
nansować małolatów; 13) Nowińska Joanna: Inna 
Polska; 14) Ogonek Anna: Otwartość; 15) Kijowski 
Bartłomiej: To my mamy pukać; 16) Łanocha Jan: 
Nie zmarnować; 17) Balcewicz Bogumiła: Warto 
działać; 18) Wojtaś Arkadiusz: Piękna wizja; 19) 
Mazur Aleksandra: Dla dzieci nie ma granic; 20) 
Nowrot Krzysztof: Wszystko. Jaki dom: 21) Kowal
ski Łukasz: Dom wielorodzinny; 22) Zubelewicz 
Emil: Zintegrowane osiedle; 23) Romejko Arka
diusz: Każda komórka jest ważna; 24) Pawlak Elż
bieta Wiktoria: Nasz dom się rozrasta; 25) Kułynycz 
Monika: Dużo okien; 26) Białobrzeska Ewa: Jeden 
dom; 27) Drozdowska Gabriela: Dom gościnny; 28) 
Ośmiński Miłosz: Dom gospodarczy; 29) Rutkowski 
Tomasz: Nie musimy przegrać; 30) Wojaczek Woj
ciech: Solidny euro-dom; 31) Rafalska Agnieszka: 
Fundamenty. Kim będziemy: 32) Kowalski Łukasz: 
Czym jest dla nas Europa; 33) Kaszubiak Kamila: 
Pytam; 34) Kordzińska Zuzanna: Będę prezydentem; 
35) Grądzka Ewelina: Będę premierem; 36) Warchoł 
Marcin: Wyzwanie; 37) Krasoń Błażej: Zrozumieć 
integrację; 38) Witek Piotr: Przewodnik niepeł
nosprawnych; 39) Ciasnocha Patrycja: „Piąte koło 
u wozu"; 40) Zaręba Kamil: Na gospodarstwie. 
Swojskość - suwerenność: 41) Pruszyńska Monika: 
Według papieża; 42) Lewandowski Adam: Polska; 
43) Mika Justyna: W każdym z nas; 44) Sulejman 
Newina: Serce; 45) Karasiński Arkadiusz: Nie ma 
sprzeczności; 46) Szostak Michał: Nie zapominajmy 
o tym, co mija. - Otwórzmy się; 47) Kocemba Aneta: 
Jestem u siebie, to jest moja społeczność; 48) Kijow
ski Bartłomiej: Dajmy im to, czego nie mają; 48) 
Bądziul Dorota: Krytyczne podejście; 49) Kowalski 
Łukasz: Jedna Ojczyzna. - Nowe pojęcie suweren
ności; 50) Samarcew Alicja: Europa Ojczyzn; 51) 
Jeleń Beata: W gałązce dymu; 52) Zapatka Dorota: 
Przeszkoda; 53) Grzywna Robert: Kto jest Polakiem; 
54) Kułynycz Monika: Suwerenność; 55) Schutterly 
Agnieszka: Pamiętajmy o historii; 56) Kordzińska 

Zuzanna: Bez kompleksów. Kształt Europy: 57) 
Turek Anna: Układanka „Europa"; 58) Gołębiak 
Dobromiła: Wolność dla wszystkich; 59) Nowak 
Katarzyna: Jestem Europejką; 60) Mocarski Piotr: 
Chcemy żyć po swojemu - i razem; 61) Paulinek 
Jacek: Przejąć wartości ludów antycznych; 62) Malaw-
ski Mikołaj: Sprawa dla dyplomatów; 63) Vogt To
masz: Demokracja. - System wartości dla Europy; 
64) Karasiewicz Agnieszka: Porządek; 65) Dyszew-
ska Maja: Prawa człowieka; 66) Samarcew Alicja: 
Dbać o siebie nawzajem; 67) Płochocka Edyta: 
W zgodzie z naturą. - Bez więzień; 68) Kowalska 
Róża: Aby nikt nie musiał opłakiwać; 69) Michalak 
Aleksandra: Nie rozumiem; 70) Brzozowski Grze
gorz: Przeciw przemocy; 71) Zyglarski Błażej: Sce
na polityczna; 72) Rosikiewicz Magda: Już dawno; 
73) Horbacz Łukasz: Ludzie będą dbali; 74) Pałac 
Karol: Bez kary śmierci; 75) Kotlarz Monika: Kon
tynent antyuzależnień; 76) Józefaciuk Marcin: Bez 
nienawiści, bez dyskryminacji, bez uzależnień; 77) 
Hebda Aleksandra: Funkcja pokojowa - mediacja; 
78) Wrześniak Dorota: Ich sny pachniałyby wanilią; 
79) Lis Małgorzata: Paradoks; 80) Kułynycz Moni
ka: Europa: Wschód-Zachód. Jak to będzie: 80) 
Łanocha Jan: Trzeba marzyć; 81) Tofiluk Karina: 
Zjednoczona Europa miejscem zrealizowania ma
rzeń; 82) Rudnicki Sebastian: Idealne dla mnie; 83) 
Turek Anna: Miejsce dla moich dzieci; 84) Oko
łowicz Agata: Mam szansę; 85) Matczak Rafał: 
Automatyczni tłumacze; 86) Czupryna Tomasz: 
Europa stanie otworem; 87) Lewandowski Adam: 
Kontakty; 88) Zyglarski Błażej: Bez rasizmu. - Tak 
powinno być; 89) Małyszko Anna: Polityka w przysz
łości. Dialog: 90) Szostak Michał: Ostrożnie z in
tegracją; 91) Baćko Krzysztof: Trzeba dyskutować; 
92) Zyglarski Błażej: Europa-Ameryka; 93) Zgórska 
Aleksandra: O czym myśli niejeden Europejczyk; 
94) Ilnicki Michał: „Nie pchać się na łapu-capu"; 
95) Gieracz Marcin: Pytam; 96) Kubiciel Sabina: 
Dialog wokół problemów; 97) Nowińska Joanna: 
Dialog pokoleń; 98) Stefański Bartosz: Nie bójmy 
się Europy!; 99) Pruszyńska Monika: Co Polacy 
myślą o Unii; 100) Jakubek Jowanka K.: Kontrasty. 
Równość szans; 101) Bądziul Dorota. Wobec trud
ności; 102) Wojtaś Arkadiusz: Wszyscy będziemy 
realizować; 103) Fudalej Krzysztof: Ojczyzna euro
pejska; 104) Michalak Aleksandra: Od nas zależy. 
Co robić? 105) Łady ko Marta: Wspólne obrady; 
106) Rutkowski Tomasz: Wszyscy równi; 107) Kor
dzińska Zuzanna: Jak budować wspólną Europę; 
108) Równicka Julitta: Osiągnąć standard. - Reforma 
oświaty; 109) Lewandowski Adam: Więcej czasu dla 
dzieci; 110) Pałac Karol: Mogłoby być lepiej; 111) 
Kolczyńska Katarzyna: Wiedza o Europie. - Marze
nia dążenia; 112) Zawadzki Jarosław: W środku 
nowej Europy; 113) Chudzik Violetta: Już teraz; 114) 
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Kotlarz Monika: Na początek i na zakończenie. 
Oprać.: Halina Bortnowska, Dorota Horodyska, 
Marcin Jaworski, Krzysztof Miączyński. II. J[oanna] 
W[osińska], M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1998 
nr 2/3=25/26 s. 50-82. 

F 
78. FRENCZKO Julian: Może krzywa pójdzie kiedyś 

w górę. [Łemkowie]. Rozm. przepr. Anna Iwanow
ska. II. Jfoanna] W[osińska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 
103-104. 

79. FREUDENSTEIN Roland: Nie ma subsydiarnosci 
bez społeczeństwa obywatelskiego. Rozm. przepr. 
Maciej Mincer. II. J[oanna] W[osińska], 1999 nr 1/2 
=29/30 s. 123-126. 

80. FREUDENSTEIN Roland: Suwerenność, tożsa
mość, biurokracja i wartości. [Polska wobec integ
racji europejskiej]. Tł. z [niem.] Magda Świtała. II. 
M[agdalena] J[anota] B[zowska], 1997 nr 3=24 
s. 12-15, fot. 

81. FREUDENSTEIN Roland: Wyjaśniać ludziom związ
ki między integracją a normalnym życiem. Rozm. 
przepr. Magda Świtała. II. J[oanna] W[osińska]. 1997 
nr 3=24 s. 10-11. 

82. FUNDACJA Pomocy Bibliotekom Polskim. [Podzię
kowania]. 1999 nr 1/2=29/30 s. 161; 2000 nr 1/2=33/34 
s. 154. 

83. FUNDACJA Pomocy Bibliotekom Polskim za ksią
żki przekazane w marcu, kwietniu i maju 1998 
dziękuje: [wymienionym instytucjom i osobom pry
watnym], II. M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1998 
nr 2/3=25/26 s. 129. 

G 
84. GAJEWSKI Jacek: „Cybergmina rokuje dobrze". 

[Komputeryzacja urzędów i mieszkań w gminie], 
1999 nr 1/2 =29/30 s. 73-74. 

85.GAREWICZ Jan: Pamięć historyczna. II. J[oanna] 
W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 19-22. 

86. GAWKOWSKA Aneta: Niewidzialna ręka demo
kracji: czy możemy ufać procedurom? [Konsek
wencje idei skrajnego liberalizmu i utylitarnego 
indywidualizmu]: II. M[agdalena] J[anota] B[zow-
ska], 1997 nr 4/5=22/23 s. 55-59. 

87. GĄSIOROWSKI Tadeusz: Język i pytanie: dwie 
nierozstrzygnięte kwestie polskiej polityki mniej
szościowej. Wykład wygłoszony 23 sierpnia 1999 r. 
w Warszawie dla uczestników obozu „Youth and Na
tional Minorities". Oprać. Anna Wegnerowicz. 1999 
nr'3/4 = 31/32 s.169. 

88. GEREMEK Bronisław: Duch przeciwko literze: 
suwerenność i prawa człowieka - Narody Zjedno
czone w XXI wieku. [Wystąpienie ministra spraw 
zagranicznych na spotkaniu członków Stowarzy
szenia Euro-Atlantyckiego 29.12.1999 r.]. 2000 

nr 1/2=33/34 s. 128-131, il. 
89. GŁUSKI Michał: Zapomnieć o swoim nazwisku. 

[Praca korespondenta zagranicznego]. Rozm. przepr. 
Krzysztof Miączyński, Piotr Toczyski. 1998 nr 5=28 
s. 113-114. 

90. GOLGOTA i Szoah: oświadczenie Rady Episkopatu 
Polski w sprawie krzyży na żwirowisku. Tekst za 
KAI. [Przedruk]. 1998 nr 4=27 s. 33. 

91. GRABOWSKA Dorota: Czwarta władza, czyli służ
ba cywilna w natarciu. II. J[oanna] W[osińska], 
M[agdalena] J[anota] Bfzowska], 1999 nr 1/2 =29/30 
s. 105-107. 

92. GRABOWSKA Dorota: Dlaczego dzielimy pań
stwa? [Reforma administracyjna 1999 r. częściowo 
oparta na idei subsydiarności w przygotowanym 
projekcie Karty Samorządów Regionalnych Rady 
Europy]. II. J[oanna] Wfosińska], 1999 nr 1/2 =29/30 
s. 89-92. 

93. GRABOWSKA Dorota: Papierowa ochrona niech
cianych. [Realizacja zapisów zawartych w Euro
pejskiej Karcie Społecznej, 1961 i Zrewidowanej 
Karcie Społecznej, 1996]. II. J[oanna] W[osińska]. 
2000 nr 1/2=33/34 s. 82-85. 

94. GRABOWSKA Dorota: Pomijana rubież. [Powiat 
Nowe Miasto Lubawskie w woj. warmińsko-mazur
skim], Ił. M[agdalena] J[anota] B[zowska], 1999 
nr 1/2 =29/30 s. 65-66. 

95. GRĘBECKA-ĆWIEK Zuzanna: Nie mają za zle 
sąsiadom: Staroobrzędowcy Brasławszczyzny. 1999 
nr 3/4 = 31/32 s. 36-38. 

96. GROTOWSKI Marek Cezary: Ludzka nora. [Bez
domni w Berlinie], 2000 nr 1/2=33/34 s. 62. 

97. GRUDZIEŃ Marcin: Biznesmeni i media w sądzie. 
[Trudności z publikowaniem w mediach materiałów 
dotyczących afer w świecie biznesu], 1999 nr 3/4 = 31/32 
s.174-176. 

98. GRUDZIEŃ Marcin: Małe podróże nad granice 
[litewsko-białoruską i polsko-białoruską], 1999 
nr 3/4 = 31/32 s. 56. 

99. GRUDZIEŃ Marcin: Olimpiada radości. [Olimpiady 
Specjalne dla osób z upośledzeniem umysłowym]. II. 
J[oanna] W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 64-67. 

100. GRUDZIEŃ Marcin: Politycy i media w sądzie. II. 
J[oanna] W[osińska]. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 149-151. 

101. GRUDZIEŃ Marcin: „Racja,, w stronę medialnej 
pustyni. [Polska koncesja dla białoruskiego radia 
„Racja,, ]. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 24-25. 

102. GRUDZIEŃ Marcin: Samorządy i media w sądzie. II. 
J[oanna] W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 136-138. 

103.GRUDZIEŃ Marcin: Sąsiad [na wózku inwalidz
kim], II. J[oanna] W[osińska]. 2000 nr 1/2=33/34 
s. 95-97. 

104. GRUDZIEŃ Marcin: Taka gmina z gazem, czyli 
przewodnik po Tarnogrodzie. [Tarnogród - zwy-



206 POLIS 35/36 

cięzca w konkursie „Gmina jakich mało" Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej za organizację gazy
fikacji miasta poza zasięgiem krajowym]. II. J[oan-
na] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 55-64. 

105.GRUDZIEŃ Marcin: Trzeba niejednej integracji. 
[Kolonie letnie dla dzieci uchodźców i powodzian 
z Opola, zorganizowane w Poznaniu w 1997 r.]. II. 
J[oanna] W[osińska], 1997 nr 3=24 s. 92-95. 

106. GRUDZIEŃ Marcin: Zanim pociąg przyjedzie i gdy 
już przyjechał. [Repatrianci z Kazachstanu]. II. J[oan-
na] W[osińska]. 1999 nr 3/4 = 31/32 s.156-162. 

107. GRUDZIEŃ Marcin: Zastępcza sytuacja bez wyj
ścia. [Zastępcza służba wojskowa], II. I[oanna] 
W[osińska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s.182-184. 

108. GRUDZIEŃ Marcin, Toczyski Piotr: Kto tu jest taki, 
że głosował za [zmianą nazwy ulicy Korczyńskiego 
w Kutnie], 2000 nr 1/2=33/34 s. 144-147. 

109. GRUDZIEŃ Marcin, Toczyski Piotr: Wiluki w og
niu. [Działania oddziału Romualda Rajsa, pseud. 
„Bury" we wsi Wiluki w 1945 r.]. Współpraca: 
Hanna Kondratiuk-Świerubska, Michał Stepaniuk. 
Fot. H. Kondratiuk-Świerubska. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 57-58. - Uzup. GRUDZIEŃ M.. Toczyski P.: 
Śladem naszej publikacji: Kontynuacja wątków 
z tekstu „Wiluki w ogniu,,. [Uzup. informacji na 
podst. publikacji „U Szczerbca i Łupaszki,, Olgierda 
Christy. Warsz.: Adiutor, 1999]. 2000 nr 1/2=33/34 
s. 151-152. 

110. GRUDZIŃSKA Monika: Jak być razem będąc 
obok. [Letnie Warsztaty Dziennikarskie Młodych 
w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowa
nym, lipiec-sierpień 1997 r.]. II. M[agdalena] J[ano-
ta] B[zowska], 1997 nr 3=24 s. 114-115. 

111. GRUDZIŃSKA Monika: O chorych na pamięć. 
[Marsz Żywych 13 kwietnia 1999 r.]. Fot. Dominik 
Lau. 1999 nr 1/2=29/30 s. 158-159. 

112. GRYCNER Lech: Europa jedności podzielnej. [Idea 
powstania Zjednoczonej Europy]. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 46-48, il. 

113.GRYCZMAN Gosia: Przestałam się bać. [Letnie 
Warsztaty Dziennikarskie Młodych w Domu Pomo
cy Społecznej w Miszewie Murowanym, lipiec-
sierpień 1997 r.]. 1997 nr 3=24 s. 110-111. 

114. GRYGLAS Arkadiusz: Europejski ogrodnik. V Sesja 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. 1998 nr 2/3=25/26, okł. 
[s. II], il. 

115. GRYNBERG Henryk: Topole. [Wiersz] z tomu Wró
ciłem: wiersze wybrane z lat 1964-1989, Warsz.: PIW, 
1991. Fot. [Kazimierz Dąbrowski], 1998 nr 4=27 s. 34. 

116. GRZELAK Janusz, Gładziuk Nina, Rzepliński 
Andrzej: [Wybory] 1997. Rozm. przepr. Jarosław 
Ćwiek, Grzegorz Tomaszewski, Iwona Stefańczyk. 
Wybory 1993 - Wybory 1997. II. [Blanka Łątka], 
M. Ł.1997 nr 4/5=22/23 s. 20-27. 

H 
117. [HORODYSKA] D[orota]: A teraz ty rodzisz. 2000 

nr 1/2=33/34 s. 112. 
118. HORODYSKA Dorota: Jak rodzi się pasja?: Dorota 

i jej Albania. Rozm. przepr. Kinga Wiechecka. II. 
J[oanna] W[osińska]. 1997 nr 3=24 s. 63=67. 

119. HORODYSKA Dorota: Naletnisku. [Wypoczynek 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Letnie 
Warsztaty Dziennikarskie Młodych w Domu Pomo
cy Społecznej w Miszewie Murowanym, lipiec-
sierpień 1997 r. ]. 1997 nr 3=24 s. 109-110, fot. 

120. HORODYSKA Dorota: Z pokładu samolotu. [Za
piski tłumaczki pomagającej uchodźcom z Koso
wa podczas wojny w 1999 r.]. II. J[oanna] W[osiń-
ska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 116-122. 

121. HUGO-BADER Jędrzej: Bezdomna Gazeta. [,,My 
Giganci" - pismo bezdomnych dla bezdomnych]. 
II. J[oanna] W[osińska]. 2000 nr 1/2=33/34 s. 63. 

122. HUSARSKA Anna: Brzydki zapach. [Przedwybor
cze krętactwa w Bośni i Hercegowinie, wrzesień 
1997], II. M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1997 
nr 3=24 s. 71. 

I 
123. INTEGRACJA 1994 - integracja 1997. [O inte

gracji europejskiej w Polis nr 5 (1994)]. Oprać. 
Katarzyna Kicka. II. J[oanna] W[osińska]. 1997 
nr 3=24 s. 16-17. 

124. ISZKOWSKI Krzysztof: Dołączając do krucjaty. 
[Przyczyny i skutki rozszerzenia NATO]. 1997 
nr 3=24 s. 50-51, fot. 

125. ISZKOWSKI Krzysztof: Generał w puszce Pandory. 
[Aresztowanie w Londynie 17.X.1998 r. byłego 
dyktatora Chile Augusto Pinocheta]. 1998 nr 5=28 
s. 110-112, il., fot. 

126. ISZKOWSKI Krzysztof: Naczynia połączone. [Przes
tępczość dzieci i młodzieży i rola policji], II. J[oanna] 
W[osińska], 1998 nr 2/3=25/26 s. 101-102. 

127. ISZKOWSKI Krzysztof: Oznaki sukcesu, sym
ptomy problemów. [Działalność organizacji Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży]. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 103-104. 

128. ISZKOWSKI Krzysztof: Proteza wolnego rynku. 
[Polityka rolna EWG i Unii Europejskiej]. II. M[ag-
dalena] J[anota] B[zowska]. 1997 nr 3=24 s. 28-29. 

129. ISZKOWSKI Krzysztof: Zaspokoić rządzę. [Wy
bory do Sejmu i Senatu 1997 r.]. 1997 nr 4/5=22/23 
s. 30-32. 

130. IWANIUK Igor: Pytania o festiwal [białoruskich 
zespołów rockowych i twórców piosenki autorskiej 
„Basowiszcza" w Baryku pod Gródkiem]. 1999 nr 
3/4 = 31/32 s. 43-44. 

131. IWANOWSKA Ania: Podanie. [Letnie Warsztaty 
Dziennikarskie Młodych w Domu Pomocy Spo-



POLIS 35/36 207 

lecznej w Miszewie Murowanym, lipiec-sierpień 
1997 r.]. 1997 nr 3=24 s. 114. 

J 
132. JAN PAWEŁ II: [Miejsce...]. Fragm. przem. w Sej

mie RP 11 czerwca 1999 r. Na koniec dnia. 1999 
nr 1/2=29/30, oki. [s. III], il. 

133. JAN PAWEŁ II: 1997 Jan Paweł II w Polsce. [Fragm. 
przem. w Gnieźnie i w Balicach], Na koniec dnia. 
1997 nr 4/5=22/23, okł. [s. III], il. 

134. JANICKI Artur: Kadry z byłej Jugosławii. II. J[oan-
na] W[osińska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s.136-137. 

135. JANICKI Artur: YU w moim sercu? [Jugosławia], 
Ił. J[oanna] W[osińska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 114. 

136.JANKOWIAK Janusz: Zawsze lepiej mówić praw
dę [o Unii Europejskiej]. Spotkanie uczestników 
Warsztatów Dziennikarskich. Oprać. Marcin Jawor
ski, Natalia Syrzycka-Mlicka. II. Mfagdalena] J[a-
nota] B[zowska], 1997 nr 3=24 s. 18-24. 

137.JAROSIŃSKI Grzegorz: Wileńszczyzna narodów? II. 
J[oanna] W[osińska]. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 63-65. 

138.JENKINS Roy: Stosunki specjalne. [Stany Zjed
noczone - Europa: Plan Marshalla z dzisiejszej 
perspektywy]. Tł. z hiszp. Krzysztof Iszkowski. 
1998 nr 5=28 s. 85-87. 

139. JUDAICA w Polis. [1994 nr 6 - 1997 nr 21], Oprać. 
Dorota Horodyska. 1998 nr 4=27 s. 53-54, fot. 

140.JUSEVICIUTE Agne: Czas zrozumieć, że to jest 
prawdziwa Litwa. Rozm. przepr. Anna Toczyska. 
1999 nr 3/4 = 31/32 s. 98. 

141.JUSEVICIUTE Agne, Matuizaite Erika: Przesz
kody na drodze tolerancji. [Mniejszości narodowe 
na Litwie]. Tł. z jęz. lit. Zuzanna Jaroszkiewicz. 
1999 nr 3/4 = 31/32 s. 77. 

K 
142. KACZOROWSKI Paweł: Argumenty za i przeciw 

muzyce disco-polo. II. M[agdalena] J[anota] B[zow-
ska], 1997 nr 4/5=22/23 s. 115. 

143.KACZOROWSKI Paweł: Disco-polo: z czym to 
się je? Ił. M[agdalena] J[anota] B[zowska], 1997 
nr 4/5=22/23 s. 111-114. 

144.KALEDA Algis: Pomijany składnik litewskiej 
świadomości: o powiązaniach lituanistyki z polo
nistyką - wstęp do problematyki. II. J[oanna] W[osiń-
ska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 80-82. 

145. KALENDARIUM wydarzeń ostatnich kilku lat w 
Albanii. [1991-1998]. Oprać. D[orota] H[orodyska], 
1998 nr 5=28 s. 84. 

146. KALICKI Włodzimierz: Walka z cieniem. [Dzien
nikarz z Gazety Wybór, o pisaniu reportaży]. Oprać. 
Anna Toczyska. II. [Anna Husar]. 2000 nr 1/2=33/ 
34 s. 141-142. 

147. KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Wciągać cywilizację 

trwania w orbitę rozwoju. Rozm. przepr. Jacek 
Żakowski. Ił. [Anna Husar].W: Gazeta Wybór. 24/ 
26.12.1999. Nasze wycinki. 2000 nr 1/2=33/34 
s. 107-108. 

148. KARAHASAN Dzevad: [Czy trzeba...]. Fragm. eseju 
„Wędrówka granic". W: Sarajewska sevdalinka, Pog
ranicze, Sejny 1995. Tł. Danuta Cirlić-Straszyńska, 
Joanna Pomorska. 1999 nr 3/4 = 31/32 s.121. 

149. KATOLICKIE Studia Europejskie. [Zadania Stu
dium Generale Europa utworzonego przy Wydziale 
Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych 
ATK]. Oprać. [Katarzyna Kicka], 1997 3=24 s. 49. 

150. KICKA Katarzyna: Każdy może być bezdomnym. Fot. 
B[artłomiej] Szołajski. 2000 nr 1/2=33/34 s. 51-56. 

151. KICKA Katarzyna: Obrazki z wystawy. [Wystawa 
pocztówek i fotografii pt. „Nasze stare, dobre Sejny", 
Sejny styczeń 1998 r.]. 1998 nr 5=28 s. 52-55, fot. 

152. KOFTA Mirosław, Sędek Grzegorz: Stereotyp „du
szy grupowej", wybory parlamentarne a przejawy 
uprzedzeń antysemickich. II. J[oanna] W[osińska], 
1998 nr 4=27 s. 35-40. 

153.KOKOWICZ Ewa, Jankiewicz Maciej: Dlaczego 
będziemy głosować na ... KPN? [Wybory parla
mentarne 1997], Wypow. młodych polityków. II. 
M[agdalena] Jfanota] B[zowska]. 1997 nr 4/5=22/23 
s. 39-40. 

154. KOŁODZIEJ Tomasz: Dlaczego będę głosował na 
... PSL? [Wybory parlamentarne 1997]. Wypow. 
młodych polityków. 1997 nr 4/5=22/23 s. 36. 

155. KONARSKI Wawrzyniec: Wokół wyborczych praw 
mniejszości. Rozm. przepr. Bartłomiej Zbrożek. II. 
[Blanka Łątka], 1997 nr 4/5=22/23 s. 51-54. 

156.KONIECKA Marlena, Kowalkowska Ula: Polska 
Europa. 1997 nr 3=24 s. 13. 

151 .Kopaliński Władysław: Słownik wydarzeń, pojęć 
i legend XX wieku. Warsz.: PWN, 1999. Rec. ISZ
KOWSKI Krzysztof: Słownik na koniec wieku. 
Lektury Polis. 1999 nr 1/2=29/30 s. 163, il. 

158.KORONCZOK Łukasz: Nyska historia burmistrza 
i redaktora. [Konflikt pomiędzy burmistrzem Nysy 
Mieczysławem Warzochą a redaktorem i radnym 
Januszem Sanockim]. II. Mfagdalena] J[anota] 
B[zowska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 52-54. 

159. KORONCZOK Łukasz: Pokolenie Kazimierza jest tu 
u siebie [na Śląsku Opolskim. Dzieje rodziny Kazi
mierza Staszków]. 1999 nr 3/4 = 31/32 s.153-154. 

160. KOSOWO należy do wszystkich osób, które tam 
mieszkały. [Wojna w Kosowie głównym tematem 
Polskich Spotkań Europejskich. Warszawa, maj 
1999], Fragm. przem. Tadeusza Mazowieckiego 
i Arty Balaj (uciekinierki z Kosowa). Oprać. Anna 
Toczyska. Fot. Natalia Syrzycka-Mlicka, A. To
czyska. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 138-140. 

161. KOZER A Małgorzata: Wileńszczyzna w fotosu-
biektywie. Fot. M. Kozera. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 66-67. 



208 POLIS 35/36 

162. KRAJEWSKI Stanisław: Schematy. [Antysemi
tyzm - antypolonizm], Rozm. przepr. Agnieszka 
Niezgoda. II. J[oanna] W[osińska], [Jolanta Ste-
ciuk], 1998 nr 4=27 s. 6-9. 

163.Krajewski Stanisław: Żydzi judaizm Polska. Warsz.: 
Vocatio, 1997. Rec. Jolanta STECIUK: Inna toż
samość, inna pamięć. Lektury Polis. II. Jfoanna] 
W[osińska]. 1998 nr 4=27 s. 52-53. 

164. KRALL Hanna: [Gershon Scholem...]. Fragm. 
przedm. do książki Anki Grupińskiej: Po kole. Roz
mowy z żydowskimi żołnierzami. Warsz.: Alfa, 
1991. Na koniec dnia. 1998 nr 4=27, okł. [s. III.], 
il. 

165.KRASNOPIVCEVA Alexandra: To byli Litwini. 
[Stosunek Litwinów do Rosjan na Litwie]. II. J[oan-
na] W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 50. 

166.KRAZCOW Dmitri: Byłem zmęczony niepew
nością [Białoruska emigracja zarobkowa]. Rozm. 
przepr. Justyna Cieślik. II. Jfoanna] W[osińska], 
1999 nr 3/4 = 31/32 s. 38-40. 

167. Kroutvor Josef: Europa Środkowa: anegdota i histo
ria. [B.m.] Świat Literacki, 1998. Rec. SENDOR 
Magdalena: Środkowoeuropejczyk? Lektury Polis. 
1998 nr 5=28 s. 109. 

168. KUCHARCZYK Jacek: Za, a nawet przeciw. [Fragm. 
Raportu z badań Instytutu Spraw Publicznych: „Za, 
a nawet przeciw: partie polityczne wobec per
spektyw integracji europejskiej w wyborach '97"]. 
Ił. M[agdalena] J[anota] B[zowska], 1997 nr 3=24 
s. 34-38, 40-42. 

169.KULA Marcin: Akcji się nie je! [Skutki wzrostu 
gospodarczego dla przeciętnego człowieka]. II. 
J[oanna] W[osińska]. 2000 nr 1/2=33/34 s. 7-12. 

170. KULESZA Czesław: Dlaczego będę głosował na 
... SLD? [Wybory parlamentarne 1997]. Wypow. 
młodych polityków. 1997 nr 4/5=22/23 s. 35-36. 

171. KULESZA Michał: Cel osiągnięty. [Wprowadzenie 
reformy administracji publicznej w Polsce]. II. 
J[oanna] Wfosińska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 16-21. 

172. KUŁAKOWSKI Jan: Unia Europejska a suweren
ność państw członkowskich. Ił. M[agdalena] J[ano-
ta] B[zowska], 1997 nr 3=24 s. 7-9. 

L, Ł 
173. LABORATORIUM konstytucyjne. [Debata w Insty

tucie Spraw Publicznych nad Konstytucją III Rze
czypospolitej], Wypow.: Ewa Łętowska, Stanisław 
Gebethner, Janusz Trzciński, Piotr Winczorek, 
Mirosław Wyrzykowski, Halina Bortnowska. Oprać. 
Tatiana Chauvin. II. M[agdalena] J[anota] B[zow-
ska], 1997 nr 4/5=22/23 s. 65-70. 

174.LANDSBERGIS Vytautas: Zachęcić do przyjaźni 
jest łatwo. [Stosunki polsko-litewskie]. II. J[oanna] 
W[osińska], 1998 nr 5=28 s. 5-6. 

175.LEKAMartin: Wojna w czasie pokoju. [Albańczycy 
i Serbowie w Kosowie na początku lat 90. po 

zniesieniu w 1989 r. autonomii przez władze Jugo
sławii] . Tł. z jęz. alb. Dorota Horodyska. W: Per-
pjekja. Nr 4 (1995) Tirana. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 117-118. 

176. LIPOWICZ Irena: Jak zobaczę na oczy moje po
wiaty... [Reforma samorządu terytorialnego], Rozm. 
przepr. Joanna Król-Bogomilska, Aleksandra Zab
łocka. Ił. J[oanna] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 
s. 81-84. 

177.LIST Ciotki Polissy. 1998 nr 4=27 s. 56-57, fot.; 
1998 nr 5=28 s. 118-119; 1999 nr 1/2 =29/30 s. 141; 
1999 nr 3/4 = 31/32 s.170-171, fot.; 2000 nr 1/2=33/34 
s. 104. 

178.LIST do Redakcji. [Pomoc niepełnosprawnym], 
1998 nr 4=27 s. 58, fot. 

179.LISTY Ciotki Polissy. II. M[agdalena] J[anota] 
B[zowska], 1998 nr 2/3=25/26 s. 108-109. 

180. LUBONJA Fatos T.: Albańczycy i nacjonalizm. Tł. 
z jęz. alb. Dorota Horodyska. Fragm. z: Perpjekja. 
Nr4 (1995) Tirana. 1998 nr 2/3=25/26 s. 113-117. 

181. LUBONJA Fatos: Kukes - rana, z której płynie ból. 
[Uchodźcy z Kosowa w Albanii podczas wojny 
w 1999 r.]. Tł. z jęz. alb. Dorota Horodyska. II. 
J[oanna] W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 113-116. 

182. LUBONJA Fatos: Moje Kosowo - znane i niez
nane. Tł. z jęz. alb. Dorota Horodyska. II. J[oanna] 
Wfosińska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 122-127. 

183.LUBONJA Fatos T.: Piramidy z błota. [Sytuacja 
w Albanii po upadku piramid finansowych w lutym 
1997 r.]. Tł. z jęz. alb. Dorota Horodyska. Fragm. 
z : Perpjekja nr 10 (1997) Tirana. II. J[oanna] 
W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 77-84. 

184.[LULIJA]: Nadszedł dzień. 2000 nr 1/2=33/34 
s. 112. 

185.LULIJA: Przyjaciółko moja. [Wiersz], Tł. z jęz. alb. 
Dorota Horodyska. 2000 nr 1/2=33/34 s. 111. 

186.LULIJA: Sny. [Początek wojny w Kosowie w 1998 
r.]; Odpowiedź: [HORODYSKA] Dorota: [To jest 
gorsze ...]. 1998 nr 2/3=25/26 s. 119. 

187.LULIJA: Wieśniaczka z Bałkanów. [Wojna w Koso
wie 1999 r.]. Tł. [z jęz. alb.] Dorota Horodyska.. II. 
J[oanna] W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 109-112. 

188.ŁATYSZONOK Oleg: Czy to utrata wiary? [Bia
łorusini na Białostocczyźnie], Rozm. przepr. Karo
lina Oponowicz, Krzysztof Iszkowski, Tomasz 
Sajewicz. Oprać. K. Oponowicz. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 40-42. 

189. ŁĘCKI Michał: Nie mam nic stabilnego. [Wypow. 
o własnym życiu]. Oprać. Dorota Horodyska . II. 
[Katarzyna Prządka], 2000 nr 1/2=33/34 s. 44-50. 

190. ŁĘTOWSKA Ewa: Paternalistyczny czy liberalny 
model ochrony konsumenta w prawie europejskim 
- model świadomego konsumenta. Fragm. książki 
„Ochrona konsumenta. Zarys konsumenckiego pra
wa umów". Warsz.: C.H.Beck, 1999. 1998 nr 2/ 
3=25/26 s. 130-137. 



POLIS 35/36 209 

191.ŁODZIŃSKI Sławomir: Dokumenty i upamię
tnienia: mniejszości narodowe i etniczne w Polsce 
w latach 90. Wykład wygłoszony 23 sierpnia 1999 
r. w Warszawie dla uczestników obozu „Youth and 
National Minorities". Oprać. Anna Iwanowska. 
1999 nr 3/4 = 31/32 s.165-168. 

192.ŁODZIŃSKI Sławomir: Jak zdefiniować mniej
szość? 1999 nr 3/4 = 31/32 s.168. 

M 
193.MACIEJEWSKA Sylwia: Rozmowy nie tylko 

0 pochodzeniu. [Stosunki pomiędzy Polakami 
1 Białorusinami mieszkającymi w Polsce], 1999 
nr 3/4 = 31/32 s. 44-46, mapa. 

194.MAGNUSZEWSKA-OTULAK Grażyna: Poli
tyka społeczna jest potrzebna każdemu. Rozm. 
przepr. Bianka Trykacz. II. J[oanna] W[osińska], 
2000 nr 1/2=33/34 s. 40-42. 

195.MAJEWSKA Olivia: Potwornie smutną przygoda. 
[Wolontariat zorganizowany przez Pax Christi w Boś-
ni]. Przedruk z pisma „Uchodźstwo i Kultura" nr 2. 
1999 nr 3/4 = 31/32 s.143-145. 

196.MALięi Shkelzen: Albańczycy i Europa. Tł. z alb. 
Dorota Horodyska. Fragm. tekstu z: Perpjekja nr 5 
(1995) Tirana. II. M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 
1997 nr 3=24 s. 56-62. 

197. MAŁECKI Marek: Regionalizacja: wybór czy koniecz
ność? II. J[oanna] Wfosińska], 1999 nr 1/2 =29/30 
s. 87-88. 

198.MAŁECKI Rafał: Nie wierzę. [Letnie Warsztaty 
Dziennikarskie Młodych w Domu Pomocy Spo
łecznej w Miszewie Murowanym, lipiec-sierpień 
1997 r.]. 1997 nr 3=24 s. 115. 

199.MAŁY słowniczek bezpieczeństwa. [Pakt Północ
noatlantycki, Organizacja Bezpieczeństwa i Współ
pracy w Europie, Unia Zachodnioeuropejska]. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 100, fot. 

200. MARCZAK Joanna: Uwierzyć w hipoterapię. [Me
toda rehabilitacyjna]. Rozm. przepr. Małgorzata Ma
zurek. II. J[oanna] W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 
s. 70-72. 

201.MARTINAITIS Marcelijus: Nieszczęśliwy kukutis 
w kartoflach. [Wiersz] z tomu: Wiersze podobne 
do Litwy. Sejny: 1995. Tł. [z lit.] Alicja Rybałko. 
Na koniec dnia. 1998 nr 5=28, okł. [s. III], il. 

202. [MATERIAŁY na temat samorządów szkolnych, 
jakie ukazały się na łamach gazetki Warsztatów 
Dziennikarskich Polis dla szkół podstawowych], 
Fragm. wypow.: Joanna Manarczyk, Basia Krywo-
szejew, Marysia Świerżewska; Polem. Agnieszka 
Marczewska. Nasze wycinki [z gazetki „... I nie 
tylko"]. II. Ula Ajdacka. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 102. 

203. MATUIZAITE Erika: Egzamin i żarty. [Mniejszości 
narodowe na Litwie]. Rozm. przepr. Anna Iwanowska. 
D. J[oanna] W[osińska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 96. 

204.MAZIARSKI Wojciech: Dziennikarstwo i emocje. 
[Spotkanie warsztatowe Polis z dziennikarzem 
z Gazety Wybór.]. Wypow. Oprać. Małgosia Mazu
rek. II. M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1998 
nr 5=28 s. 115-116. 

205.MAZUREK Małgorzata: Cienka skóra. [Zawód -
reporter. Magdalena Grochowska - dziennikarka 
Gazety Wyborczej, laureatka konkursu Gazety 
Wyborczej i Programu III Polskiego Radia na naj
lepszy reportaż 1997 r.]. II. M[agdalena] J[anota] 
B[zowska], 1998 nr 2/3=25/26 s. 123-124. 

206. MAZUREK Małgorzata: Pokój Nauczycielski: Jak 
uczyć o reformie, czyli nauka życia publicznego. II. 
J[oanna] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 116-117. 

207.MAZUREK Małgorzata. Telefon konstytucyjny. 
[Analiza wypow. na temat konstytucji w Tele
fonicznej Opinii Publicznej „Gazety Wyborczej"]. 
1997 nr 4/5=22/23 s. 71. 

208.MĘŻYK Łukasz: Dlaczego będę głosował na ... 
UW? [Wybory parlamentarne 1997]. Wypow. mło
dych polityków. 1997 nr 4/5=22/23 s. 37-38. 

209.MILCZAREK Dariusz: Europa musi być zjed
noczona, albo jej nie będzie. Rozm. przepr. Łukasz 
Swierżewski. Współpraca Krzysztof Miączyński. II. 
Jfoanna] W[osińska], 1998 nr 2/3=25/26 s. 12-14. 

210. MILCZAREK Dariusz: Subsydiarność - zasada łatwo 
przyswajalna? Rozm. przepr. Maciej Mincer. II. Jfoan
na] W[osińska]. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 127-130. 

211. MILCZAREK Piotr: Mamy Konstytucję. [Analiza 
tekstu Konstytucji 1997 r. w świetle uwag i życzeń 
wyrażanych przez licealistów i studentów], II. M. 
B. 1997 nr 4/5=22/23 s. 72-78, fot. 

212. MILLENNIUM Resolution. Na koniec dnia. 2000 
nr 1/2=33/34, oki. [s. III], il. 

213.MILEWSKA Mariola: Moje miasto. [Wilno], Fot. 
Vytautas Balćytis. 1998 nr 5=28 s. 49. 

214.MIŁOSZ Czesław: Traktat moralny. Na koniec 
dnia. 1997 nr 3=24, oki. [s. III], il. 

215. MIŁOSZ Czesław: [...Z rąk do rąk podajmy]. Trak
tat Moralny. 1999 nr 3/4=31/32 s. [200], 

216. MIŁOSZ Czesław: Zmartwienie historyka. W: Pie
sek przydrożny, Krak.: Znak, 1997. Na koniec dnia. 
1998 nr 2/3=25/26, okł. [s. III], il. 

217.MINCER Maciej: Globalizm - w poszukiwaniu 
odpowiedzi. [Lord Dahrendorf i Henry Kissinger 
o gospodarczych i społecznych wyzwaniach końca 
XX w.]. II. Jfoanna] W[osińska], 1998 nr 5=28 
s. 93-98. 

218.MINCER Maciej: Rynek wyczerpanych możli
wości. [Rynek pracy]. II. J[oanna] W[osińska], 2000 
nr 1/2=33/34 s. 13-19. 

219.MINDAK Jolanta: Kosowo i etnonacjonalizm. II. 
M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 110-112. 

220.MIROJEWSKI Janka: Bliżej mi do Europy niż do 
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Rosji. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 23-24. 
221.[MISZKIEL Dariusz]: Do mieszkańca Sejn. 

[Wiersz], 1998 nr 5=28 s. 55. 
222. MLICKA Maria: Zbliżenie do Europy!!! [Młodzież 

a Europa]. 1997 nr 3=24 s. 20. 
223.MOLĘDA-ZDZIECH Małgorzata: Disco polo 

jako przykład kultury masowej - debata. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 109-110. 

224.MORCINKONYS: O języku, religii i osobistych 
wrażeniach opowiadają uczestnicy Autobusu Tole
rancji. [Morcinkonys - wieś litewska], Wypow.: 
Viktor Dovhan, Suzanne Skrimshire, Lina Rudis, 
Sylwia Strzałkowska, Natalia Heletiy. Oprać. Krzysz
tof Iszkowski. D. J[oanna] W[osińska]. 1998 nr 5=28 
s. 46-48. 

225.MORKUS Jonas: W cieniu Holokaustu. [Żydzi na 
Litwie w XX w.]. Tł. z ang. Jolanta Steciuk. 1998 
nr 5=28 s. 37-39. 

226. MUSIAŁ Stanisław: Prawda o oświęcimskim krzy
żu. [Krzyż przy obozie oświęcimskim postawiony 
na żwirowisku w 1989 r.]. II. J[oanna] W[osińska]. 
W: Gazeta Wybór. 22.04.1998. [Nasze Wycinki]. 
1998 nr 4=27 s. 26-28. 

227.MUSIAŁ Stanisław: Uzdrowi nas Europa. [Anty
semityzm], Rozm. przepr. Agnieszka Niezgoda. II. 
J[oanna] W[osińska]. 1998 nr 4=27 s. 48-51. 

N 
228. NA BOCZNYM torze. [Bezdomni na Dworcu Cen

tralnym]. Oprać. Marta Czaplińska, Magda Pietraś, 
Marta Szczepankiewicz, Ala Ziemak. Tekst pocho
dzi z zerowego numeru ,,Na Odległość", gazetki 
Uczestników Programu Młodzież-Gmina-Środo-
wisko, realizowanego przez Fundację Wspomagania 
Wsi. H. J[oanna] W[osińska], 2000 nr 1/2=33/34 
s. 57-59. 

229.NASI autorzy. 1997 nr 4/5=22/23 s. 143; 1997 nr 
3=24 s. 129-130; 1998 nr 2/3=25/26 s. 138; 1998 
nr 4=27 s. 78.1998 nr 5=28 s. 120; 1999 nr 1/2=29/ 
30 s. 164; 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 188-189; 2000 nr 
1/2=33/34 s. 155-156. 

230. NOWAK Matylda: Katecheza. II. J[oanna] W[osiń-
ska]. 1998 nr 4=27 s. 46-47. 

231. NOWAK Matylda: Kładą wśród ruin białe kamie
nie. [Marsz Żywych 13 kwietnia 1999 r.]. Fot. Anna 
Iwanowska. 1999 nr 1/2=29/30 s. 157-158. 

232.NOWAK Matylda: Zabrać głos w dyskusji [„Czy 
Polacy są antysemitami?"]. II. J[oanna] W[osińska], 
1998 nr 5=28 s. 117, fot. 

233. NOWAK Rafał: Co słychać na prowincji? [Przy
gotowania do kampanii wyborczej 1997 w Sanoku]. 
1997 nr 4/5=22/23 s. 47-48. 

234. NOWAK Rafał: Pytania bez odpowiedzi. [Przjfołość 
Bośni i Hercegowiny po wyborach municypalnych 
w Bośni we wrześniu 1997 i parlamentarnych w Re
publice Serbskiej w listopadzie 1997]. D. M[agdalena] 

J[anota] B[zowska], 1998 nr 2/3=25/26 s. 120-121. 
235. NOWAK Tomasz: List do redakcji. [Wychowanie 

w duchu wybaczania i tolerancji w Sanoku - mieś
cie trzech narodowości, religii i języków], 2000 
nr 1/2=33/34 s. 152-153. 

236. NOWICKA Małgorzata: Bursztynowa Europa. 
[Bursztynowy szlak - pradawny ślad związków Polski 
z resztą Europy]. 1997 nr 3=24 s. 17. 

237. NOWICKI Marek: Na marginesie wydarzeń w Słup
sku. Rozmowa z uczestnikami Warsztatów Dzien
nikarskich Młodych Polis. Oprać. Natalia-Syrzyc-
ka-Mlicka. II. J[oanna] W[osińska], Mfagdalena] 
J[anota] B[zowska]. 1998 nr 2/3=25/26 s. 103-108. 

238. NOWICKI Marek Antoni: 1. Europejska Kon
wencja Praw Człowieka. - 2. Bariery w skutecz
nym korzystaniu z prawa do skargi do Strasburga. 
II. M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1997 nr 3=24 
s. 118-128. 

239.NOWOSAD Andrzej: Od trzech kultur po Mace
donię. [Konflikty bałkańskie], 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 117-121. 

240. NOŻYKOWSKA Karolina: Zapytany o zwyczaje. 
[Znachorki czyli szeptuchy]. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 55. 

241. NOŻYKOWSKA Marlena: Magiczni strażnicy miej
scowości. [Prawosławne krzyże]. Fot. Małgorzata 
Szumilas. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 53. 

O 
242.0 GRANICY kulturowej na Śląsku Opolskim. 

Oprać. Łukasz Koronczok na podst. pracy magis
terskiej Rafała Koronczoka „Granica kulturowa na 
Śląsku Opolskim". 1999 nr 3/4 = 31/32 s.155. 

243. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Pomorska 
mozaika etniczna. Fot. Kazimierz Dąbrowski. 1999 
nr 3/4 = 31/32 s.148-153. 

244.0KINCZYC Czesław: Mogę więcej niż demago
dzy. [Działalność radia „Znad Wilii" i Związku 
Polaków na Litwie], Rozm. przepr. Marcin Woj
ciechowski. Współpraca Sebastian Duda. 1998 
nr 5=28 s. 15-16. 

245.OLCZAK Dagmara: Historia podziałów adminis
tracyjnych w Polsce. II. J[oanna] Wfosińska]. 1999 
nr 1/2 =29/30 s. 40-43. 

246. OLCZAK Zbigniew: Strażnicy tradycji. [Staro-
wiercy]. Fot. Piotr Molęcki z Gazety Wybór. 1998 
nr 5=28 s. 59-61. 

247.0LEASZ Dorota: Poznajemy Europę na lekcjach 
wychowawczych. II. J[oanna] W[osińska], 1998 nr 
2/3=25/26 s. 98. 

248. OLEJNICZAK Karol: Relacja z EuroSim '98. [naj
większej gry symulacyjnej procesów decyzyjnych 
Unii Europejskiej, poświęconej w 1998 r. tematyce 
rozwoju regionalnego]. II. J[oanna] W[osińska], 
M[agdalena] J[anota] B[zowska]. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 16-20. 
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249.OLĘDZKI Jerzy: [Fragm. książki: Komunikowa
nie w świecie. Warsz. 1998], 1999 nr 1/2 =29/30 
s. 67, 68, 71. 

250.Olszański Tadeusz: Mój brat cię zabije. Warsz.: 
Wy da w. Trio, 1995. Rec. GRUDZIEŃ Marcin, 
Lektury Polis 1997 nr 3=24 s. 117. 

251. OPINIA pro-europejskich organizacji pozarządowych 
o Narodowej Strategii Integracji. 1997 nr 4/5=22/23 
s. 101-102, il. 

252.0P0N0WICZ Karolina: Niewolnice w środku 
Europy. [Handel kobietami]. II. J[oanna] W[osiń-
ska], 2000 nr 1/2=33/34 s. 77. 

253. OSIATYŃSKI Wiktor: Do czego potrzebujemy 
konstytucji? 1997 nr 4/5=22/23 s. 62-64, il. 

254. OSIATYŃSKI Wiktor: Potrzeba rewolucji prawnej. 
[Reforma administracji publicznej]. II. M[agdalena] 
J[anota] B[zowska]. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 26. 

255. OSIATYŃSKI Wiktor: Prawa człowieka na przełomie 
wieków. II. J[oanna] W[osińska]. 2000 nr 1/2=33/34 
s. 132-135. 

256.0TCHESKIKH Olga: Państwo w państwie. [Prob
lemy Rosjan w miasteczku Vysaginas na Litwie]. 
II. J[oanna] W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 50-51. 

P 
257.PAKNYS Mindaugas: Kilkusetletni proces: kato-

licyzacja Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tł. zjęz. 
lit. Katarzyna Korzeniewska. II. J[oanna] W[osiń-
ska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 82-86. 

258. PANEK Bartosz: Być w Europie. Listy Europejskie. 
1998 nr 5=28 s. 105-106, fot. 

259. PANKOWSKI Rafał: Sukces „Nigdy Więcej". [Pro
pozycja kwartalnika „Nigdy Więcej" dotycząca 
odrzucenia rasizmu, faszyzmu i innych zbrod
niczych ideologii uwzględniona w nowej Kon
stytucji RP]. Rozm. przepr. Bartłomiej Zbrożek. II. 
Mfagdalena] J[anota] Bfzowska], 1997 nr 4/5=22/23 
s. 79. 

260. PASZKIEWICZ Jerzy: Zapach domowego ciasta. 
[Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Misze-
wie opowiada o swoim życiu]. Spisała Dorota 
Horodyska. [Letnie Warsztaty Dziennikarskie Mło
dych w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie 
Murowanym, lipiec-sierpień 1997 r.]. 1997 nr 3=24 
s. 113, il. 

261.PAUNKSNIS Mindaugas: Integracja czy izolacja? 
[Miejsce Litwy w Europie]. Przedruk z „Kauno 
Diena" nr 168=15805 (1999). Tł. z jęz. lit. Jan 
Marczyk. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 91-93. 

262.PAWEŁ: Emigrant/imigrant ...? [Polak z Ukrainy 
studiuje w Polsce i chce w niej pozostać]. Rozm. 
przepr. Grzegorz Tomaszewski. II. J[oanna] W[osiń-
ska], 1998 nr 5=28 s. 62-63. 

263.PEWNOŚĆ, z jaką Pan ich ocenia: [Fragm. dys
kusji nad ankietą „Sąd nad ulicą" dot. zmiany 

nazwy ulicy w Kutnie, opubl. w Gazecie Wybór. 
7 kwietnia 2000]. Całość protokołowała Teresa 
Torańska. Fragm. wybrał i oprać. Marcin Gru
dzień. 2000 nr 1/2=33/34 s. 146-147. 

264.PIEPER Markus: Podróż sentymentalna. [Mazury 
oczami niemieckiego uczestnika obozu Wspólnoty 
Kulturowej „Borussia"]. Tł. [z niem.] Paweł Ban
dur, Agnieszka Achrem. 1997 nr 3=24 s. 95, 97. 

265. PIERONEK Tadeusz: Czy Kościół w Polsce boi się 
zjednoczonej Europy? W: Gazeta Wybór. 
10.10.1997. II. J[oanna] W[osińska], M[agdalena] 
J[anota] B[zowska]. 1997 nr 3=24 s. 43-47, fot. 

266. PIETRAŚ Magda: Rozmowy w Dębaku. [Ośrodek 
dla Uchodźców w Dębaku], Współpraca: Tatiana 
Bagdasarian. 1999 nr 3/4 = 31/32 s.163-164. 

267.PIETRAŚ Magda: Trujące słowo. [Antysemityzm]. 
2000 nr 1/2=33/34 s. 143. 

268. PIETRAŚ Magda: Znalazłam w Przemyślu Ukraiń
ców .... 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 101-102, fot. 

269.PIETRAŚ Magda: Życie pani Wiery [Sieniawskiej 
ze Starzyny], Fot. M. Pietraś. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s.46-48. 

270. [PLATONOVA] Julija: Być może będę miała 
problem z edukacją. [Sytuacja mniejszości rosyj
skiej na Litwie]. Rozm. przepr. Magda Pietraś. 
1999 nr 3/4 = 31/32 s. 97-98, fot. 

271. PLATONOVA Julija: W wielokulturowym mieście, 
w rosyjskiej szkole [w Wilnie]. Tł. zjęz. lit. Zuzan
na Jaroszkiewicz. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 97, fot. 

272. PLEBAN Małgorzata: Europejskie pieniądze. [Fun
dusz PHARE]. Rozm. przepr. Agnieszka Niezgoda, 
Marcin Grudzień. 1997 nr 3=24 s. 78-79. 

273.PLUCIŃSKA Danuta: Służyć pomocą. [Ośrodki 
pomocy społecznej]. Rozm. przepr. Katarzyna Kicka. 
2000 nr 1/2=33/34 s. 43. 

274. POLAK Marcin: Bośnia i Hercegowina znów wspól
nym domem? [Sytuacja po wyborach generalnych 
12-13 września 1998 r.]. 1998 nr 5=28 s. 71-76. 

275.POLAK Marcin: Miasto bolesne nad Vuką. [Vu-
kowar], II. M[agdalena] J[anota] B[zowska], 1997 
nr 3=24 s. 68-70. 

276. POSTAWA otwartych oczu. [Fragm. dyskusji na temat 
przełamywania ludzkiej bezradności, opub. w książce 
pt. „Pedagogika wyzwolenia: wstęp do dyskusji". 
Wydaw. Społeczne „Kos", 1998]. Wypow.: Andrzej 
Janowski, Jacek Kuroń, Krystyna Starczewska, Halina 
Bortnowska, Adam Stanowski. Oprać. Piotr Toczyski. 
2000 nr 1/2=33/34 s. 36-37, il. 

277.POZYTYWNY wpływ programu PHARE. Oprać. 
Natalia Syrzycka-Mlicka. 1997 nr 3=24 s. 80-81, 
tab. 

278.PRZEDSTAWIAMY scenariusze dwóch lekcji na 
temat samorządu terytorialnego przygotowane 
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (wersje dla 
nauczycieli i w ramkach wersje dla uczniów). 1999 
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nr 1/2=29/30 s. 117-121, tab. 
279.PRZEMYŚL[ENIA]. [Przemyśl miastem narodo

wościowych polsko-ukraińskich konfliktów]. Wy-
pow.: Andrej Taranenko, Julija Platonova, Erika 
Matuizaite, Michael, Roekaerts, Natalia Hrom, Anna 
Toczyska, Davorka Vukelia, Agne Juseviciute, Anna 
Iwanowska, Hrystyna Czuszak, Daiva Bradaityte. 
Oprać. Magda Pietras'. Tl. z jęz. lit. Zuzanna Jarosz-
kiewicz. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 99-100. 

R 
280. RADA Europy. Oprać. Dorota Grabowska. 2000 nr 

1/2=33/34 s. 85. 
281.RASTAUSKAS Rolandas: Wizerunek Litwy. Tl. 

[z jęz. lit.] Izabela Korybut-Daszkiewicz. Przedruk 
z ,JLietuvos Rytas" nr 26 (1997). II. J[oanna] W[osiń-
ska], 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 86-88. 

282. REDAKCJA„Oranż": Czy stalis'my się inni? Teksty 
z Miszewa. [Letnie Warsztaty Dziennikarskie Mło
dych w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie 
Murowanym, lipiec-sierpień 1997 r.]. II. J[oanna] 
W[osińska], 1997 nr 3=24 s. 104. 

283. REDAKCJA Polis i Stowarzyszenie Młodych Dzien
nikarzy Polis organizują Prawdziwy Konkurs Otwar
ty - przedłużony! [na temat „Europa i Polska moich 
marzeń"]. 1998 nr 2/3=25/26 s. 45. 

284.REZUNOW Olga: [Polacy w Kazachstanie], 1999 
nr 3/4 = 31/32 s. 157. 

285.ROMEJKO Arkadiusz: [Czytałem ...]. Listy Euro
pejskie. 1998 nr 5=28 s. 104-105. 

286.ROSZYK Lucyna: Dlaczego będę głosowała na ... 
UP? [Wybory parlamentarne 1997]. Wypow. mło
dych polityków. 1997 nr 4/5=22/23 s. 36-37. 

287. ROWIŃSKI Janusz: Kraj za miastem w drodze do 
zjednoczonej Europy. [Polskie rolnictwo a wejście do 
Unii Europejskiej]. Rozm. przepr. Marcin Grudzień. 
II. J[oanna] W[osińska]. 1997 nr 3=24 s. 24-27. 

288. ROZMOWY i rozmówki. Z uczestnikami V Sesji 
[Sejmu Dzieci i Młodzieży 1. VI. 1998 r.] roz
mawiają reporterzy z Warsztatów Dziennikarskich 
Nasze Pierwsze Kroki. 1998 nr 2/3=25/26 s. 92-94. 

289. RYBAK Solomija: Uwikłanie w oligarchię. [Me
dia na Ukrainie], 1999 nr 3/4 = 31/32 s.173. 

290. RYB ALKO Alicja: [Fragm. wstępu do tomu wier
szy: Martinaitis M.: Wiersze podobne do Litwy. 
Sejny, 1995]. Na koniec dnia. 1998 nr 5=28, okł. 
[s. III], il. 

291. RYBIŃSKA Katarzyna: Życzę świadomości samo
rządowej [radnym miasta Pruszkowa nowej kaden
cji]. Rozm. przepr. Anna Trzepałko. 1999 nr 1/2 = 
29/30 s. 50. 

s,ś 
292.Śeinius Ignas: Czerwony potop. Warsz.: Ogól

nopolski Klub Miłośników Litwy, 1998. Rec. 

WOJCIECHOWSKI Marcin: Książka jak bezlitosne 
lustro. Lektury Polis 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 93-94, fot. 

293. SENDOR Magdalena: Kultura w Unii Europejskiej. 
II. J[oanna] Wfosińska]. 1998 nr 4=27 s. 59-62. 
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[Tożsamość białoruska], D. J[oanna] W[osińska], Fot. 
Katarzyna Łebkowska. 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 26-34. 

388. WERNER Małgorzata: Samorząd terytorialny w Ho
landii. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 111-113, il. 

389. WIECHECKA Kinga: Książki tam, gdzie ich brak. 
[Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim], II. Mag
dalena] J[anota] B[zowska], 1998 nr 2/3=25/26 
s. 127-128. 

390. WIECHECKA Kinga: Misia czy rezolucję czyli 
o skutecznym narzekaniu. [Wnioski z V Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży 1. VI. 1998 r.]. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 95-96. 

391.WIECHECKA Kinga: Żaba. [Franciszek Żeber-
kiewicz z Domu Pomocy Społecznej w Miszewie 
Murowanym]. II. J[oanna] W[osińska]. Fot. M[ar-
cin] Grudzień. 2000 nr 1/2=33/34 s. 98-100. 

392. WIKTOROWSKA Aleksandra: Jakich zasad powinna 
przestrzegać administracja? : komentarz do Raportu 
Rzecznika Praw Obywatelskich na temat przestrze
gania praw obywatelskich w stosunkach z adminis
tracją lokalną. - Uzup. Fragm. rozdz. 15 Informacji 
Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Adama Zie
lińskiego za okres od 8 maja 1997 do 7 maja 1998 
r.". II. J[oanna] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 
s. 142-146. 

393.WILKOS Sylwia: Dlaczego będę głosowała na ... 
UW? [Wybory parlamentarne 1997], Wypow. mło
dych polityków. 1997 nr 4/5=22/23 s. 38-39. 
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394. WISZNIEWICZ Joanna: Listy do Redakcji. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 118, fot. 

395. WŁODARSKI Łukasz: System administracyjny 
w Niemczech. II. J[oanna] W[osińska]. 1999 nr 1/2 
=29/30 s. 114-115. 

396.WNUK-LIPIŃSKI Edmund: [Wybory] 1993: dla 
Polis mówił profesor. [Fragm. wypow. z Polis 
1993 nr 3]. Wybory 1993 - Wybory 1997. 1997 
nr 4/5=22/23 s. 18. 

397. WOJCIECHOWSKI Marcin: Gwoździk. [Władimir 
Sergiejewicz Żurowskij]. II. J[oanna] W[osińska]. 
Fot. J. Wosińska. 1999 nr 3/4 = 31/32 s.179-181. 

398. WOJCIECHOWSKI Marcin: Kurort dla oszczęd
nych. [Swietlogorsk pod Kaliningradem]. II. J[oan-
na] W[osińska]. 2000 nr 1/2=33/34 s. 148-150. 

399. WOJCIECHOWSKI Marcin: W drodze do cerkwi. 
[Zabójstwo ojca Aleksandra Mienia]. Na podst. 
książki Yves'a Hamanta „Aleksander Mień - świa
dek swojego czasu". 1999 nr 3/4 = 31/32 s. 185-187. 

400. WOKÓŁ krzyży na żwirowisku. [Kalendarium: 
I.08.-26.08.1998]. Oprać. Łukasz Świerżewski. 
1998 nr 4=27 s. 29-32. 

401. WOSIŃSKA Joanna: Bez dukania! [Naturalna me
toda nauki języka]. II. J[oanna] Wfosińska]. 1998 
nr 2/3=25/26 s. 99-100. 

402. WOSINSKA Joanna: Media w czasach przełomu. 
[Omówienie art. Wernera A. Meiera pt. „Media 
w czasach przełomu: standardy demokratyczne 
w mediach a społeczeństwo obywatelskie" zamiesz
czonego w „Biuletynie OCIPE" nr 3=4 (1997)]. 
1997 nr 4/5=22/23 s. 96-97, fot. 

403. WOSIŃSKA Joanna: Najlepszy nonsens roku. [Naj
lepsze reportaże roku 1997 w konkursie Programu El 
Polskiego Radia i Gazety Wybór.]. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 122-123, fot. 

404. [WYBORY] 1997. Co my o tym myślimy. [Fragm, 
dyskusji uczestników Warsztatów Dziennikarskich 
Młodych, maj 1997]. Wybory 1993 - Wybory 1997. 
II. M. Ł. 1997 nr 4/5=22/23 s. 18-19. 

405. [WYBORY] 1993. Dla Polis pisali: Nina Gładziuk. 
Andrzej Rzepliński. [Fragm. art. z Polis 1993 nr 3]. 
Wybory 1993 - Wybory 1997. 1997 nr 4/5=22/23 
s. 21,23. 

Z ,ż 
406. ZABŁOCKA Aleksandra: Tego jeszcze na polskiej 

ziemi nie było. [Samorząd województwa]. II. J[oan-
na] W[osińska], 1999 nr 1/2 =29/30 s. 84-86. 

407.ZACHĘCAMY do lektury Polis nr 3 (1993). 
[Fragm. artykułów dot. wyborów do Sejmu i Senatu 
w Polsce w 1993 r.]. Oprać. K[atarzyna] K[icka]. 
1997 nr 4/5=22/23 s. 28-29, il. 

408. ZALESKI Mikołaj: Czemu polski przedsiębiorca nie 
dorósł do samorządu gospodarczego z prawdziwego 
zdarzenia?: z historii polskiego kapitalizmu. II. 

J[oanna] W[osińska]. 1999 nr 1/2 =29/30 s. 27-29. 
409. ZAPRASZAMY na Warsztaty [Dziennikarskie Mło

dych Polis i Nasze Pierwsze Kroki w roku szkolnym 
1998/99], 1998 nr 2/3=25/26 s. 97, fot. 

410. ZA trudna, za konfliktowa, za późna. [Pytania do 
socjologów o referendum konstytucyjne]. Oprać. 
Anna Bikont. W: Gazeta Wybór. 28-29 maja 1997. 
Nasze wycinki. 1997 nr 4/5=22/23 s. 80, il. 

411.ZREDEFINIOWAĆ suwerenność: jakie jest miej
sce i rola krajów postkomunistycznych w jednoczą
cej się Europie? [Dyskusja w Międzynarodowym 
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 3 wrześ
nia 1999], Wypow.: Roland Freudenstein, Janusz 
A. Majcherek, Anatolij Podolskij, Grzegorz Prze-
binda, Adam Zieliński. Oprać. Piotr Toczyski. 1999 
nr 3/4 = 31/32 s.109-110. 

412.ZELLER Horst: Fatalny wybór. Miasta kultury 
europejskiej. [Program Unii Europejskiej]. Tł. 
[z niem.] Natalia Syrzycka-Mlicka. II. J[oanna] 
W[osińska]. 1998 nr 5=28 s. 98-100. 

413.ŻUKAS Saulius: Zaufać władzy, czy zaufać sobie?: 
czego boją się mieszkańcy Litwy? [Postawy poli
tyczne obywateli Litwy w latach 1990-1998], Fragm. 
tekstu z „Kauno Diena" 19 lipca 1999. Przeł. z jęz. 
lit. Katarzyna Korzeniewska. 1999 nr 3/4 = 31/32 
s. 88-90. 

414.ŻYCIE na dworcu [Centralnym]. Fot. Bartłomiej 
Szołajski. 2000 nr 1/2=33/34 s. 60-61. 

415.ŻYCIŃSKI Józef: Chrześcijańska wizja Europy. 
Rozm. przepr. Jarosław Ćwiek. 1998 nr 2/3=25/26 
s. 9. 

Sporządziły: 
Dorota Horodyska, Zofia Terendyj 
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Indeks osobowy 
Achrem Agnieszka 264 
Ajdacka Ula 202 
Ajna Aleksander 376 
Aleksandra 3 
Altermatt Urs 4 

Baczewska Joanna 52 
Baćko Krzysztof 77 
Bader J. Hugo - zob. Hugo-Bader J. 
Badura Karina 7-9 
Bagdasarian Tatiana 266 
Balaj Arta 160 
Balcewicz Bogumiła 77 
Balćytis Vytautas 20, 213, 313, 372 
Bandur Paweł 264 
Bądziul Dorota 77 
Berenis Vytautas 11 
Berwic Małgorzata 12 
Białobrzeska Ewa 77 
Bielecki Czesław 326 
Bikont Anna 410 
Blajer Paweł 77 
Bluszcz Łukasz 15, 76, 321 
Błońska Iza 16 
Bogomilska J. Król- zob. Król-Bogomilska J. 
Bogucka Teresa 18 
Bolek Mariusz 19 
Borenko Jarina 20, 21 
Borowaja Irina 22 
Borowiecki Albert 23 
Bortnowska Halina 24-26, 76, 77, 173, 276 
Boruń Klaudyna 25 
Borzęcka Ewa 27 
Bosek Leszek 28 
Bradaityte Daiva 29, 30, 279 
Brakoniecki Kazimierz 371 
Braun Krzysztof 31 
Brożyniak Jakub 32 
Brzozowski Grzegorz 77 
Brzózka Radosław 33 
Bumblauskas Alfredas 34 
Bzowska M. Janota- zob. Janota-Bzowska M. 

Całka Marek 288 
Charlak Aneta 36 
Chauvin Filip 37, 38 
Chauvin Tatiana 39, 40, 173 
Chmielecka Ewa 41 
Christa Olgierd 109 
Chudzik Yioletta 77 

Ciasnocha Patrycja 77 
Cieślik Justyna 166 
Cirlić Dorota Jovanka 42 
Cirlić-Straszyńska Danuta 148 
Cisz Katarzyna 43 
Citko Przemek 311 
Courtois Stephane 47 
Cynowska Anna 45, 46 
Czaplińska Marta 228 
Czubaszek Krzysztof 48 
Czupryna Tomasz 77 
Czuszak Hrystyna 49, 279 
Czuszak Nadiya 50 

Ćwiek Jarosław 53-55, 116,415 
Ćwiek Z. Grębecka- zob. Grębecka-Cwiek Z. 

Dahrendorf Ralf 56 
Dasko Henryk 57 
Dawid-Olczyk Irena 59 
Daszkiewicz I. Korybut- zob. Korybut-Daszkiewicz I. 
Davies Norman 58 
Dąbkowska Lena 60 
Dąbrowski Kazimierz 115, 243, 314 
Degiel Rafał 61-63 
Degutis Algimantas 64, 65 
Dervishi Klodiana 66 
Dominiczak Marysia 68-70, 383 
Donat Marcel von 71 
Dovhan Viktor 224 
Drozdowska Gabriela 77 
Duda Sebastian 244 
Duve Freimut 72 
Dylewski Adam 73 
Dyszewska Maja 77 
Dzialuk Igor 74 

Engelking Leszek 374 

Fogtman Piotr 52 
Frenczko Julian 78 
Freudenstein Roland 79-81, 411 
Fudalej Krzysztof 77 

Gajewski Jacek 84 
Garewicz Jan 85 
Gawkowska Aneta 86 
Gąsiorowski Tadeusz 87 
Gebert K. zob. też Warszawski D. 
Gebert Konstanty 352 
Gebethner Stanisław 173 
Geremek Bronisław 88 
Giedroyc Jerzy 303 
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Gieracz Marcin 77 
Gładziuk Nina 116,405 
Głuski Michał 89 
Gola Agata 36 
Gołębiak Dobromila 77 
Grabowska Dorota 91-94, 280 
Graczyk Roman 4 
Grądzka Ewelina 77 
Grębecka-Ćwiek Zuzanna 95 
Grotowski Marek Cezary 96 
Grudzień Marcin 23, 44, 72, 97-109, 250, 263, 272, 
287,345, 391 
Grudzińska Monika 74, 110, 111 
Grupińska Anka 164 
Grycner Lech 112 
Gryczman Gosia 113 
Gryglas Arkadiusz 114 
Grynberg Henryk 115 
Grzelak Janusz 116 
Grzywna Robert 77 

Hańska Beata 299, 360 
Hebda Aleksandra 77 
Heletiy Natalia 224 
Horbacz Łukasz 77 
Horodyska Dorota 2, 14, 22, 77, 117-120, 139, 145, 
175, 180-183, 185-187, 189, 196, 260, 375 
Hrom Natalia 279 
Hugo-Bader Jędrzej 121 
Husar Anna 147 
Husarska Anna 122 

Ilnicki Michał 77 
Iszkowski Krzysztof 21,124-129, 138, 157, 188, 224 
Iwaniuk Igor 130 
Iwanowska Anna 78, 131, 191,203,231,279 

Jakubek Jowanka K. 77 
Jan Paweł II papież 132, 133 
Janczewski Zbigniew 384 
Janicki Artur 134, 135 
Jankiewicz Maciej 153 
Jankowiak Janusz 136 
Janota-Bzowska Magdalena 14, 22, 23, 36, 38, 43, 
44, 48, 52, 61, 77, 80, 83, 86, 91, 94, 110, 122, 128, 
136, 142, 143,153,158, 168,172,173,179,196, 204, 
205, 219,234,237,238, 248, 254,259,265,275, 301, 
316, 320, 324, 335, 338, 340,343, 366, 369, 378, 389, 
391 
Janowski Andrzej 276 
Jarosiński Grzegorz 137 
Jaroszkiewicz Zuzanna 11,29,65,141,271,279, 341, 
372 

Jaworski Marcin 77, 136, 323 
Jeleń Beata 77 
Jenkins Roy 138 
Jeziorański J. Nowak- zob. Nowak-Jeziorański J. 
Jeż Agnieszka 314 
Jonas 3 
Józefaciuk Marcin 77 
Juseviciute Agne 140, 141, 279 

Kaczorowski Paweł 142, 143 
Kaleda Algis 144 
Kalicki Włodzimierz 146 
Kamiński Antoni Z. 333 
Kapłon Michał 77 
Kapuściński Ryszard 147 
Karahasan Dzevad 148 
Karasiewicz Agnieszka 77 
Karasiński Arkadiusz 77 
Kaszubiak Kamila 77 
Kersten Krystyna 47 
Kicka Katarzyna 123, 149-151, 273, 407 
Kijowski Bartłomiej 77 
Knefel Ania 52 
Kocemba Aneta 77 
Kofta Mirosław 152 
Kokowicz Ewa 153 
Kolczyńska Katarzyna 77 
Kołodziej Tomasz 154 
Konarski Wawrzyniec 155 
Kondratiuk-Świerubska Hanna 109 
Koniecka Marlena 156 
Kopaliński Władysław 157 
Kordzińska Zuzanna 77 
Korecka Lidia 46 
Koronczok Łukasz 158, 159, 242 
Koronczok Rafał 242 
Korybut-Daszkiewicz Izabela 281 
Korzeniewska Katarzyna 257, 313, 413 
Kotlarz Monika 77 
Kowalkowska Ula 156 
Kowalska Róża 77 
Kowalski Łukasz 77 
Kozakiewicz Jerzy 333 
Kozera Małgorzata 161 
Krajewski Stanisław 162, 163, 326 
Krall Hanna 164 
Krasnopivceva Alexandra 165 
Krasoń Błażej 77 
Krazcov Dmitri 166 
Kroutvor Josef 167 
Król-Bogomilska Joanna 17, 176 
Krywoszejew Basia 202 
Kubiciel Sabina 77 
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Kucharczyk Jacek 168 
Kula Marcin 169 
Kulesza Czesław 170 
Kulesza Michał 171 
Kułakowski Jan 172 
Kułynycz Monika 77 
Kuroń Jacek 276 

Landsbergis Vytautas 174 
Lau Dominik 111, 350 
Leka Martin 175 
Lewandowski Adam 77 
Linder Jerzy 319 
Lipiński E. Wnuk- zob. Wnuk-Lipiński E. 
Lipowicz Irena 176 
Lis Małgorzata 77 
Lubonja Fatos T. 180-183 
Lulija 184-187 

Ładyko Marta 77 
Łanocha Jan 77 
Łatyszonok Oleg 188 
Łątka Blanka 40, 43, 52, 76, 116, 15, 329, 343 
Łebkowska Katarzyna 387 
Łęcki Michał 189 
ŁętowskaEwa 173, 190 
Łodziński Sławomir 191, 192 

M.B.211 
M. Ł. 32, 116, 321,404 
Maciejewska Sylwia 193 
Magnuszewska-Otulak Grażyna 194 
Majcherek Janusz A. 411 
Majewska Oliwia 195 
Malawski Mikołaj 77 
Malięi Shkelzen 196 
Małecki Marek 197 
Małecki Rafał 198 
Małyszko Anna 77 
Manarczyk Joanna 202 
Marczak Joanna 200 
Marczewska Agnieszka 202 
Marczyk Jan 261 
Martinaitis Marcelijus 201 
Matczak Rafał 77 
Matecki Miłosz 52 
Matuizaite Erika 141, 203, 279 
Maty wiecki Piotr 326 
Maziarski Wojciech 204 
Mazowiecki Tadeusz 160 
Mazur Aleksandra 77 
Mazurek Małgorzata 12, 200, 204-207, 322 
Meier Werner A. 402 

Mężyk Łukasz 208 
Miączyński Krzysztof 77, 89, 209, 363 
Michalak Aleksandra 77 
Mika Justyna 77 
Milczarek Dariusz 209, 210 
Milczarek Piotr 211 
Milewska Mariola 3, 213 
Miłosz Czesław 214-216 
Mincer Maciej 79, 210, 217, 218 
Mindak Jolanta 219 
Mirojewski Janka 220 
Miszkiel Dariusz 221 
Mlicka Maria 222 
Mlicka N. Syrzycka- zob. Syrzycka-Mlicka N. 
Mocarski Piotr 77 
Moćko Tomasz 52 
Molęcki Piotr 246 
Molęda-Zdziech Małgorzata 223 
Morawski Stefan 326 
Morkus Jonas 225 
Możejko Andrzej 375 
Mroczek Małgorzata 311 
Musiał Stanisław 226, 227 

Niezgoda Agnieszka 162, 227, 272 
Nowak Katarzyna 77 
Nowak Matylda 230-232 
Nowak Rafał 233, 234 
Nowak Tomasz 235 
Nowak-Jeziorański Jan 303 
Nowicka Małgorzata 236 
Nowicki Marek 237 
Nowicki Marek Antoni 238 
Nowińska Joanna 77 
Nowosad Andrzej 239 
Nowrot Krzysztof 77 
Nożykowska Karolina 240 
Nożykowska Marlena 241 

Obracht-Prondzyński Cezary 243 
Ogonek Anna 77 
Okińczyc Czesław 244 
Okołowicz Agata 77 
Olczak Dagmara 245 
Olczak Zbigniew 246 
Olczyk I. Dawid - zob. Dawid-Olczyk I. 
Oleasz Dorota 247 
Olejniczak Karol 248 
Olędzki Jerzy 249 
Olszański Tadeusz 250 
Oponowicz Karolina 188, 252 
Osiatyński Wiktor 253-255 
Ośmiński Miłosz 77 
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Otcheskikh Olga 256 
Otulak G. Magnuszewska - zob. Magnuszewska-Otulak G. 

Paknys Mindaugas 257 
Pałac Karol 77 
Panek Bartosz 258 
Pankowski Rafał 259 
Paszkiewicz Jerzy 260 
Paulinek Jacek 77 
Paunksnis Mindaugas 261 
Paweł 252 
Pawlak Elżbieta Wiktoria 77 
Pieper Markus 264 
Pieronek Tadeusz 265 
Pietraś Magda 13, 27, 228, 266-270, 279, 306 
Platonova Julija 270, 271, 279 
Pleban Małgorzata 272 
Plucińska Danuta 273 
Płochocka Edyta 77 
Podolskij Anatolij 411 
Polak Marcin 274, 275 
Pomorska Joanna 148 
Porada Ewa 302 
Predić Uros 352 
Prondzyński C. Obracht - zob. Obracht-Prondzyński 
C. 
Pruszyńska Monika 77 
Prządka Katarzyna 189 
Przebinda Grzegorz 411 

Rafalska Agnieszka 77 
Rastauskas Rolandas 281 
Rezunow Olga 284 
Rimkute Simona 381 
Roekaerts Michael 279 
Rogacewicz Agnieszka 77 
Romejko Arkadiusz 77, 285 
Rosikiewicz Magda 77 
Roszyk Lucyna 286 
Rowiński Janusz 287 
Równicka Julitta 77 
Rudis Lina 224 
Rudnicki Sebastian 77 
Rutkowski Tomasz 77 
Rybak Solomija 289 
Rybałko Alicja 201, 290 
Rybińska Katarzyna 291 
Rzepliński Andrzej 116, 405 

Sajewicz Tomasz 188 
Samarcew Alicja 77 
Sapiega Sylwia 311 
Schutterly Agnieszka 77 

Śeinius Ignas 292 
Sendor Magdalena 167, 293 
Sędek Grzegorz 152 
Sikora Karolina 77 
Simendić Stanislav 294 
Siwiński Mikołaj 295 
Skrimshire Susane 224 
Smogorzewski Roman 296 
Sobiepanek Kasia 297 
Sobota Karolina 298 
Sowińska Monika 299, 360 
Stanowski Adam 276 
Stańczyk Jerzy 300, 301 
Stańska Barbara 302 
Starczewska Krystyna 276 
Steciuk Jolanta 162, 163, 225, 326 
Stefańczyk Iwona 116 
Stefański Bartosz 77 
Stelmachowski Andrzej 303 
Stepaniuk Michał 109, 304 
Steponaviciute Asta 381 
Strałkowa Alena 307, 375 
Stryjek Tomasz 308 
Strzałkowska Sylwia 224, 309-311 
Stulik David 312 
Subaćius Paulius 313 
Sulejman Newina 77 
Svilpa Jonas 314 
Syrzycka-Mlicka Natalia 1, 35, 51, 71, 75, 136, 160, 
237,277,315-318, 326, 372,412 
Szacki Jerzy 326 
Szczepankiewicz Marta 228 
Szczerba Michał R. 15, 319, 320, 321 
Szejna Andrzej 321 
Szejnert Małgorzata 322 
Szerer Jacek 323 
Szlenk Michał 325, 386 
Szołajski Bartłomiej 150, 414 
Szostak Michał 77 
Szperl Hubert 327, 328 
Szpor Andrzej 329 
Szumilas Małgorzata 241, 330, 331 
Szybkowski Marcin 332, 333 
Szyszko Katarzyna 334 

Śpiewak Paweł 326 
Świerubska H. Kondratiuk- zob. Kondratiuk-
Świerubska H. 
Świerżewska Marysia 202 
Świerżewski Łukasz 209, 335-337, 400 
Świrska Karolina P. 326, 338 
Świtała Magda 80, 81, 339 
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Świtała Małgorzata 340 

Taranenko Andrej 279, 341 
Tarkowska Elżbieta 342 
Tarkowski Aleksander 10 
Terendyj Zofia 14 
Thesing Josef 343 
Tichoniuk Dariusz 344 
Tochman Wojciech 345 
Toczyska Anna 42, 50, 59, 66, 140, 146, 160, 279, 
346-350, 379,381 
Toczyski Piotr 23, 89, 108, 109, 276, 351, 353-368, 
411 
Tofiluk Karina 77 
Tomaszewski Grzegorz 116, 262, 369 
Torańska Teresa 263 
Traba Robert 370, 371 
Trinkunas Jonas 372 
Trutkowski Cezary 46 
Trykacz Bianka 194, 323 
Trzciński Janusz 173 
Trzepałko Anna 291 
Trzesztik Duszan 374 
Turek Anna 77 
Turowicz Ales' 375, 376 
Turowicz Jerzy 377 
Turski Łukasz A. 378 
Tyma Piotr 379 

Vogt Tomasz 77 
Yukelić Davorka 279, 380 

Wojciechowski Marcin 47, 244, 292, 397-399 
Wojtaś Arkadiusz 77 
Wosińska Joanna 8-12, 17, 20, 23, 28, 34,44,47,49, 
54, 55, 59, 62-65, 71, 74, 77-79, 81, 85, 91-93, 99, 
100,102-107,118,120,121,123,126,134,135, 137, 
144,152,162, 163,165, 166, 169,171,174, 176,181-
183,187,194,197, 200,203,206, 209, 210, 217,218, 
224,226-228,230, 232, 237, 245,247, 248, 252,255-
257,262,265,281,282,287,293,295, 298, 308,309, 
312,313,315, 326, 330, 336, 340, 344-347, 351, 352, 
354-356, 358, 359, 361, 364, 365, 367, 368, 370, 379, 
387,392,395, 397,398,401-403, 406,408,412 
Wrześniak Dorota 77 
Wyrzykowski Mirosław 173 

Zabłocka Aleksandra 176,406 
Zaleski Mikołaj 408 
Zapatka Dorota 77 
Zaręba Kamil 77 
Zawadzki Jarosław 77 
Zbrożek Bartłomiej 155,259 
Zdziech M. Molęda- zob. Molęda-Zdziech M. 
Zeller Horst 412 
Zgórska Aleksandra 77 
Zieliński Adam 392, 411 
Ziemak Ala 228 
Zubelewicz Emil 77 
Żukas Saulius 413 
Zyglarski Błażej 77 

Żakowski Jacek 147 
Żarnoch Aska 52 
Życiński Józef 415 Warchoł Marcin 77 

Wardyńska Marta 382, 383 
Warszawski D. zob. też Gebert K. 
Warszawski Dawid 384 
Wasilewicz Czesław 386 
Wasylkowska Małgorzata 25 
Waszczyńska Katarzyna 387 
Wąsik Marysia 33 
Wegnerowicz Anna 30, 87 
Wejtko Ewa 381 
Werner Małgorzata 388 
Wiącek Paweł 298 
Wiechecka Kinga 118, 360, 389-391 
Wiktorowska Aleksandra 392 
Wilkos Sylwia 393 
Winczorek Piotr 173 
Wiszniewicz Joanna 394 
Witek Piotr 77 
Włodarski Łukasz 395 
Wnuk-Lipiński Edmund 396 
Wojaczek Wojciech 77 
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Indeks 
przedmiotowy 

Jeśli nie znasz nazwiska autora, a poszu
kujesz informacji na interesujące Cię tema
ty, trafisz do nich dzięki temu indeksowi. 
W poszukiwaniach pomogą Ci tzw. odsy
łacze (zob. i zob. tez), które skierują Cię do 
odpowiedniego hasła. Liczby przy hasłach 
odpowiadają kolejnej pozycji bibliografii, 
zamieszczonej na poprzednich stronach. 

Administracja publiczna 
zob. też Polska - reforma administracyjna; Samorząd 
terytorialny - Polska 
Polska 91, 171, 245, 254, 295, 312, 329, 392, 395 

Akcje społeczne 105 

Albania 2, 66, 118, 145, 189, 183, 196 
zob. też Bałkany; Kosowo; Wojna 1999 r. w Kosowie 

Antysemityzm 63, 152, 162, 227, 232, 267, 384 
zob. też Marzec 1968 r.; Stosunki polsko-żydowskie 
i żydowsko-polskie; Stowarzyszenie przeciwko Anty
semityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita"; 
Żydzi 

Bałkany 239, 352 
zob. też Albania; Bos'nia-Hercegowina; Chorwacja; 
Kosowo; Kraje byłej Jugosławii - od 1991 r.; Mace
donia; Serbia; Wojna 1991-1996 r. jugosłowiańska; 
Wojna 1999 r. w Kosowie 

Belgia 10 

Bezdomność 96, 121, 150, 228, 414 
zob. też Ludzie wykluczeni; Ubóstwo 

Białoruś' 
- historia 62, 109 
-kultura 130, 344 
- ludność 166 
zob. też Obyczaje - Podlasie; Stosunki białorusko-
polskie i polsko-białoruskie 

Bibliografia Polis zob. Warsztaty Dziennikarskie 
Młodych Polis - bibliografia 

Bieda zob. Ubóstwo 

Bośnia-Hercegowina 122, 195, 234 
zob. też Bałkany; Kraje byłej Jugosławii - od 1991 r.; 
Wojna 1991-1996 r. jugosłowiańska; Wybory samo
rządowe - Bośnia-Hercegowina 

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 
zob. Warszawa - szkolnictwo wyższe 

Chile 125 

Chorwacja 275, 294, 380 
zob. też Bałkany; Kraje byłej Jugosławii - od 1991 r.; 
Wojna 1991-1996 r. jugosłowiańska 

Collegium Invisibile zob. Warszawa — szkolnictwo 
wyższe 

Decentralizacja zob. Subsydiarność 

Demokracja 32, 40, 86, 343 

Disco-polo zob. Muzyka disco-polo 

Domy Pomocy Społecznej 8, 24, 119, 198, 260, 273, 
302,315,318 
zob. też Niepełnosprawni 

Dziennikarstwo 89, 97, 100, 146, 204, 205, 320, 322, 
345,347,354,363,403 
zob. też Środki masowego przekazu 

Dziennikarstwo - etyka zob. Dziennikarstwo 

Europa 
- historia 57, 236, 332 

Europa Środkowo-Wschodnia 
a Unia Europejska 1,81, 167, 300, 301, 312, 317,411 

Europeistyka zob. Poznań -szkolnictwo wyższe 

Fundacje 
- Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim 82, 83, 389 
- Fundacja Wodna 351 

Fundusz PHARE zob. PHARE 
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Gazetki szkolne 349 

Globalizacja 217, 218 

Holocaust zob. Żydzi - historia 1933-1945 r. 

Idea jedności europejskiej zob. Integracja europejska 

Ideologia 
- komunizm 47 
- liberalizm 86 
-nacjonalizm 21, 180,219,313,359 
Ideologia - nacjonalizm zob. też Naród 

Indie 330 

Integracja europejska 4, 35, 76, 80, 81, 112, 114, 123, 
168, 209, 300, 301, 317, 353, 374, 411 
zob. też Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Euro
pejska; Młodzież a integracja europejska; Polska 
a Unia Europejska; Unia Europejska; Unia Europejska 
a Europa Środkowo-Wschodnia 

Język 401 
- nauczanie 

Judaica 139 
zob. też Żydzi 

Jugosławia 42, 135, 352 
zob. też Kraje byłej Jugosławii - od 1991 r.; Wojna 
1991 -1996 r. jugosłowiańska 

Katolicyzm 257 
zob. też Nauka społeczna Kościoła katolickiego 

Kazachstan 106, 284 
zob. też Repatriacja 

Komunikacja drogowa 
- prawo 53 

Komunikacja społeczna 249 

Komunizm - zob. Ideologia - komunizm 

Konflikt o krzyże 90, 226, 384, 400 
zob. też Stosunki polsko-żydowskie i żydowsko-
polskie; Żydzi - historia 1933-1945 r. 

Konstytucja polska 1997 r. 173, 207, 211, 253, 259, 
410 

Konsumenci 
- ochrona - prawo 190 

Kosowo 175, 182, 219 
zob. też Albania; Bałkany, Kraje byłej Jugosławii -
od 1991 r.; Serbia; Wojna 1999 r. w Kosowie 

KOSS zob. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samo
rządowej 

Kościół katolicki 
a integracja europejska 75, 149, 265, 377, 415 
zob. też Polska a Unia Europejska 

Kowno i okolice (Litwa) - ludność, historia 11 
zob. też Stosunki litewsko-polskie i polsko-litewskie 

Kraje byłej Jugosławii - od 1991 r. 42, 134, 135 
zob. też Bośnia-Hercegowina; Chorwacja; Jugos
ławia; Kosowo; Macedonia; Serbia 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej zob. War
szawa - szkolnictwo wyższe 

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej 
45,46, 206, 247, 258, 278 
zob. też Młodzież a integracja europejska 

La Strada 59 
zob. też Prostytucja 

Liberalizm zob. Ideologia - liberalizm 

Liturgia prawosławna 241, 331 
zob. też Prawosławie 

Litwa 281, 368, 413 
zob. też Stosunki litewsko-polskie i polsko-litewskie; 
Stosunki litewsko-rosyjskie i rosyjsko-litewskie 
a Unia Europejska 261 
-historia 314, 372 
- kultura 224 

Ludzie wykluczeni 13,25,27,56,169, 189,276, 330, 
355,356 
zob. też Bezdomność; Ubóstwo 

Łemkowie zob. Ukraina-ludność 
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Macedonia 239 
zob. też Bałkany; Kraje byłej Jugosławii - od 1991 r. 

Marsz Żywych 111, 231, 350, 384 
zob. też Stosunki polsko-żydowskie i żydowsko-
polskie; Żydzi - historia 1933-1945 r. 

Marzec 1968 r. 326 
zob. też Antysemityzm; Stosunki polsko-żydowskie 
i żydowsko-polskie; Żydzi - historia - Polska 1956-
1989 r. 

Międzynarodowy katolicki ruch pokojowy zob. Pax 
Christi International 

Młodzież 6 
a integracja europejska 33, 45, 46, 60, 77, 114, 156, 
222, 247, 258, 283, 285, 288, 299, 360 
zob. też Integracja europejska; Kształcenie Oby
watelskie w Szkole Samorządowej; Szkolnictwo 
średnie i wyższe 
-organizacje 127 

Mniejszości narodowe 192 
zob. też Naród; Polityka narodowościowa; Stosunki 
białorusko-polskie i polsko-białoruskie; Stosunki 
litewsko-polskie i polsko-litewskie; Stosunki litew-
sko-rosyjskie i rosyjsko-litewskie 
- Litwa 29, 30, 137, 141, 203, 270, 303, 341, 386 
- Polska 

Muzyka disco-polo 142, 143, 223 

Nacjonalizm zob. Ideologia - nacjonalizm 

Naród 308 
zob. też Ideologia - nacjonalizm; Mniejszości naro
dowe, Tożsamość kulturowa 

NATO 124, 317, 319 
zob. też Organizacje międzynarodowe 

Nauka społeczna Kościoła katolickiego 132, 133 
zob. też Katolicyzm 

Nędza zob. Ubóstwo 

Niepełnosprawni 8, 9, 12, 24, 99,103, 113, 119,131, 
178, 200, 260,282, 315, 318, 328, 334, 364, 367, 391 
zob. też Domy Pomocy Społecznej 

Obyczaje 
-Podlasie 240, 348 
zob. też Białoruś 

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Studen
ckich 321 

Organizacja Narodów Zjednoczonych 88 
zob. też Organizacje międzynarodowe 

Organizacje międzynarodowe 199 
zob. też NATO; Organizacja Narodów Zjednoczonych 

Organizacje pozarządowe 251 
zob. też Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi 
i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita" 

Parlament - Polska 70, 337 
zob. też Sejm Dzieci i Młodzieży 

Parlament Europejski 38 

Pax Christi International 54, 195, 310 

Petersburg (Rosja) 297 

PHARE 272, 277 
zob. też Unia Europejska a Europa Środkowo-Wschod
nia 

Plan Marshalla 138 

Podział administracyjny zob. Polska - podział admi
nistracyjny 

Policja 126, 237 

Polis zob. Warsztaty Dziennikarskie Młodych Polis 

Polityka narodowościowa 87, 155,191 
zob. też Mniejszości narodowe 

Polityka społeczna 93, 194, 365, 373 

Polska 
a Unia Europejska 44, 51, 75, 77, 80, 81, 136, 156, 

168,172, 209, 251, 287, 323, 336 
zob. też Europa Środkowo-Wschodnia a Unia Euro
pejska; Integracja europejska; Kościół katolicki a in
tegracja europejska; Prawo wspólnotowe europejskie 
a prawo wewnętrzne -Polska; Unia Europejska; Unia 
Europejska a Europa Środkowo-Wschodnia 
- podział administracyjny 28, 245 
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- reforma administracyjna 43, 92, 94, 171, 176, 197, 
254, 295, 327, 335 
zob. też Administracja publiczna - Polska; Samorząd 
terytorialny - Polska 
- historia 358 
- historia - 1944-1989 r. 48 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zob. Mło
dzież - organizacje 

Pomorze - ludność 243 

Postawy 61, 108, 152, 230, 235, 259, 263,413 

Postęp techniczny 378 

Poznań (Polska) 
- szkolnictwo wyższe 7 

Prawa człowieka 88, 93, 237, 238, 255, 280 
zob. też Prawa i obowiązki obywatelskie 

Prawa i obowiązki obywatelskie 72, 237, 289, 392 
zob. też Prawa człowieka 

Prawo wspólnotowe europejskie 37, 74, 190, 373 
zob. też Unia Europejska 

Prawo wspólnotowe europejskie a prawo wewnętrzne 
- Polska 74 
zob. też Polska a Unia Europejska 

Prawo wyborcze 39, 155 
zob. też Wybory parlamentarne; Wybory samorządowe 

Prawosławie 399 
- Staroobrzędowcy 95, 246 
zob. też Liturgia prawosławna 

Prostytucja 59, 252 
zob. też La Strada 

Przemysł i okolice (Polska) - ludność, historia 268, 
279 
zob. też Stosunki polsko-ukraińskie i ukraińsko-
polskie 

Przestępczość nieletnich 126 

Repatriacja 106, 284 
zob. też Kazachstan 

Ruś 62 
- historia 

Samorząd gospodarczy 408 

Samorząd szkolny 36, 52, 202, 298, 361 

Samorząd terytorialny 
- Holandia 388 
- Polska 17, 101, 104, 158, 176, 197, 278, 291, 309, 
327, 351,406 
zob. też Administracja publiczna - Polska; Polska -
reforma administracyjna 

Samorząd uczniowski zob. Samorząd szkolny 

Sejm Dzieci i Młodzieży 5,26, 52,68, 288, 337, 360, 
390 
zob. też Parlament - Polska 

Sejny i okolice (Polska) - ludność, historia 151, 221, 
311 
zob. też Stosunki litewsko-polskie i polsko-litewskie 

Serbia 175, 219, 234, 239, 294, 346, 352, 380 
zob. też Bałkany; Kosowo, Kraje byłej Jugosławii -
od 1991 r.; Wojna 1999 r. w Kosowie 

Sieć komputerowa 23, 84 

Służba wojskowa zastępcza 107 

Starowiercy zob. Prawosławie - Staroobrzędowcy 

Stereotyp (psychol; socjoł.) zob. Postawy 

Stosunki białorusko-litewskie i litewsko-białoruskie 98 

Stosunki białorusko-polskie i polsko-białoruskie 19, 
98, 101, 109, 137, 188, 193,269 
zob. też Mniejszości narodowe 

Stosunki białorusko-rosyjskie i rosyjsko-białoruskie 
220, 304, 307 

Stosunki litewsko-polskie i polsko-litewskie 3, 34,64, 
65, 140, 144, 151, 174, 244, 292, 303, 381, 386 
zob. też Kowno i okolice - ludność, historia; Litwa; 
Mniejszości narodowe; Sejny i okolice - ludność, 
historia; Wilno i Wileńszczyzna - ludność, historia 

Stosunki litewsko-rosyjskie i rosyjsko-litewskie 20, 
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140, 165, 203, 256, 270, 271, 292, 341 
zob. też Litwa; Mniejszości narodowe 

Stosunki litewsko-żydowskie i żydowsko-litewskie 225 
zob. też Żydzi - historia 1933-1945 r. 

Stosunki niemiecko-polskie i polsko-niemieckie 159,264 

Stosunki polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie 16,78, 
262, 268, 279, 333, 379 
zob. też Przemyśl i okolice - ludność, historia; Ukra
ina - historia 

Stosunki polsko-żydowskie i żydowsko-polskie 67, 
162, 163, 384, 394 
zob. też Antysemityzm; Konflikt o krzyże; Marsz 
Żywych; Marzec 1968 r.; Żydzi - historia 1933-1945 
r.; Żydzi - historia - Polska - 1956-1989 r. 

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis 283, 305 
zob. też Warsztaty Dziennikarskie Młodych Polis 

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Kseno
fobii „Otwarta Rzeczpospolita" 306 
zob. też Antysemityzm 

Stowarzyszenie Szkoła Liderów 324 

Subsydiarność 79, 210 

Swietłogorsk (Rosja) 398 

Szkolne Kluby Europejskie zob. Młodzież a integracja 
europejska 

Szkolnictwo średnie i wyższe 
- Polska 41 
- kraje UE 41 
zob. też Młodzież a integracja europejska 

Śląsk Opolski 159, 242 

Środki masowego przekazu 97, 100, 101, 244, 289, 
402 
zob. też Dziennikarstwo 

Świadomość narodowa zob. Tożsamość kulturowa 

Tolerancja zob. Postawy 

Tolerancja religijna zob. Postawy 

Tożsamość kulturowa 22, 85, 144,148, 163, 172, 370, 
372,375, 387 
zob. też Naród 

Tożsamość narodowa zob. Tożsamość kulturowa 

Ubóstwo 18, 147, 342 
zob. też Bezdomność; Ludzie wykluczeni 

Uchodźcy 105,120, 266 

Ukraina 49, 50 
zob. też Stosunki polsko-ukraińskie i ukraińsko-
polskie 
- historia 62 
- ludność 78 

Unia Europejska 44,71,128, 172,248,293,316,339, 
353,383,412 
zob. też Integracja europejska; Polska a Unia Euro
pejska; Prawo wspólnotowe europejskie 
a Europa Środkowo-Wschodnia 1,81,167, 300, 301, 
312,317,411 
zob. też Integracja europejska; Europa Środkowo-
Wschodnia a Unia Europejska; PHARE; Polska a Unia 
Europejska 

Upośledzeni umysłowo zob. Niepełnosprawni 

Warszawa 
- szkolnictwo wyższe 35, 55, 338 

Warsztaty Dziennikarskie Młodych Polis 409 
zob. też Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis 
- autorzy Polis 229 
- bibliografia 14 
- w Internecie 385 

Wilno i Wileńszczyzna (Litwa) - ludność, historia 11, 
31,73, 137, 161,213,271 
zob. też Stosunki litewsko-polskie i polsko-litewskie 

Wojna 1991-1996 r. jugosłowiańska 250, 275 
zob. też Bałkany; Bośnia-Hercegowina; Chorwacja; 
Jugosławia 

Wojna 1999 r. w Kosowie 42, 66, 120, 160, 181, 182, 
186, 187, 346 
zob. też Albania; Bałkany; Kosowo; Serbia 
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Wolontariat 195 

Wspólnota kulturowa „Borussia" 371 

Wybory parlamentarne 
- Polska 1993 r. 116, 396,405,407 
-Polska 1997 r. 15,40, 116,129, 152, 153,154, 168, 
170, 208, 233, 286, 296, 321, 369, 393, 404 
zob. też Prawo wyborcze 

Wybory samorządowe 
- Bos'nia-Hercegowina 1997 r. 122, 274 
zob. też Bośnia-Hercegowina 
-Polska 1998 r. 325, 340, 366 
zob. też Prawo wyborcze 

Wykluczeni zob. Ludzie wykluczeni 

Zastępcza służba wojskowa zob. Służba wojskowa 
zastępcza 

Zjednoczenie Europy zob. Integracja europejska 

Żydzi 164, 357 
zob. też Antysemityzm; Judaica; Stosunki litewsko-
żydowskie i żydowsko-litewskie; Stosunki polsko-
żydowskie i żydowsko-polskie 
- historia 63 
-historia 1933-1945 r. 16, 57, 225, 314, 384 
zob. też Konflikt o krzyże; Marsz Żywych 
- historia - Polska 1956-1989 r. 326 
zob. też Marzec 1968 r. 

Varia 58, 69, 115, 117, 157, 177, 179, 184, 185,201, 
212, 214-216, 290, 362, 376, 382, 397 

Indeks osobowy i przedmiotowy przygotowała: 
Dorota Horodyska, 

współpraca: Anna Iwanowska 

PISMO O SZTUCE ŻYCIA PUBLICZNEGO 

• W WARSZAWSKIM GETCIE 

• ODCZYTYWANIE HISTORII 

MŁODZI 0 KONSTYTUCJI 

I • 35 LAT PO „ROKU AFRYKI" 

PISMO O SZTUCE ŻYCIA PUBLICZNEGO 

&010VM l <1 {'/ " I 

+ 1'AKTIE POLITYCZNE W DEMOKRACJI 

+ DLACZEGO BĘDA GŁOSOWAĆ NA... 

• KONSTYTUCJA 1997 

+ BIBLIOGRAFIA „POLIS" Nr 11-21 
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Bibliotekom Polskim 
Fundacja Pomocy 

potwierdza otrzymanie kolejnych darów na rzecz bibliotek, 
przekazanych od kwietnia do sierpnia 2000 r. 

DZIĘKUJEMY: 

- Agencji Wydawniczej Cinderella Books za przekazanie 534 egzemplarzy książek 
- Agencji Wydawniczej Polonia Press za przekazanie 361 egzemplarzy książek 
- Fundacji Aletheia za przekazanie 112 egzemplarzy książek 
- Instytutowi Kultury za przekazanie 2 625 egzemplarzy książek 
- Księgarni Leksykon za przekazanie 985 egzemplarzy książek 
- Oficynie Wydawniczej Movex za przekazanie 13 500 egzemplarzy książek 
- Oficynie Wydawniczej RYTM za przekazanie 315 egzemplarzy książek 
- Pani Wiesławie Kazikowskiej za przekazanie 4 713 egzemplarzy opracowań książek 
- Panu Mirosławowi Kossakowskiemu za przekazanie 30 egzemplarzy własnej książki 
- Spółdzielni Wydawniczo-Handlowej Książka i Wiedza za przekazanie 3 073 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu Bertelsmann Media za przekazanie 316 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu Bis za przekazanie 1 097 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu Kronika za przekazanie 750 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu L.S.M. za przekazanie 6 012 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu Notes Wydawniczy za przekazanie 1 130 egz. czasopisma i 106 egz. książek 
- Wydawnictwu Piotrka Marciszuka „Stentor" za przekazanie 8 268 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu PWN za przekazanie 11 995 egzemplarzy książek 
- Wydawnictwu Salon Polski za przekazanie 260 egzemplarzy książek 
oraz wszystkim osobom, które ofiarowały dary z księgozbiorów prywatnych. 

Otrzymane pisma i książki przekazujemy nieodpłatnie bibliotekom w kraju i za granicą. 

Dla tych, którzy zechcą wesprzeć finansowo idee Fundacji, podajemy numer naszego konta: 

WYDAWNICTWA, KTÓRE ZECHCIAŁYBY PRZEKAZAĆ KSIĄŻKI BIBLIOTEKOM ZA 
NASZYM POŚREDNICTWEM PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM FUNDACJI. 

FUNDACJA POMOCY BIBLIOTEKOM POLSKIM 
PBK III Odział w Warszawie 

Nr konta: 11101024-975148-2700-1 -64 

Nasz adres 
FUNDACJA POMOCY BIBLIOTEKOM POLSKIM 

ul. Hoża 29/31,00-524 Warszawa 
tel/fax: (0-22) 621-70-75, 628-42-57 
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Nasi autorzy 
Urszula Ajdacka 
Uczennica drugiej klasy GP nr 20 w Warszawie, 
uczestniczka warsztatów dziennikarskich dla gimnaz
jalistów 

Mariusz Bolek 
Uczeń czwartej klasy szkoły rolniczej w Rawie Mazo
wieckiej, absolwent Kursu Wstępnego Warsztatów 
Dziennikarskich Młodych POLIS 

Jarosław Chojecki 
Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszaw
skim, pracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
w Warszawie 

Matthew Day 
Nauczyciel języka angielskiego, warszawski kores
pondent prasy brytyjskiej 

Rafał Degiel 
Historyk, doktorant Wydziału Historycznego Uni
wersytetu Warszawskiego 

Dr hab. Barbara Fatyga 
Socjolog, kierownik Os'rodka Badań Młodzieży w 
Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwer
sytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnie
niach kultury młodzieżowej i subkultur 

Feliks Gawin 
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagielońskiego w 
Krakowie, absolwent Szkoły Praw Człowieka przy 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie 

Anna Grodzińska 
Uczennica trzeciej klasy ILO im. Jana Paderewskiego 
w Wałbrzychu, współpracuje z lokalnymi tygodni
kami m. in. „Nowa Wałbrzyska" 

Marcin Grudzień 
Student piątego roku dziennikarstwa i drugiego roku 
CESLA na Uniwersytecie Warszawskim, sekretarz 
redakcji,,Polis", lider kursu wstępnego dla licealistów 

Dorota Horodyska 
Rusycystka, tłumaczka z języka albańskiego - współ
pracuje z wieloma pismami, m.in. „Gazetą Wybor
czą", „Więzią", pracownik biblioteki sejmowej 

Jędrzej Hugo-Bader 
Uczeń Studium Public Relations w Warszawie, absol
went Kursu Wstępnego Warsztatów Dziennikarskich 
Młodych POLIS 

Krzysztof Iszkowski 
Student trzeciego roku w Szkole Głównej Handlowej 
i trzeciego roku MISH na Uniwersytecie Warszaw
skim, publicysta magazynu „Unia&Polska" 

Anna Iwanowska 
Studentka pierwszego roku psychologii na Uniwer
sytecie Warszawskim, członek zarządu Stowarzy
szenia Młodych Dziennikarzy POLIS, liderka war
sztatów dziennikarskich dla gimnazjalistów 

Józef Jakubczyk 
Emerytowany nauczyciel, przez wiele lat uczył języka 
polskiego w Technikum Elektronicznym w Lublinie 

Sokrat Janowicz 
Pisarz i działacz białoruski, mieszka w Krynkach koło 
Białegostoku. Opublikował m. in. zbiór opowiadań 
„Wielkie miasto Białystok" i zbiór esejów „Białoruś, 
Białoruś" 

Konrad Klajbor 
Student Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie, 
absolwent Kursu Wstępnego Warsztatów Dziennikar
skich Młodych POLIS dla licealistów 

Anna Kolczyńska 
Uczennica czwartej klasy XIV LO im. Stanisława 
Staszica w Warszawie, absolwentka Kursu Wstępnego 
Warsztatów Dziennikarskich Młodych POLIS dla 
licealistów 

Agnieszka Kolewska 
Uczennica jednego z warszawskim liceów 

Karolina Konarzewska 
Uczennica czwartej klasy LO w Milanówku, absol
wentka Kursu Wstępnego Warsztatów Dziennikar
skich Młodych POLIS dla licealistów 

Katarzyna Kowalska 
Uczennica czwartej klasy LO w Milanówku, absol
wentka Kursu Wstępnego Warsztatów Dziennikar
skich Młodych POLIS dla licealistów 
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Marcin Kula 
Historyk i socjolog, pracownik naukowy w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio wy
dał: „Zupełnie normalna historia", Wyd. Biblioteka 
„Więzi", Warszawa 2000 

Agnieszka Kuman 
Uczennica drugiej klasy II LO im. Stefana Batorego 
w Warszawie, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Paweł Ławiński 
Student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
uczestnik warsztatów dziennikarskich 

Paulina Maciak 
Uczennica II klasy Publicznego Gimnazjum 
w Czerniewicach 

Małgorzata Mazurek 
Studentka trzeciego roku MISH na Uniwersytecie War
szawskim, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Andrej Mielnikau 
Białoruski filozof, pisarz i dziennikarz, ukończył 
specjalizację „literatura i język" na Uniwersytecie 
w Homlu. Mieszka w Homlu 

Iwona Młożniak 
Studentka pierwszego roku socjologii na Uniwer
sytecie Warszawskim 

Paweł Moskalewicz 
Redaktor w „Gazecie Wyborczej" 

Konrad Niklewicz 
Dziennikarz działu zagranicznego „Gazety Wybor
czej", absolwent Warsztatów Dziennikarskich Mło
dych POLIS 

Matylda Nowak 
Studentka trzeciego roku filozofii na Uniwersytecie 
Warszawskim, liderka warsztatów dziennikarskich dla 
licealistów 

Karolina Nożykowska 
Uczennica drugiej klasy IV LO im. Adama Mic
kiewicza w Warszawie, uczestniczka warsztatów 
dziennikarskich 

Karolina Oponowicz 
Studentka czwartego roku socjologii na Uniwersytecie 
Warszawskim, wiceprezes Stowarzyszenia Młodych 
Dziennikarzy POLIS 

Bohdan Pękacki 
Student pierwszego roku dziennikarstwa na Uni
wersytecie Warszawskim 

Magdalena Pietraś 
Uczennica trzeciej klasy XXXIII LO im. Mikołaja 
Kopernika w Warszawie, liderka warsztatów dzien
nikarskich dla gimnazjalistów 

Andrzej Poszewicki 
Student piątego roku handlu zagranicznego na Uni
wersytecie Gdańskim 

Marcin Prokop 
Student Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowos'ci 
w Warszawie 

Dorota Pyszna 
Socjolog, współpracownik Instytutu Spraw Publicz
nych w Warszawie 

Ola Rey 
Uczennica drugiej klasy GP nr 34 w Warszawie, 
uczestniczka warsztatów dziennikarskich dla gim
nazjalistów 

Wojciech Ronatowicz 
Student trzeciego roku pedagogiki na Uniwersytecie 
Warszawskim, młodzieżowy edukator seksualny To
warzystwa Rozwoju Rodziny 

Małgorzata Sadowska 
Dziennikarka miesięcznika, film" i „Gazety Wyborczej" 

Tomasz Sajewicz 
Student trzeciego roku MISH na Uniwersytecie War
szawskim, dziennikarz redakcji białoruskiej Progra
mu V Polskiego Radia 

Marcin Serwacki 
Student drugiego roku resocjalizacji na Uniwersytecie 
Warszawskim, uczestnik warsztatów dziennikarskich 

Grzegorz Sieczkowski 
Dziennikarz „Gazety Wyborczej" 

Mirosław Sielatycki 
Dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nau
czycieli w Warszawie 

Monika Sowińska 
Uczennica drugiej klasy VII LO im. Juliusza Słowackiego 
w Warszawie, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Michał Stepaniuk 
Uczeń drugiej klasy II LO im. Bronisława Taraszkie-
wicza w Bielsku Podlaskim 
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Piotr Szczepański 
Prezes Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie 

Marcin Szybkowski 
Student trzeciego roku historii na Uniwersytecie 
Warszawskim, uczestnik warsztatów dziennikarskich 

Justyna Śleszycka 
Uczennica drugiej klasy II LO im. Stefana Batorego 
w Warszawie, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Dorota Śleszycka 
Uczennica pierwszej klasy II LO im. Stefana Batorego 
w Warszawie, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Dariusz Tichoniuk 
Student historii na Uniwersytecie w Białymstoku 

Anna Toczyska 
Redaktor prowadzący numeru, uczennica czwartej 
klasy XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w War
szawie, członek zarządu Stowarzyszenia Młodych 
Dziennikarzy POLIS 

Piotr Toczyski 
Student drugiego roku prawa i MISH na Uniwer
sytecie Warszawskim, lider warsztatów dziennikar
skich dla gimnazjalistów i licealistów 

Anna Tomaszewska 
uczennica drugiej klasy II LO im. Związku Walki 
o Wolność i Demokrację w Ostrowii Mazowieckiej 

Joanna Tomaszewska 
Uczennica drugiej klasy VII LO im. Juliusza Sło
wackiego w Warszawie, uczestniczka warsztatów 
dziennikarskich 

Emil Tomczuk 
Uczeń pierwszej klasy XXXV LO im. Bolesława 
Prusa w Warszawie, uczestnik warsztatów dzien
nikarskich 

Bianka Trykacz 
Studentka drugiego roku polityki społecznej na Uni
wersytecie Warszawskim, członek zarządu Stowa
rzyszenia Młodych Dziennikarzy POLIS 

Anna Wegnerowicz 
Studentka drugiego roku polonistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim, sekretarz zarządu Stowarzyszenia 
Młodych Dziennikarzy POLIS, liderka warsztatów 
dziennikarskich dla gimnazjalistów 

Weronika Witczak 
Studentka trzeciego roku MISH na Uniwersytecie War
szawskim, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Marta Wiśniewska 
Studentka drugiego roku iranistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim, uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Joanna Wosińska 
Studentka piątego roku dziennikarstwa na Uniwer
sytecie Warszawskim 

Paweł Wujec 
Redaktor w „Gazecie Wyborczej" 

Anna Wysocka 
Studentka czwartego roku socjologii na Uniwersytecie 
Warszawskim, uczestniczka warsztatów dziennikar
skich 

UZUPEŁNIENIE 

W spisie autorów poprzedniego numeru nie znalazły 
się, z winny redakcji, następujące osoby: 

Halina Bortnowska 
Dziennikarka, założycielka i wieloletnia animatorka 
Warsztatów Dziennikarskich Młodych POLIS, redak
tor naczelny „Polis" w latach 1995-1999 

Dorota Cieślińska 
Uczennica jednego z warszawskich liceów 

Agata Czarnowska 
Uczennica jednego z warszawskich liceów 

Małgorzata Gadomska 
Studentka piątego roku w Instytucie Stosowanych 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, 
uczestniczka warsztatów dziennikarskich 

Renata Gluza 
Dziennikarka pisma „Press" 

Krzysztof Miączyński 
Student trzeciego roku nauk politycznych na Uniwer
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziennikarz 
TVN 

Przepraszamy. 

Anna Wielopolska 
Dziennikarska „Rzeczpospolitej" 
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STOWARZYSZENIE 
MŁODYCH 
DZIENNIKARZY POLIS 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA: 
Natalia Syrzycka-Mlicka - prezes 
Karolina Oponowicz - wiceprezes 
Anna Wegnerowicz - sekretarz 
Bianka Trykacz - skarbnik 
Teresa Dubrowska 
Anna Iwanowska 
Anna Toczyska 

Stowarzyszenie 
Młodych Dziennikarzy 

POLIS 
ul. Bracka 18 m. 62, 

00-028 Warszawa 

Adres do korespondencji: 
Redakcja „Polis" 
ul. Raszyńska 22 

02-026 Warszawa 
tel./fax (0-22) 825-56-97 

e-mail: polis@supermedia.pl 
http://www.supermedia.pl/polis 

Konto: 
BISES.A. 

III Oddział w Warszawie 
ul. Dubois 5a, 

00-184 Warszawa 
Nr 13701037-500539-27005-1100 

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS założyli uczestnicy 
Warsztatów Dziennikarskich Młodych, związanych z redakcją „Polis", 
pisma o sztuce życia publicznego. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1995 roku, ale historia nasze
go wspólnego działania jest o kilka lat dłuższa. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

- zdobywanie i udoskonalanie umiejętności dziennikarskich; 

- propagowanie zasad demokracji, gospodarki rynkowej i praw człowieka; 

- utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych; 

- działanie na rzecz poszerzania i konsolidacji s'rodowiska „Polis". 

JESTEŚMY WYJĄTKOWYM STOWARZYSZENIEM!!! 
OTO DLACZEGO: 

Nazwa naszego pisma nawiązuje do greckiego określenia miasta-państwa, 
będącego wspólną sprawą obywateli. Interesujemy się,byciem publicznym", 
obejmującym ważne sprawy, które obchodzą bardzo wielu ludzi. Dlatego 
tematy wiodące naszego pisma to demokracja, prawa człowieka - w tym 
szczególnie prawa mniejszości i prawa dziecka, edukacja. Poza tym zaj
mujemy się wejściem Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej do 
Unii Europejskiej, najnowszą historią i zachodzącymi w Polsce przemiana
mi, stosunkami Polski z państwami sąsiadującymi. 

Jesteśmy redakcją edukacyjną, która zastępuje bądź uzupełnia ofertę 
redakcji czasopism szkolących przyszłych dziennikarzy, a nawet studia 
dziennikarskie! „Polis" jest bowiem warsztatem pracy dziennikarskiej 
nastawionym na pełne uczestnictwo młodych, na zdobywanie nowych 
umiejętności, pracę zespołową i odpowiedzialne traktowanie informacji. 

Wydaliśmy już 36 numerów „Polis". 

Już od ośmiu lat pracujemy z młodzieżą licealną i studencką, a od czte
rech prowadzimy zajęcia dla uczniów ze szkół podstawowych! 

Staramy się pomagać w pracy nauczycielom opiekującym się gazetkami 
szkolnymi. Opracowaliśmy książkę przeznaczoną dla nich, a także dla 
uczestników i liderów warsztatów dziennikarskich, która wkrótce będzie 
wydana. 

Dla redakcji gazet szkolnych i grup uczniowskich organizujemy cykle 
spotkań warsztatowych w Warszawie lub na ich terenie. Program dosto
sowujemy do potrzeb i zainteresowań. 

Latem organizujemy obozy dziennikarskie, na które zapraszamy także 
naszych korespondentów. 

Obok wstępnego przygotowania do współpracy z mediami i pracy redak
cyjnej rozwijamy ogólne sprawności informacyjne: umiejętność zdoby
wania informacji, czytania prasy, precyzyjnego wyrażania myśli, rozma
wiania i dyskutowania - także z autorytetami. Warsztaty to szansa pozna
wania wielu ciekawych ludzi. To wszystko sprzyja dobrym wynikom 
różnych egzaminów. Na szczeblu zaawansowanym pracujemy nad reda
gowaniem tekstów, przeprowadzaniem wywiadów i pisaniem reportaży. 
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Jak zdobyć 
POLIS 

Dzięki temu, że nasze pimo jest w całości dotowane 
przez sponsorów, możecie je otrzymywać bezpłatnie. 
W tym celu należy wypełnić zamieszczony niżej kupon 
z zamówieniem i przesłać go na nasz adres: 

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS 
ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa 

Pimo będziemy wysyłać w kolejności zgłoszeń, ale 
pierwszeństwo będą miały szkoły i inne instytucje 
edukacyjne. 
Wydanie jednego egzemplarza tego podwójnego nu
meru naszego pisma kosztuje około 25 zł. Jeśli chce
cie pomóc w wydawaniu pisma, możecie to zrobić 
w formie darowizny na rzecz naszego Stowarzysze
nia. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy 
POLIS 

ul. Bracka 18 m. 62, 00-028 Warszawa 
BISE S.A. 

Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych 
III Oddział w Warszawie 

ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa 
Nr 13701037-500539-27005-1100 

PISZCIE DO NAS!!! 

Proszę o przysyłanie mi kolejnych numerów POLIS. 
Jestem: 
• uczniem (wpisać rodzaj szkoły): 

• studentem (wpisać uczelnię): 

•szkołą (nazwa, adres): 

• biblioteką (nazwa, adres): 

• inną instytucją edukacyjną (nazwa, adres): 

•inne: 

Liczba egzemplarzy każdego numeru, jaką chciałbym otrzy
mywać: 
Proszę o przesłanie pisma na adres: 

./ / r. 
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CONTENTS 
A LOOK AT THE IDEAS 

PREPARING SOCIETY FOR DEMOCRACY 9 

Extracts from „Pedagogics of liberation published underground in 1988 by Social Publishing House „Kos" -

prepared by Piotr Toczyski. 

WE THOUGHT IT WOULD BE A LITTLE BIT DIFFERENT 13 

Interview with Krystyna Starczewska, editor-in-chief of „Kos" in the 1980s, now principal of Social High School 

#1 in Warsaw - by Piotr Toczyski. 

WHAT DOES KNOWLEDGE GIVE? 16 

Some texts by Janusz Korczak, famous Polish pedagogue and writer. 

Anna Toczyska 

HOW TO TEACH OTHERS AND LEARN FROM THEM? 18 

More by Janusz Korczak. 

ACCESSIBILITY OF EDUCATION 

TREATING EDUCATION SERIOUSLY 19 

Interview with professor Andrzej Janowski, former viceminister of education - by Bohdan Pękacki. 

TO IMPROVE QUALITY, TO MAKE ACCESS EQUAL 22 

Interview with professor Stanisława Golinowska, editor of the UNDP report on education - by Bohdan Pękacki. 

Piotr Szczepański 

WE NEED A SPECIAL FUND TO PROVIDE PROPER EDUCATION 25 

SMALL SCHOOL - GREAT CHANCE 26 

Extracts from the report on supporting small village schools as local centres - prepared by Marcin Grudzień 

and Magdalena Pietras'. 

WE CAN STILL DO SOMETHING 37 

Interview with Anna Brzezik, educational program coordinator of the Polish Children and Youth Foundation, a 

program for young people from the former State Farm (PGR) areas - by Monika Sowińska. 
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SCHOOL CAN BE INDEPENDENT 39 

Interview with Wojciech Starzyński, chairman of the Social Association of Education - by Jędrzej Hugo-Bader. 

Wojciech Ronatowicz 

CONTROVERSIES CONCERNING SEX EDUCATION 41 

Matylda Nowak 

TEACHING PHILOSOPHY: NO STUPID QUESTIONS, NO STUPID THOUGHTS 44 

Joanna Wosińska 
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Katarzyna Kowalska, Karolina Konarzewska 
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Joanna Wosińska 

MARKS OR POINTS: HOW SCHOOLS EVALUATE STUDENTS 50 

CHILDREN'S PARLIAMENT 

THE SCHOOL OF OUR DREAMS 53 

The participants of Children 's Parliament wrote about their experience. Here they are. 

THE REFORM OF EDUCATION 

WHAT THE PRESS WROTE 59 

Jarosław Chojecki 

LET'S COMPARE BRITISH AND AMERICAN EDUCATIONAL REFORM WITH THE POLISH APPROACH 63 

TEACHING ABOUT EUROPE IN POLISH SCHOOLS 

Dorota Pyszna 

WHICH TEACHERS ARE EUROENTHUSIASTS 67 

Mirosław Sielatycki 

EUROPEAN VALUES 69 

PRIORITY: EUROPEAN EDUCATION 73 
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NA 
KONIEC 
DNIA 

Starcy gdy życie im zabierze 
Wszystko i czary z ust strzaska 

A pamięć dawnych sił myśl głaska 
Sławią czas szkolny w dobrej wierze. 

Lecz ma on straszne swe gorycze: 
Ciężko kłaść gmachu podwaliny. 

Czyż zdoła dojrzeć myśl chłopczyny, 
Jak lśni odkrytych prawd oblicze? 

Śród ciągłych trudów, niepokojów 
Harmonia linii, cyfr kolumny, 

Gmach, co tak świetny i tak dumny, 
Chłopcu znan tylko z trosk i znojów. 

Adam M-ski 
(Zofia z Mańkowskich Trzeszczkowska) 

Fragment poematu pt. „Jeden z wielu", Kraków 1890, 
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