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INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Ogólnopolska Olimpiada Pedagogiczna EDUKACJA – WYCHOWANIE – POMOC  

ma na celu propagowanie wśród młodzieży aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki  

oraz zachęcanie do podejmowania działań pomocowych na rzecz osób z ich najbliższego 

otoczenia. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie dostrzegli, że praca pedagoga jest pracą  

z drugim człowiekiem w różnym wieku, w różnym momencie drogi życiowej. Jest pracą  

z indywidualnym człowiekiem. Pragniemy, by dostrzegli, że każdy człowiek jest inny, 

niepowtarzalny a przez to wyjątkowy. Chcemy zainspirować do refleksji nad tym:  

Czego potrzebują inni ludzie, by godnie żyć, by się rozwijać zgodnie z ich potencjałem?  

W czym możemy im pomóc? Jak możemy ich wspierać w pokonywaniu różnych życiowych 

trudności? Na ile możemy zmienić ich życie?  

Olimpiada ma charakter zawodów realizowanych w trzech etapach opisanych szczegółowo  

w jej  regulaminie.  

Pragniemy zachęcić młodych ludzi by: 

® poznali koncepcje pedagogiczne i działalność wybitnych polskich pedagogów:  

Heleny Radlińskiej, Zygmunta Baumana, Janusza Korczaka i Aleksandra Kamińskiego  

(patrz: zawody pierwszego stopnia), 

® zastanowili się i spróbowali wyjaśnić, co z koncepcji tych pedagogów jest (może być) 

ważne dla współczesnych młodych ludzi, jak można te koncepcje wykorzystać dzisiaj? 

(patrz: zawody pierwszego stopnia – esej), 

® podjęli próbę analizy indywidualnego przypadku (osoby w wybranym przez nich wieku: 

od wczesnego dzieciństwa do późnej starości), rozwijając jeden z zaproponowanych 

tematów (patrz: zawody drugiego stopnia – zagadnienia). Analiza indywidualnego 

przypadku ma prowadzić do zrozumienia i wyjaśnienia sytuacji tej osoby, 
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® zaprezentowali swoje przemyślenia dotyczące sytuacji wybranej osoby (indywidualnego 

przypadku) i wyjaśnili ją w kontekście aktualnej wiedzy pedagogicznej  

(patrz:  zawody trzeciego stopnia – zagadnienia uzupełniające do rozmowy, literatura).  

 
Organizator Olimpiady Pedagogicznej 

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej 

os. Bahaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań 

tel. 61 875-62-30, fax. 61 875-62-40 

e-mail: szkola-poznan@salezjanie.pl 

www.szkola-poznan.salezjanie.pl 

 
 
Komitet Naukowy Olimpiady Pedagogicznej 

Przewodnicząca:  prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak,  

prodziekan WSE ds. studenckich i organizacji kształcenia   

Wiceprzewodnicząca: dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk  

Członek: dr Katarzyna Sadowska   

Członek: dr Lucyna Myszka-Strychalska  

Sekretarz: dr Anna Mazurowska 
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PRZEBIEG OLIMPIADY PEDAGOGICZNEJ 
 
 

ZAWODY I STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 
 

§ Zadanie: napisanie eseju pedagogicznego 
§ Odbywają się na terenie szkoły 
§ Czas trwania: 60 minut 

ZAWODY II STOPNIA  
 

§ Zadanie: przygotowanie pracy dot. indywidualnego 
przypadku 

 

ZAWODY III STOPNIA (FINAŁ) 
 

§ Zadanie: rozmowa ze specjalistami na temat 
przygotowanego studium przypadku w II etapie 
Olimpiady 

§ Miejsce: Poznań 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 
 

Informacje ogólne 
 

� odbywają się na terenie szkoły;  

� Dyrektor szkoły spośród nauczycieli powołuje 2-osobową Komisję Szkolną,  

wskazuje przewodniczącego Komisji oraz zapoznaje Komisję z jej zadaniami; 

� uczestnicy przygotowują się do napisania eseju pedagogicznego, w oparciu o wskazane  

w Informatorze zagadnienia i pozycje książkowe; 

� zawody rozpoczynają się we wszystkich szkołach, które zgłosiły swój udział  

- tego samego dnia i o wyznaczonej godzinie; trwają 60 minut; 

� uczestnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (legitymację szkolną,  

dowód osobisty lub paszport) oraz zgodę na udział w zawodach (załącznik nr 2  

do Regulaminu); 

� Komisja Szkolna przeprowadza we wskazanym dniu eliminacje I stopnia:  

zapoznaje uczestników z przysłanymi do szkoły tematami eseju oraz z instrukcją wyboru 

tematu, nadzoruje pisanie prac a po ich napisaniu, pakuje w kopertę i odsyła na adres 

Organizatora wraz ze zgodą na udział w Olimpiadzie (załącznik nr 2) oraz kserokopią 

protokołu (załącznik nr 3 do Regulaminu); 

� w czasie eliminacji szkolnych niedozwolone jest korzystanie z pomocy naukowych  

oraz urządzeń komunikacyjnych; 

� Komisja Szkolna gromadzi dokumentację zawodów I stopnia, na którą składają się: 

powołanie członków Komisji Szkolnej, lista zgłoszonych uczniów, protokół przebiegu 

zawodów I stopnia, korespondencję dotyczącą organizacji zawodów. 



Wydział Studiów Edukacyjnych 
 

 

 
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 23 31, fax +48 61 829 21 11 
wse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 
 

Esej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Problem opisany powinien być w rzeczywistości, nie ma być osadzony w świecie 
fikcji

Esej to ogólne rozważania natury filozoficznej, etycznej, estetycznej, w których autor dzieli 

się z czytelnikiem swoimi refleksjami. Esej nie ma określonych reguł formalnych. Ma raczej 

charakter „szkiców” – rozumianych w kategoriach swobodnej wypowiedzi literackiej danego autora 

na dany temat. Pisząc esej można pozwolić sobie na krytykę, na wyrażanie własnych poglądów.  

Słowo „esej” nawiązuje do francuskiego słowa  „essai” oznaczającego próbę. Pisząc esej,  

nie należy więc prezentować rozstrzygnięcia danego problemu czy dylematu, należy wskazać dany 

dylemat oraz podjąć próbę wyrażenia w związku z nim własnego punktu widzenia – należy 

przedstawić swoją „wędrówkę intelektualną”, własny tok rozumowania na dany temat. 

 

2. Esej nie powinien skłaniać innych do zmiany ich opinii, nie ma być „pouczający” – 
przedstawiając własny punkt widzenia autor stara się nie akcentować, że jego punkt 
widzenia jest jedynym słusznym i właściwym sposobem postrzegania omawianego 
zjawiska.  

 

1. Esej jest wypowiedzią subiektywną – autor przedstawia w nim własny punkt widzenia. 

 

4. Esej – pomimo iż nie ma formalnych ram – powinien być pisany literackim językiem  
z zachowaniem bogactwa form językowych, bowiem istotny jest tutaj sposób pisania  
o problemie. Autor eseju powinien osadzić problem w kontekście kulturowym – 
poszukiwać kontekstów danego problemu na łamach dostępnej literatury, filmów, 
wydarzeń społecznych lub kulturalnych. W eseju mogą występować cytaty, aforyzmy, 
dygresje i inne środki wypowiedzi literackiej.  

 

3. Esej nie ma na celu wyczerpania tematu, ma na celu natomiast zwrócenie uwagi na dany 
problem oraz ukazanie punktu widzenia autora – ma także skłonić odbiorcę do osobistej 
refleksji danego problemu, do „filozoficznej” polemiki.  

 

5. Problem opisany powinien być w rzeczywistości, nie ma być osadzony w świecie fikcji. 

6. W trakcie wypowiedzi należy stosować nielinearność – nie ma znaczenia porządek 
chronologiczny, tematyczny, hierarchia ważności przedstawianych argumentów. 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 
 

Zagadnienia 
2.  

1. „Problemy są po to, aby je pokonywać” – współczesna adaptacja koncepcji 
Heleny Radlińskiej 

2. Wychowanie przez czytelnictwo – biblioteka twórczego rozwiązywania 
kryzysów społecznych 

3. „Silni i słabi” – budowanie społecznego dialogu dla równowagi 
4. „Pedagogika przeżywana” – uczucia, umysł, działanie, osobowość 

„nauczyciela czynu” 
5. Pomysł na lekcję według Zygmunta Baumana w kontekście przemian 

płynnej nowoczesności i tezy o przemijalności wiedzy 
6. Konsumpcjonizm w życiu współczesnej młodzieży  
7. Spacerowicz, turysta, włóczęga, gracz w szkolnej ławce – jak ich rozpoznać? 
8. Szanse i zagrożenia dla starszego człowieka żyjącego w świecie płynnej 

nowoczesności 
9. Dziecko nauczycielem dorosłego – czego dorosły może nauczyć się od 

dziecka 
10.  Poza działaniem książki – inne formy pedagogizacji, z jakich źródeł uczymy 

się pomagać 
11.  Troska o drugiego człowieka – słabszego, chorego, cierpiącego, który 

potrzebuje wsparcia 
12.  Synergia pomagania – o wielkiej sile dawania 
13.  Samorządność uczniów – dziecko w roli mediatora 
14.  Zasady harcerskiego wychowania 
15.  Ponadczasowy wymiar metody zuchowej 
16.  Etos współczesnego wychowawcy w nawiązaniu do koncepcji Aleksandra 

Kamińskiego 
17.  Wychowanie pozalekcyjne i pozaszkolne w koncepcjach Aleksandra 

Kamińskiego 
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ZAWODY PIERWSZEGO STOPNIA (ETAP SZKOLNY) 

 
Kryteria oceny eseju 

 

FORMA 
§ Oryginalność ujęcia i kompozycji 
§ Słownictwo ujawniające poglądy i opinie piszącego 
§ Słownictwo wskazuje na snucie refleksji 

TREŚĆ 

§ Treść merytoryczna eseju odpowiada tematowi zakreślonemu  
w tytule 

§ Przywoływanie trafnych przykładów z literatury, publicystyki 
oraz życia codziennego 

§ Trafne i funkcjonalne wykorzystanie cytatów 

KOMPOZYCJA 

§ Zachowanie właściwych proporcji tekstu (wstęp, rozwinięcie, 
zakończenie) 

§ Zawarcie tezy we wstępie eseju – określenie własnego stanowiska 
wobec problemu 

§ Wywód myślowy zawarty w eseju jest logiczny, spójny  
i przejrzysty 

JĘZYK 

§ Strona formalno-językowa tekstu eseju (kwestia precyzji 
sformułowań, poprawności językowej) 

§ Bogactwo słownictwa 
§ Posługiwanie się pojęciami pedagogicznymi 

REFLEKSYJNOŚĆ 

§ Przedstawione treści świadczą o wysokim poziomie refleksyjności 
autora 

§ Słownictwo ujawnia poglądy i myśli autora 
§ Wielość dostrzeżonych aspektów związanych z tematem 

WIEDZA 

§ W eseju znajdują się odniesienia do aktualnej literatury 
pedagogicznej (podanej w propozycjach oraz spoza nich) 

§ Esej cechuje oryginalność i wartość poznawcza 
§ Trafne sformułowanie własnych poglądów na dany temat  

w oparciu o posiadaną wiedzę pedagogiczną i kulturalną 
(samodzielność i krytycyzm wnioskowania, umiejętność 
uzasadniania własnych poglądów) 
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA  
 

Informacje ogólne 
 
 

� eliminacje II stopnia polegają na przygotowaniu pracy dotyczącej indywidualnego 

przypadku na jeden z wybranych tematów spośród zaproponowanych przez Komitet 

Naukowy;  

� praca może mieć formę: wypracowania, prezentacji multimedialnej lub filmu; 

� zakwalifikowani do II etapu uczestnicy przygotowują studium przypadku, opisując 

wybrany problem dotyczący: dziecka, młodego człowieka, osoby dorosłej, starszej.   

 

Istotnym elementem pracy jest odwołanie się do praktycznych rozwiązać poprzez wskazanie/ 

zaproponowanie możliwych strategii pomocy (w oparciu o wiedzę z zakresu rozwoju 

człowieka) i oszacowanie możliwych efektów proponowanych oddziaływań.  

 

� prace należy dosłać na adres Organizatora, wraz z Kartą Zgłoszenia (załącznik nr 4  

do Regulaminu); 

� prace uczestników, będące plagiatem zostaną zdyskwalifikowane i nie będą podlegały 

sprawdzeniu; 

� Komitet Naukowy Olimpiady w terminie 21 dni od ostatecznego terminu nadesłania prac 

zapozna się z pracami uczestników II etapu, które oceni zgodnie z kryteriami podanymi  

w Informatorze, a następnie wyłoni finalistów, sporządzając protokół II etapu zawodów; 

� uczestnicy, którzy przeszli do finału zostaną poinformowani o tym fakcie  

przez Organizatora za pomocą poczty tradycyjnej, ze wskazaniem terminu oraz miejsca 

zawodów na etapie centralnym.   
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA  
 

Studium indywidualnego przypadku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studium indywidualnego przypadku - 
polega na szczegółowym opisie i analizie pojedynczej osoby, grupy, 

zdarzenia, czy zjawiska zazwyczaj w drodze wdrożenia określonej procedury 
badawczej.  

Jest metodą badawczą, która umożliwia poznanie określonych, 
indywidualnych przypadków. Celem metody jest poszerzanie wiedzy związanej 
z daną dziedziną nauki (w tym przypadku pedagogiki). Jest metodą cenną  
z tego względu, że podczas badań grupowych rzadko analizuje się jednostkowe 
przypadki.  

Studium indywidualnego przypadku umożliwia dokładne poznanie 
analizowanego zjawiska. Aby studium indywidualnego przypadku dostarczyło 
wnikliwej wiedzy na temat analizowanego zjawiska, można wykorzystać wiele 
technik badawczych np. wywiad, obserwację, testy projekcyjne, analizę źródeł 
(dokumentów) i inne.  

Studium przypadku wykorzystywane jest więc w celu jak najlepszego 
zobrazowania wybranego przypadku, zjawiska, działania. Istotną kategorią 
poznania jest jakość. 

Analiza przypadku służy celom diagnostycznym, jednakże może służyć 
także celom edukacyjnym. Dogłębna analiza pozwala na przykład  
na przeanalizowanie popełnionych przez daną osobę błędów. Pozwala także 
 na logiczne sformułowanie wniosków i zaproponowanie postulatów.  

Studium przypadku służy zatem do:  

§ opisu nietypowych zjawisk, zdarzeń, ludzi, procesów, 

§ obszernej analizy badanego zjawiska, 

§ lepszego zrozumienia zachodzącego procesu. 
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Forma studium indywidualnego przypadku obejmuje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA 
o Opisz historię powstania zjawiska (problemu) powołując się na dane z: 

- obserwacji, 
- wywiadu, 
- analizy dokumentów, 
- informacji od osób trzecich, 
- innych źródeł; 

o Przedstaw wnioski dotyczące powstania problemu; 
o Opisz rozwój zjawiska (problemu) w czasie: 

 - kiedy się zaczęło, 
 - jak długo trwa, 
 - jak przebiegało, zmieniało się (nasilenie, osłabienie). 

 

1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU: 
o Nazwij krótko zjawisko (problem), którym się zająłeś; 
o Podaj podstawowe informacje na temat osoby, grupy, zdarzenia, zjawiska, którego dotyczy analiza; 
o Wymień najbardziej istotne wskaźniki istniejącego problemu; 
o Uzasadnij, dlaczego zwróciłeś uwagę na to zjawisko. 

 

3. ZNACZENIE PROBLEMU 
o Odwołując się do wybranej teorii (ewentualnie także do własnych doświadczeń) opisz znaczenie jakie ma dane 

zjawisko (problem). 
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4. PROGNOZA 
o Przedstaw na podstawie własnych doświadczeń i literatury, przewidywania co do skuteczności swoich oddziaływań. 
o Prognoza negatywna – spodziewany stan w przypadku zaniechania oddziaływań; 
o Prognoza pozytywna – stan, którego spodziewasz się po wdrożeniu oddziaływań. 

5. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA 
o Sformułuj cele; 
o Przedstaw zadania, jakie sobie postawiłeś: 

- zadania naprawcze (terapeutyczne, korekcyjne); 
- zadania profilaktyczne (zapobiegawcze); 

o Przedstaw plan oddziaływań (kto? co? kiedy? jak?); 
Studium indywidualnego przypadku może kończyć się na tym etapie, jeśli pełni rolę jedynie diagnostyczną.  
Jeśli ma służyć poprawie sytuacji, należy opisać poniższe etapy. 
 

6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ 
o Opisz ramowo przebieg stosowanych oddziaływań i ich skutki; 
o Przedstaw bardziej szczegółowo przykład, ilustrujący wybrane oddziaływania. 

7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ 
o Przedstaw zamierzone i niezamierzone skutki oddziaływań; 
o Porównaj prognozę pozytywną z uzyskanymi efektami. 
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA 
 

Zarys prawidłowości rozwoju człowieka w ciągu życia, wybranych zagrożeń i możliwości wsparcia  
 
Wczesne dzieciństwo1  (0-3 roku życia) 
 

                                                
1 W literaturze psychopedagogicznej wczesne dzieciństwo jest czasem dzielone na dwa podokresy: okres niemowlęcy trwający od 0-1 roku życia i okres poniemowlęcy 
trwający od 2-3 roku życia.  
2 W tej kolumnie prezentujemy przykładowe zagrożenia w poszczególnych etapach rozwoju. 
3 Więcej na ten temat w opracowaniu: A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. 42.	

Potrzeby rozwojowe i warunki ich zaspokojenia Cechy i osiągnięcia 
rozwojowe Zagrożenia2 Kto może wspierać 

rozwój? 
§ potrzeby fizjologiczne np. potrzeba pokarmowa, potrzeba snu, 

optymalnej temperatury, wypoczynku, itp.  
§ potrzeba bezpieczeństwa  
§ potrzeba kontaktu emocjonalnego i społecznego (bliskości), miłości, 

znaczenia 
§ potrzeby poznawcze np. poznawanie przedmiotów, osób, 

zapamiętywanie ich nazw, manipulowanie przedmiotami np. w celu 
„zrozumienia” możliwości ich zastosowania 

 
Wszystkie potrzeby małego dziecka zaspakajane są przez opiekunów. 
Opiekunowie muszą więc być „wrażliwymi” na sygnały i komunikaty 
wysyłane przez dziecko, by umieć adekwatnie reagować na jego potrzeby.  
Dziecko, które zdolne jest do pokonywania przestrzeni i manipulowania 
przedmiotami może samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby poznawcze. 
Dziecko, które komunikuje się z otoczeniem może podejmować próby 
zaspokojenia swoich potrzeb emocjonalnych i społecznych – inicjować 
kontakt z opiekunami. 

§ przywiązanie do opiekuna  
§ inteligencja sensoryczno-

motoryczna 
§ stałość przedmiotu3 
§ zróżnicowanie emocji 
§ pokonywanie przestrzeni 

(lokomocja) 
§ umiejętności manipulacyjne 
§ mowa i umiejętność 

komunikowania się z innymi 
ludźmi 

§ kontrolowanie czynności 
fizjologicznych i elementarny 
poziom umiejętności 
zaspokojenia własnych potrzeb 

§ pozbawienie kontaktu  
z pierwszym opiekunem  
(np. matką) wywołuje 
trudności związane  
z rozwojem przywiązania 

§ brak stymulacji rozwoju  
ze strony otoczenia może 
skutkować zaburzeniami  
w rozwoju społecznym, 
rozwoju mowy i komunikacji 

§ niespójne postępowanie 
rodziców wobec dziecka,  
brak trwałej troski powodują, 
że dziecko nie zaspokaja 
potrzeby bezpieczeństwa 

§ rodzice/opiekunowie 
§ opiekunowie  w żłobku/kubie 

malucha 
§ opiekunowie w placówkach 

opieki zastępczej  
np. pogotowiu opiekuńczym, 
rodzinnym domu dziecka, 
domu dziecka, rodzinie 
zastępczej, itp.  

§ dziadkowie i dalsza rodzina 
§ rodzeństwo 
§ rówieśnicy 
§ specjaliści np. terapeuci, 

fizjoterapeuci, specjaliści  
od wczesnego wspomagania 
dziecka 

§ wolontariusze 
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Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny  (3-6/7 roku życia) 
 

Potrzeby rozwojowe i warunki ich zaspokojenia Cechy i osiągnięcia 
rozwojowe Zagrożenia Kto może wspierać 

rozwój? 
§ potrzeby fizjologiczne  
§ potrzeba bezpieczeństwa  
§ potrzeby emocjonalne 
§ potrzeba akceptacji 
§ potrzeby społeczne  
§ potrzeba poznawcza przybiera formę ciekawości poznawczej 

przejawiającej się w formie podejmowanych przez dziecko działań  
i pytań kierowanych w stronę innych ludzi 

 
Większość potrzeb zaspokajają opiekunowie ale też inne osoby z otoczenia 
dziecka.  
Niektóre potrzeby np. potrzeby poznawcze, emocjonalne, przynależności 
do grupy zaspokajają rówieśnicy. 
Potrzeba bezpieczeństwa jest zaspokajana przez dorosłych: rodziców  
i opiekunów w domu, nauczycieli w przedszkolu. 
Potrzeba akceptacji jest zaspokajana wówczas, gdy opiekunowie akceptują 
dziecko takie, jakie jest i jednoznacznie mu to komunikują.  
Dziecko potrafi zasygnalizować otoczeniu istnienie potrzeby np. mówi,  
że jest głodne, że się nudzi, że chce mu się spać. 
Dziecko w wieku przedszkolnym potrafi samo zaspokoić niektóre swoje 
potrzeby np. fizjologiczne.  

§ zabawa symboliczna i zabawa 
grupowa (tzw. zabawa 
uspołeczniona) 

§ egocentryzm i centracja4 
§ identyfikacja z płcią 
§ podstawy rozwoju moralnego 
§ początki panowania dziecka 

nad reakcjami emocjonalnymi  

§ brak jasnych i znanych 
dziecku zasad i reguł 
postępowania (dziecko nie wie 
co jest dobre a co złe,  
co wolno robić, a czego nie 
należy) 

§ pewne potrzeby dziecka są 
sztucznie kreowane przez 
media np. związane  
z kupowaniem reklamowanych 
zabawek, gier, itp.  

§ rodzice/opiekunowie 
§ rodzeństwo 
§ dziadkowie 
§ dalsi krewni 
§ opiekunowie w placówkach 

opieki zastępczej np. 
pogotowiu opiekuńczym, 
rodzinnym domu dziecka, 
domu dziecka, rodzinie 
zastępczej, itp.  

§ nauczyciele w przedszkolu 
§ rówieśnicy 
§ inni dorośli (np. podczas zajęć 

dodatkowych) 
§ specjaliści np. logopeda, 

psycholog, pedagog 
§ wolontariusze 

                                                
4 Więcej na ten temat w opracowaniu: A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie…, dz. cyt., s. 43. 
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Późne dzieciństwo – młodszy wiek szkolny (6/7-10/12 roku życia) 
 

Potrzeby rozwojowe i warunki ich zaspokojenia Cechy i osiągnięcia 
rozwojowe Zagrożenia Kto może wspierać 

rozwój? 
§ potrzeby fizjologiczne  
§ potrzeba bezpieczeństwa  
§ potrzeby emocjonalne i społeczne  
§ potrzeby poznawcze rozwijają się i są zaspokajane dzięki aktywności 

szkolnej i pozaszkolnej dziecka 
§ potrzeba akceptacji  
 
Dziecko zaspokaja potrzeby fizjologiczne we własnym zakresie.  
Potrzeba bezpieczeństwa zaspokajana musi być przez dorosłych w domu, 
w szkole i poza jej terenem, gdyż dziecko nie potrafi jeszcze zatroszczyć 
się o swoje bezpieczeństwo. 
Potrzeby społeczne i emocjonalne dzieci zaczynają zaspokajać rówieśnicy, 
jednak kontakty z dorosłymi są ciągle bardzo ważne dla prawidłowego 
rozwoju emocjonalnego i społecznego.  
Potrzeba akceptacji zaspokajana jest w dużym stopniu przez rówieśników.  

§ rozwijanie umiejętności 
czytania, pisania, liczenia, 
logicznego zapamiętywania, 
itp.  

§ operacje konkretne 
§ rozwój dowolności procesów 

umysłowych i działania 
§ samoocena5 
§ rozwijanie poczucia 

kompetencji 
§ współdziałanie w zespole 
§ pierwsze przyjaźnie  

§ nadmierne lub zaniżone 
oczekiwania 
rodziców/opiekunów/ 
nauczycieli hamują rozwój 
wewnętrznej motywacji  
do aktywności np. szkolnej, 
przyczyniają się do 
kształtowania nieadekwatnej 
samooceny, poczucia 
mniejszej wartości   

§ brak kontroli ze strony 
opiekunów związanej  
ze sposobami spędzania przez 
dziecko czasu wolnego np. 
ryzyko uzależnienia od gier 
komputerowych, itp.  

 

§ rodzice/opiekunowie 
§ rodzeństwo 
§ dziadkowie 
§ dalsza rodzina 
§ opiekunowie w placówkach 

opieki zastępczej np. 
pogotowiu opiekuńczym, 
rodzinnym domu dziecka, 
domu dziecka, rodzinie 
zastępczej, itp.  

§ nauczyciele w szkole 
§ rówieśnicy 
§ inni dorośli w szkole i poza nią  
§ specjaliści w szkole i poza nią 

np. nauczyciel-terapeuta, 
logopeda, pedagog szkolny, 
psycholog w poradni 

§ wolontariusze  

                                                
5 Na ten temat więcej w opracowaniu: A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie…, dz. cyt., s. 111. 
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Okres dojrzewania – adolescencja6 (10/12-18/20 roku życia) 
 

Potrzeby rozwojowe i warunki ich zaspokojenia Cechy i osiągnięcia 
rozwojowe Zagrożenia Kto może wspierać 

rozwój? 
W okresie dojrzewania młody człowiek demonstruje otoczeniu rozwijającą 
się potrzebę niezależności i autonomii.  
Wiele potrzeb w tym potrzebę akceptacji, uznania, bezpieczeństwa, 
przynależności, intymności, szacunku, samoaktualizacji zaspakajają 
kontakty z grupą rówieśniczą.  
Człowiek w okresie adolescencji coraz lepiej zdaje sobie sprawę  
z własnych potrzeb i podejmuje próby ich zaspokajania.  

§ dojrzewanie fizyczne, skok 
pokwitaniowy, dojrzewanie 
płciowe 

§ operacje formalne 
§ rozwój emocjonalny 
§ autonomia w stosunku do 

rodziców 
§ przyjaźń jako bardziej trwały 

związek z drugim człowiekiem 
§ poczucie tożsamości 
§ zinternalizowana moralność  

i szacunek dla autorytetów 
(autonomia moralna), 
postępowanie zgodne  
z przyjętymi zasadami 

§ krytycyzm myślenia 
§ idealizm młodzieńczy7  
§ wybory dotyczące dalszego 

życia: zawodu, pracy 
 

§ wczesne lub opóźnione 
dojrzewanie może mieć 
konsekwencje dla rozwoju 
psychicznego i poczucia 
własnej wartości młodych 
ludzi8 

§ brak autorytetów i wzorców,  
z którymi jednostka się 
utożsamia może determinować 
nieprawidłowości w rozwoju 
społecznym i moralnym  

§ brak lub niesatysfakcjonujące 
relacje z rówieśnikami mogą 
prowadzić do rozwoju 
poczucia osamotnienia  
i izolacji społecznej  

§ niewłaściwe postępowanie 
rodziców, zbyt autorytarne 
przyczynia się do rozwoju u 
młodych ludzi braku zaufania 
do własnych sił, większej 
zależności od rodziców -
wzrasta aktywność społeczna  

§ rodzice/opiekunowie 
§ rodzeństwo 
§ dziadkowie 
§ dalsza rodzina 
§ opiekunowie w placówkach 

opieki zastępczej np. 
pogotowiu opiekuńczym, 
rodzinnym domu dziecka, 
domu dziecka, rodzinie 
zastępczej, itp.  

§ nauczyciele w szkole 
§ rówieśnicy (koledzy, znajomi) 
§ inni dorośli w szkole  np. 

dyrektor i poza nią np. trener 
§ specjaliści w szkole i poza nią 

np. psycholog, terapeuta, 
pracownik socjalny, kurator 
społeczny 

§ autorytety np. lider zespołu 
muzycznego, aktor, sportowiec 

                                                
6 W literaturze psychopedagogicznej okres adolescencji dzieci się na dwa etapy: wczesną adolescencję, czyli okres między 10/12 a 15/16 rokiem życia i późną 
adolescencją, czyli okres między 15/16 a 18/20 rokiem życia. W niniejszym opracowaniu prezentujemy ogólne prawidłowości bez wyodrębniania podokresów.   
7 Więcej na ten temat: I. Obuchowska, Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2001, s. 182-183. 
8 Na ten temat więcej w opracowaniu: A. Birch, T. Malim, Psychologia rozwojowa w zarysie…, dz. cyt., s. 121. 
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Wczesna dorosłość (18/20-30/35 roku życia) i średnia dorosłość (30-35-60/65 roku życia) 
 

Potrzeby rozwojowe i warunki ich zaspokojenia Cechy i osiągnięcia 
rozwojowe Zagrożenia Kto może wspierać 

rozwój? 
Ważną rolę pełni potrzeba miłości, bliskości, intymności zaspakajane  
w relacji z partnerem, małżonkiem, dziećmi.  
Potrzeby szacunku, kompetencji, samoaktualizacji zaspokajane są  
w relacjach rodzinnych  i zawodowych. 
Rozwijają się potrzeby rodzicielskie, z których wynikają podejmowane 
role matki lub ojca. 
Kształtuje się potrzeba sensu życia - dorośli oceniają i weryfikują swoje 
wybory życiowe w kontekście wcześniejszych planów. 
Dorośli zaspokajają nie tylko własne potrzeby, pełnią podstawową rolę  
w zaspakajaniu potrzeb swoich dzieci, małżonków, zaspokajają też ważne 
potrzeby swoich starzejących się rodziców.  

§ dojrzałość psychiczna, 
odpowiedzialność, 
niezależność i autonomia  

§ małżeństwo 
§ urodzenie dzieci 
§ opieka nad dziećmi 
§ prowadzenie domu 
§ aktywność zawodowa, 

rozwijanie kariery  
i osiągnięcie mistrzostwa 

§ aktywność społeczna 
§ umiejętność troszczenia się  

o innych ludzi i działalność  
na rzecz innych 

 § rodzina (rodzice, rodzeństwo, 
dalsi krewni) 

§ małżonek 
§ koledzy i znajomi z pracy  
§ znajomi i przyjaciele spoza 

miejsca pracy 
§ osoby, z którymi podejmuje 

się działania na rzecz innych, 
związane z samorozwojem, 
realizacją zainteresowań i pasji  

§ autorytety np. w mediach, 
literaturze 

§ specjaliści: psycholog, 
terapeuta, pracownik socjalny 
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Późna dorosłość (powyżej 60/65 roku życia) 
 

Potrzeby rozwojowe i warunki ich zaspokojenia Cechy i osiągnięcia 
rozwojowe Zagrożenia Kto może wspierać 

rozwój? 
W tym wieku człowiek uczy się tego, że pewne potrzeby może zaspokoić 
sam, inne muszą zostać zaspokojone przez osoby z otoczenia (rodzinę, 
znajomych, specjalistów). 
Człowiek w tym wieku ma dużą potrzebę spokoju i bezpieczeństwa,  
oraz potrzebę bliskości. Osoby o wysokim poziomie poczucia 
osamotnienia charakteryzują się wzmożoną agresją wobec otoczenia.  
Ważną rolę pełni potrzeba jakości życia i relacji z innymi ludźmi, 
działalność charytatywna, praca na rzecz wspólnoty, itp.  
Zdecydowanie mniej ważna w tym wieku jest potrzeba osiągnięć. 

§ radzenie sobie ze stratami 
(stratą pracy, zdrowia, 
sprawności fizycznej, bliskich 
osób, itp.) 

§ nowe role społeczne  
(np. babci, dziadka) 

§ akceptacja swojego stylu życia  
§ aktywność na rzecz innych  

np. rodziny, wspólnoty, 
przyjaciół, znajomych, itp.  

§ stosunek do śmierci 
§ osiągnięcie mądrości 

rozumianej jako 
doświadczenie, intuicyjność, 
introspekcja, empatia, 
zrozumienie, cierpliwość  
i delikatność 

§ obniżenie sprawności 
fizycznej może zahamować 
funkcjonowanie w relacjach 
społecznych  

§ zbyt wczesne wycofanie się  
z aktywności spowodowane 
chorobą lub emeryturą może 
prowadzić do problemów 
natury emocjonalnej  

§ niewłaściwe postawy wobec 
ludzi starszych prowadzą do 
izolacji i poczucia 
osamotnienia, a nawet braku 
sensu życia  

§ rodzina (dzieci, wnuki, dalsi 
krewni) 

§ znajomi i przyjaciele 
§ osoby, z którymi podejmuje 

się działania na rzecz 
samorozwoju, rozwijania 
zainteresowań i pasji 

§ specjaliści np. lekarz, 
psycholog, terapeuta 

§ wolontariusze 
§ animatorzy aktywności 

seniorów 

(opracowała: prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak) 
 

LITERATURA WYKORZYSTANA: 

Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
Brzezińska A. I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 
Matczak A., Zarys psychologii rozwoju, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 
Obuchowska I., Adolescencja, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA 
 

Zagadnienia 
 
 

1. Nauczyciel czynu w moim środowisku lokalnym 

2. Stawać się „silnym” będąc młodym człowiekiem 

3. Ustawiczne samokształcenie w drodze do stawania się twórczym 

pedagogiem 

4. Codzienne spotkania ze spacerowiczem, turystą, włóczęgą, graczem  

– jak pomóc odnaleźć się przedstawicielom ponowoczesnych wzorów 

osobowych we współczesnej szkole?  

5. Rozmowy dzieci z rodzicami w czasach płynnej nowoczesności  

– jak przezwyciężyć różnice międzypokoleniowe celem nawiązania 

dialogu? 

6. Nierówności w jednolitym społeczeństwie – jak pomóc „obcym”? 

7. Międzypokoleniowość – o potrzebie współbycia człowieka z człowiekiem 

8. Życiowe trudności i kryzysy jako twórcze poszukiwanie rozwiązań 

9. Troska o słabego, cichego, cierpiącego 

10.  Formy aktywizacji dziecka zamieszkującego na wsi 

11.  Rola i znaczenie Przewodniczącego Samorządu Szkolnego 

12.  Harcerz w roli wolontariusza 

13.  Udział babci i dziadka w życiu rodziny 
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ZAWODY DRUGIEGO STOPNIA 
 

Kryteria oceny studium przypadku 

 
Studium przypadku powinno zawierać:   

a. charakterystykę osoby (indywidualnego przypadku),  

b. opis zachowań trudnych (problemowych, nietypowych) dotyczących  

tej osoby,  

c. charakterystykę jej mocnych i słabych stron,   

d. charakterystykę potrzeb tej osoby, jej emocji i uczuć,  

e. charakterystykę środowiska, w którym ta osoba funkcjonuje,  

jego mocnych i słabych stron. 
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ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 
 

Informacje ogólne 

 

� zawody centralne organizuje i przeprowadza Komitet Naukowy Olimpiady; 

� zawody te organizowane są w Poznaniu (we wskazanym wcześniej miejscu  

i czasie), przeprowadzane w ciągu jednego dnia; 

� finaliści zobowiązani są do posiadania przy sobie ważnej dokumentacji 

szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu, jako dowodu tożsamości; 

� zawody mają charakter rozmowy ze specjalistami na temat studium 

przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką  

10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi 

działaniami pomocowymi; 

� zespół specjalistów oceni wypowiedzi uczestników finału według 

szczegółowych kryteriów ustalonych przez Komitet Naukowy Olimpiady, 

podanych do wiadomości w Informatorze na temat organizacji i przebiegu 

olimpiady; 

� Tytuł Laureata Olimpiady uzyskuje trzech najlepszych uczestników, którzy 

otrzymali najwyższą liczbę punktów z prac pisemnych i rozmowy  

(I, II i III etap). 
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ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 
 

Zagadnienia 
 

1. Cienie i blaski wolontariatu w Polsce 

2. Troska i wsparcie wobec seniorów wyzwaniem współczesności 

3. Działania animacyjne skierowane do młodzieży 

4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w pracy wychowawczej  

z młodzieżą 

5. Profilaktyka skierowana do młodzieży 

6. Szanse i zagrożenia edukacji w kontekście przemian współczesnego 

świata  

7. Młody człowiek jako „pomagający” – formalne i nieformalne działania 

młodzieży podejmowane na rzecz dobra społecznego 

8. Potrzeby przedstawicieli różnych pokoleń a umiejętności i wiedza,  

które mogą sobie przekazywać 

9. Pedagog w świecie płynnej nowoczesności, czyli kto? 

10.  Rola i znaczenie wychowania w kontekście kształtowania postaw 

prospołecznych młodych ludzi 
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ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 
 

Literatura uzupełniająca do rozmowy (do wyboru)9 
 

 
1. Karmolińska-Jagodzik E., Dialogi w przestrzeni międzygeneracyjnej a jakość relacji 

młodzież rodzice, [w:] Międzygeneracyjne procesy komunikacji w rodzinie. Relacje 

młodzieży z rodzicami, red. E. Karmolińska-Jagodzik, Wyższa Szkoła Humanistyczna  

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Leszno 2016, s. 47-69. 

2. Krauze-Sikorska H., Kuszak K., Działania wolontariackie w systemie skutecznej pomocy 

dziecku j jego rodzinie, [w:] Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci 

i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju, red. H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, WSPiA, 

Poznań 2008 (wyd. I) lub 2011 (wyd. II), s. 299-311. 

3. Kuszak K., Wczesne wspomaganie jako szansa optymalizacji funkcjonowania dzieci  

z utrudnieniami w rozwoju, [w:] Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania 

dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju, red. H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, 

WSPiA, Poznań 2008 (wyd. I) lub 2011 (wyd. II), s. 19-38. 

4. Matysiak-Błaszczyk A., Jankowiak B., Profilaktyka skierowana do młodzieży,  

[w:] Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak,  

A. Matysiak-Błaszczyk,  Poznań 2017, s. 295-315. 

5. Matysiak-Błaszczyk A., Ściupider M., Troska o seniorów i ich wsparcie – wyzwaniem 

współczesności, [w:] Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja 

socjalizacji inkluzyjnej. Dorosłość i Starość, red. A. Matysiak-Błaszczyk, J. Modrzewski, 

D. Sipińska, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

im. J. A. Komeńskiego,  Leszno 2011, s. 95-105. 

                                                
9 Wskazane pozycje bibliograficzne zamieszczone są stronie Organizatora i Komitetu Naukowego Olimpiady 
Pedagogicznej. 
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6. Matysiak-Błaszczyk A., Ściupider M., Voluntary work: experiences and opinions  

of voluntary workers. Research report, [w:] Social Work. Between theory and practice, 

Part 1, Poznań- Kalisz 2011, s. 121-137. 

7. Myszka L., Refleksje o edukacji w dobie przemian globalizacyjnych, „Kultura-

Społeczeństwo-Edukacja” 2015, nr 1 (7), s. 75-89. 

8. Segiet K., Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w pracy wychowawczej z młodzieżą, 

[w:] Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak,  

A. Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2017, s. 103-119. 

9. Słupska K., Działania animacyjne jako antidotum na stagnację młodzieży, [w:] Młodzież 

między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak,  

A. Matysiak-Błaszczyk, Poznań 2017, s. 277-291. 

10. Tokaj A., O potrzebie obecności osób starszych w życiu rodzinnym dziecka (wybrane 

kwestie), [w:] Oblicza trudnego dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne,  

red. M. Cywińska, Poznań 2014, s. 177-191. 
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ZAWODY TRZECIEGO STOPNIA (FINAŁ) 
 

Kryteria oceny wypowiedzi ustnej 
 

a) Zgodność wypowiedzi z tematem pracy pisemnej lub wybranym przez 

Komisję problemem ujętym przez autora w studium indywidualnego 

przypadku; 

b) Stopień realizacji zadania (właściwe definiowanie pojęć, jakość  

i adekwatność interpretacji zjawiska opisanego w pracy pisemnej); 

c) Umiejętność posługiwania się wiedzą pedagogiczną i pojęciami 

pedagogicznymi; 

d) Sposób uzasadniania własnego stanowiska (moc argumentów); 

e) Spójność językowa; 

f) Poprawność językowa. 
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„Dawajmy dziecku, co mamy najpiękniejszego,  
dusze rozwinie nie morał, lecz prawda i siła talentu”10. 

 
 

Źródło: http://pracsoc.blog.onet.pl/2009/10/10/helena-radlinska-2/ 
 

 
 

Helena Radlińska (z domu Rajchman) urodziła się w Warszawie w 1879 roku  

w rodzinie inteligenckiej. Była żoną Zygmunta Radlińskiego – lekarza i działacza Polskiej 

Partii Socjalistycznej11 (jeszcze w okresie poprzedzającym I Wojnę Światową). Dzięki 

mężowi, Radlińska ukończyła nielegalny kurs pielęgniarstwa, by następnie zaangażować się 

zawodowo w podziemną pomoc lekarską dla rewolucjonistów, ale także podejmując pracę 

pielęgniarską w bezpłatnych ambulatoriach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. 

Jednocześnie pracowała także jako nauczyciel – zarówno w jawnych, jak i tajnych szkołach. 

Gdy mąż Radlińskiej został skazany w dniu 22 marca 1906 na pięcioletnie zesłanie na Syberię 

(za działalność w Organizacji Bojowej PPS), wyjechała tam wraz z nim (w dniu 22 kwietnia 

                                                
10 H. Radlińska, Ze spraw wychowawczych (II), „Krytyka” 1909, t. 3. 
11 Por. W. Theiss, Radlińska Helena, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. V, Wydawnictwo 
Akademickie Żak, Warszawa 2006, s. 29.  

SYLWETKI PEDAGOGÓW 

1. HELENA RADLIŃSKA 
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1906 roku). Małżeństwo przebywało w okolicach Tomska nad rzeką Ob. Radlińska pomagała 

mężowi w leczeniu miejscowej ludności.  

„Po zdobyciu fałszywych paszportów i udanej ucieczce, dotarli oboje w jesieni 1906 

do Krakowa. O drodze na zsyłkę i pobycie tam ogłosiła pod pseud. Jerzy Strumiński 

wspomnienia pt. „Z etapu” (Kr. 1907) i obszerniej dla młodzieży „Posiew wolności. Listy 

Joasi Strumińskiej z etapu i zesłania” (W. 1935)”12. 

Helena Radlińska była zawsze gotowa do działania i niesienia pomocy. Była 

działaczką i współorganizatorką wielu stowarzyszeń społecznych (Towarzystwa Uniwersytetu 

Ludowego im. Adama Mickiewicza, Związku Pomocy dla więźniów politycznych, 

Towarzystwa Polskiego Instytutu Pedagogicznego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). W 1915 

roku powołała do życia Centralne Biuro Szkolne. Wykładała bibliotekarstwo i historię  

na wydziale społecznym Wyższych Kursów Dla Kobiet im A. Branieckiego oraz była 

współzałożycielką Instytutu Oświaty i Kultury im. S. Staszica13.  

Aktywnie działała również na terenach wiejskich. Brała udział w pracach Związku 

Polskiego Nauczycielstwa Ludowego, pracowała w kółkach rolniczych, pełniła także funkcję 

kierownika Działu Oświaty Centralnego Związku Kółek Rolniczych w Warszawie zajmując 

się kształceniem instruktorów tychże kółek.  

Radlińska była jednym z przywódców walki o szkołę polską, o niepodległość oraz  

o kształtowanie państwowości polskiej. W latach 1913-1918 pełniła wiele funkcji  

w strukturach organizacyjnych obozu niepodległościowego, aktywnie uczestniczyła  

w pracach Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”14, niejednokrotnie doznawała 

wielu represji w związku ze swoimi przekonaniami oraz działalnością. 

                                                
12 Por. Helena Radlińska, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/helena-radlinska, [dostęp dnia: 8.10.2017]. 
13 Tamże.  
14 Tamże.  
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DZIEŁO PEDAGOGICZNE H. RADLIŃSKIEJ 

Życie i działalność Radlińskiej były ściśle związane z wydarzeniami historycznymi, 

miały one wpływ na to, co i w jaki sposób czyniła. Helena Radlińska była świadkiem braku 

państwowości, odzyskania niepodległości po I Wojnie Światowej, współuczestnikiem 

budowania i przekształcania społeczności w okresie XX–lecia międzywojennego. Była także 

świadkiem i uczestnikiem II Wojny Światowej, podczas której chroniła idee wartości poprzez 

kierowanie działalnością konspiracyjną i udział w tajnym nauczaniu. 

Radlińskiej przypadło także w udziale zorganizowanie i zarządzanie pierwszą  

w Polsce Katedrą Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim (1945-1950).  

Radlińska uważała, że „trudności są po to, aby je pokonywać”, o czym świadczyło 

całe jej życie. Nie dzieliła ona ludzi na dobrych lub złych, lecz na silnych i słabych.  

Silni mieli udzielać pomocy słabym, dla słabszych poszukiwała dróg wzmocnienia. Podstawę 

jej przesłanek wychowawczych stanowił szacunek do godności drugiego człowieka. 

„Zasadniczą linię poglądów i działań Heleny Radlińskiej (1879 – 1954) wyznacza idea 

rozwijania »sił ludzkich«. Kategoria ta, obejmująca możliwości jednostek, grup i ruchów 

społecznych, stawia przed pedagogiką zadanie wspomagania autentycznego  

i nieskrępowanego rozwoju człowieka. W myśl tego założenia wychowanie polega  

na pielęgnowaniu rozwoju psychofizycznego, chronieniu procesu wrastania w środowisko 

społeczne i przyrodnicze oraz na wprowadzaniu w świat wartości kultury”15.  

Helena Radlińska jest twórczynią polskiej szkoły pedagogiki społecznej,  

której założenia odegrały znaczącą rolę w Drugiej Rzeczypospolitej16. „Przymiotnik 

»społeczny« w tym ujęciu określa działalność oświatowo–wychowawczą prowadzoną  

»dla społeczeństwa i przez społeczeństwo«”17. Oznacza to, że pedagogika wychodzi poza 

                                                
15 W. Theiss, Radlińska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984, s. 7.  
16 Tamże, s. 8.  
17 Tamże, s. 8.  
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mury instytucji oświatowych (szkół, przedszkoli i innych) a wytycza ścieżki społecznego 

funkcjonowania i społecznej konstrukcji rzeczywistości.  

Radlińska wierzyła w głęboki humanizm, była wrażliwa na ludzkie krzywdy, 

dostrzegała źródła tych krzywd i poszukiwała rozwiązań konfliktów międzyludzkich 

ustawicznie „walcząc” o dobro. Radlińska była uosobieniem „pedagoga czynu” 

przeciwstawiającego się wszystkiemu, co krępuje swobodny rozwój człowieka18.  

Helena Radlińska podkreśla rolę grup społecznych, w których żyje człowiek.  

W procesie wychowania, według autorki koncepcji, istotne znaczenia ma rodzina, grupa 

rówieśnicza, społeczność lokalna czy też miejsce pracy człowieka. Zdaniem Radlińskiej, 

szkoła nie jest jedyną, lecz tylko jedną z wielu instytucji wychowawczych człowieka19.  

Radlińska tworzyła podstawy założeń pedagogiki społecznej w oparciu o własną 

działalność praktyczną20. Pracując na rzecz człowieka i dla człowieka obserwowała i badała 

wzajemne oddziaływanie wpływów środowiska i przekształcających to środowisko jednostek 

ludzkich. Koncepcja Radlińskiej ma charakter praktyczny – Radlińska kształcąc pedagogów 

do pracy w ramach działalności Studium Pracy Społeczno–Oświatowej przy Wydziale 

Pedagogicznym w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie przygotowywała pracowników, 

którzy mieli uczestniczyć w życiu społecznym Drugiej Rzeczypospolitej. Kształciła osoby 

zaszczepiając w nich przekonanie o konieczności oraz możliwościach naprawy 

„występujących w społeczeństwie niedomogów”21.  

Za niedomogi te, autorka koncepcji, przyjmowała między innymi obserwowane  

w polskim społeczeństwie bezrobocie, kryzys finansowy, załamanie psychiczne. Uważała,  

że zadaniem pedagoga społecznego jest pomoc, ratownictwo i opieka22. Radlińska wyróżniła 

                                                
18 Tamże, s. 8.  
19 Tamże, s. 9.  
20 M. Brenk, Praca socjalna w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej. Zarys tematu, [w: ] Ad novum 
fructum. Z okazji jubileuszu poznańskich historyków wychowania, red. W. Jamrożek, K. Ratajczak, D. Żołądź – 
Strzelczyk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 88, 
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/10530/1/Mikolaj_Brenk-
Praca%20socjalna%20w%20pedagogice%20spo%C5%82ecznej%20Heleny%20Radli%C5%84skiej.%20Zarys
%20Tematu..pdf, [dostęp dnia: 8 października 2017]. 
21 W. Theiss, Radlińska, dz. cyt., s. 10.  
22 M. Brenk, Praca socjalna w pedagogice społecznej…, dz. cyt., s. 90.  
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trzy rodzaje metod działalności pedagoga społecznego: metodę indywidualizującą, grupową  

i środowiskową23. Metody te są aktualnie stosowane w pracy pedagogów społecznych. 

Radlińska – pomimo iż działała w trudnym historycznie dla Polski okresie, a przede 

wszystkim także w okresie zniewolonego poprzez ustrój totalitarny (w latach późniejszej  

już działalności) państwa polskiego – kierowała się zawsze ideami wolności, praworządności 

oraz demokracji. Wartości te, zdaniem Heleny Radlińskiej, mogą być pielęgnowane  

i upowszechniane dzięki intelektowi ludzkiemu, dzięki ludzkiej woli i ludzkim uczuciom, 

dzięki dążeniu do prawdy. Warunkiem sukcesu i powodzenia w procesie przekształcania 

przestrzeni społecznej człowieka jest bezkompromisowość i konsekwencja w realizacji 

założonych celów. Dla Radlińskiej istotne było nie tylko „tu i teraz”, lecz otwieranie  

przed człowiekiem perspektywy „lepszego świata”24. Wychowanka postrzegała w aspekcie 

jego powołania – takim jakim się staje, więcej – jakim może być25.  

Dzieło Radlińskiej określane jest także mianem „pedagogiki przeżywanej” – 

angażującej całą osobowość, umysł, działania i uczucia pedagoga.  

(opracowała dr Katarzyna Sadowska) 

 
 

                                                
23 Tamże, s. 90.  
24 W. Theiss, Radlińska Helena…, dz. cyt., s. 35. 
25 Tamże, s. 35. 

LITERATURA ZALECANA: 
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§ http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/helena-radlinska 
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BIOGRAM 

2. ZYGMUNT BAUMAN 

 
 

 

„Świat na zewnątrz budynku szkolnego stał się zupełnie różny 
od świata, do życia w którym przygotowywały swoich 

wychowanków klasyczne szkoły”26. 
 

„Cokolwiek robimy (i przed czegokolwiek robieniem się 
wzdragamy), zmienia okoliczności, w jakich działać wypada 

innym ludziom wokół nas. (...) Czyśmy tego świadomi, czy nie, 
czy chcemy tego, czy nie – ponosimy odpowiedzialność za to, 

co się nam nawzajem przydarzy”27. 

Źródło: http://blog.bookandwalk.pl/zygmunt-bauman-nie-zyje/zygmunt-bauman/ 
 

 
Zygmunt Bauman był naukowcem działającym przede wszystkim na polu socjologii, 

filozofii i politologii28 jednak jego prace zyskują sobie żywe zainteresowanie przedstawicieli 

różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym także pedagogiki. Urodził się  

19 listopada 1925 roku w rodzinie polsko-żydowskiej, razem z którą zamieszkiwał w jednej  

z kamienic położonej w poznańskiej dzielnicy Jeżyce. W tym samym mieście uczęszczał  

do szkoły powszechnej mieszczącej się przy ul. Słowackiego29. We wrześniu 1939 roku, 

chcąc uniknąć agresji nazistowskiej, wraz z rodzicami wyjechał do Związku Radzieckiego.  

W ZSRR Zygmunt Bauman wstąpił do Komsomołu (ros. Комсомол) oraz studiował  

na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Gorkach (dzisiejszym Niżnym Nowogrodzie).  

Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym, w wieku 19 lat wstąpił do I Armii Wojska 

Polskiego, w której służąc w szeregach 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego, brał udział 
                                                
26 Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 156-157. 
27 Z. Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2006, s. 11. 
28 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 44. 
29 http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,21310340,w-poznaniu-postal-spoleczny-komitet-upamietnienia-
prof-zygmunta.html, [dostęp dnia: 07.10.2017]. 
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w bitwie o Kołobrzeg (został w niej ranny) i zdobyciu Berlina. Dokumenty odnalezione  

w Instytucie Pamięci Narodowej dowodzą, iż w latach 1945-1953 Zygmunt Bauman  

był oficerem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach którego latach 1945-1948 

pełnił funkcję agenta Informacji Wojskowej pod pseudonimem „Semjon”30. 

Po wojnie badacz ten rozpoczął studia w Akademii Nauk Społecznych i Politycznych 

w Warszawie. Początki swojej kariery naukowej związał z Uniwersytetem Warszawskim,  

na którym studiował filozofię (kierunek ten ukończył w 1954 r.) oraz został asystentem  

prof. Juliana Hochfelda31. W 1960 roku za pracę pt. „Klasa, ruch, elita. Studium socjologiczne 

dziejów angielskiego ruchu robotniczego” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego 

nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, zaś w 1968 roku przyznano mu tytuł naukowy 

profesora. W ramach wyżej wymienionej uczelni sprawował funkcję Kierownika Katedry 

Socjologii Ogólnej na Wydziale Filozofii i Socjologii (lata 1964-1968) oraz był pierwszym 

redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Studia Socjologiczne” (lata 1960-1968)32.  

W 1968 roku z powodów politycznych Zygmunt Bauman został usunięty z Uniwersytetu 

Warszawskiego. W następstwie tych wydarzeń oraz nasilających się nastrojów antysemickich 

w kraju, zdecydował się na emigrację z Polski. 

Początkowo osiedlił się w Izraelu, gdzie wykładał na uniwersytetach w Tel Awiwie-

Jaffie i Hajfie (lata 1968-1971), potem zaś wyjechał do północnej Anglii, w której  

na Uniwersytecie Leeds, aż do emerytury, kierował Wydziałem Socjologicznym (lata 1971-

1991)33. Gościnnie wykładał również na uczelniach w Berkeley, Yale, St. John’s, Canberze  

i Kopenhadze. Natomiast, w 2004 roku został rektorem nieformalnej społecznej instytucji 

kultury, jaką jest Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach34.  

W okresie zagranicznej twórczości profesor rozwinął swoją myśl naukową oraz zyskał 

popularność w środowisku naukowym i popularno-naukowym, nie tylko jako znakomity 

                                                
30 P. Gontarczyk, Towarzysz „Semjon”. Nieznany życiorys Zygmunta Baumana, „Biuletyn IPN”,  
nr 6 (66), 2006, s. 74–83. 
31 J. Żakowski, Anty-TINA. Rozmowy o lepszym świecie, myśleniu i życiu, Sic!, Warszawa 2005, s. 15. 
32 J. Wojnowski (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 3, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001, s. 316. 
33 J. Żakowski, Anty-TINA…, dz. cyt., s. 15. 
34 http://www.teremiski.edu.pl/o-nas, [dostęp dnia: 07.10.2017]. 
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teoretyk, ale i eseista. Za jego przełomową pracę uznaje się studium „Nowoczesność  

i Zagłada” (ang. „Modernity and the Holocaust”), w którym przedstawił swoje stanowisko 

odnośnie doświadczeń antysemityzmu w Europie oraz podjął się próby wytłumaczenia 

przyczyn związanych z nimi zbrodni w nowoczesnym i cywilizowanym świecie. Publikacja  

ta była jedną z najgoręcej komentowanych książek XX wieku oraz została uhonorowana 

Europejską Nagrodą AMALFI w dziedzinie socjologii i nauk społecznych oraz prestiżową 

Nagrodą im. Theodora W. Adorna35. Wśród licznych publikacji Zygmunta Baumana,  

których liczbę szacuje się na ponad 50 pozycji książkowych, należy wskazać między innymi: 

„Zarys socjologii”, „Wizje ludzkiego świata”, „Kultura a społeczeństwo”, „Wieloznaczność 

nowoczesna – nowoczesność wieloznaczna”, „Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności”, 

„Ponowoczesność jako źródło cierpień”, „Globalizacja: i co z tego dla ludzi wynika”, „Życie 

na przemiał”, „Płynna nowoczesność”, „Płynny lęk”, „Sztuka życia”, „Retropia”. 

Badacz ten uważany jest za jednego z najwybitniejszych współczesnych 

intelektualistów, myślicieli i teoretyków kultury. Świadczą o tym zarówno liczne cytowania 

jego prac oraz poddawanie ich tłumaczeniu na różne języki, jak i również niejednokrotne 

odnoszenie się do jego poglądów w dyskursie publicznym. Ponadto przyznano mu znaczące 

odznaczenia, do których zaliczają się: mająca miejsce w 2001 r. nominacja do Literackiej 

Nagrody Nike36 dla pozycji „Ponowoczesność jako źródło cierpień”, uzyskane w 2010 roku 

Nagroda Księcia Asturii w dziedzinie komunikacji i nauk humanistycznych oraz Złoty Medal 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, otrzymana w 2014 roku nagroda Niemieckiego 

Towarzystwa Socjologicznego oraz pokaźne grono tytułów doktora honoris causa, między 

innymi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Nie należy także zapominać, iż pełnił 

funkcję członka Polskiej Akademii Nauk. 

Profesor zmarł 9 stycznia 2017 roku w Leeds. Warto również wspomnieć, iż w życiu 

prywatnym Zygmunt Bauman był mężem Janiny z domu Lewinson oraz ojcem trzech córek 

                                                
35 J. Żakowski, Anty-TINA…, dz. cyt., s. 15. 
36 http://nike.org.pl/strona.php?p=6&aid=165, [dostęp dnia: 07.10.2017]. 
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DZIEŁO PEDAGOGICZNE Z. BAUMANA 

Ireny, Lidii i Anny. Pomimo tego, iż po emigracji na stałe osiedlił się w Wielkiej Brytanii, 

niejednokrotnie gościł na polskich uczelniach, gdzie prowadził otwarte wykłady. 

 

 

W „Nowej encyklopedii powszechnej PWN” możemy odnaleźć sformułowanie, 

zgodnie z którym Zygmunt Bauman określany jest jako „przedstawiciel filozofującego nurtu 

socjologii, zwanej hermeneutyką socjologii”37. To właśnie w tym obszarze uplasowały się 

wszelkie poglądy badacza dotyczące przemian współczesnej rzeczywistości, zachodzących  

w niej procesów cywilizacyjnych i charakterystyk kultury. Jego refleksje opisujące owe 

spectrum zmian, stanowią niezwykle istotny wkład w rozwój osadzonej w nurcie 

postmodernizmu koncepcji ponowoczesności oraz przyczyniły się do stworzenia koncepcji 

płynnej nowoczesności. Wnikliwe umiejętności analityczne tego myśliciela oraz eseistyczna 

specyfika jego prac, zostają doceniane przez szerokie grono ich odbiorców. Spostrzeżenie to 

potwierdzają między innymi słowa Przemysława Tacika, który stwierdza, iż „»literackość« 

Baumana pozwala mu, jak chyba nikomu innemu, podążyć śladem zmieniającego się 

społeczeństwa, uchwycić ludzkie przeżycia, lęki i niepokoje, nowe sposoby myślenia”38. 

Treści prezentowane w jego książkach zachęcają do podejmowania namysłu między innymi 

nad naturą człowieka, moralnością obecnego świata, postępem technologicznym oraz 

postępującą kulturą konsumpcjonizmu.  

Przyglądając się sylwetce Zygmunta Baumana – badacza i teoretyka, którego dorobek 

publikacyjny inspiruje zarówno socjologów, filozofów, etnologów, kulturoznawców, 

antropologów, jak i pedagogów, warto pochylić się nad kwestią jego poglądów dotyczących 

myśli pedagogicznej. W związku z tym, iż jak trafnie zauważa Paweł Goźliński, sama postać 

naukowca niesie określone przesłanie dla jego obserwatorów (ujął je w następujących 

                                                
37 B. Kaczorowski (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004,  
s. 562. 
38 P. Tacik, Socjologia Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 7. 
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Ponowoczesność społeczeństwa 

słowach: „gdybyśmy wrócili do czasów, gdy obrazy przemawiały do nas w języku alegorii, 

fotograficzny portret Zygmunta Baumana powiedziałby o sobie: myśliciel. A w języku 

bardziej współczesnym: krytyk kultury”39) – rozważania nad jego pracami, należy rozpocząć 

od zarysowania stworzonego przez niego opisu ponowoczesnej rzeczywistości.  

Jej charakterystyka okaże się bowiem przydatna przy próbie zrozumienia stanowiska 

profesora zajmowanego wobec edukacji i wychowania.  

 

 

 

Zygmunt Bauman definiuje ponowoczesność jako „nowoczesność wkraczającą  

w wiek dojrzały; nowoczesność spoglądającą na siebie z dystansu raczej niż od środka, 

sporządzającą remanent zysków i strat, poddającą się psychoanalizie, wykrywającą pragnienia 

z jakich wtedy, gdy kierowały jej uczynkami, nie zdawała sobie sprawy, uświadamiającą 

sobie poniewczasie ich sprzeczności wzajemne i niespójność”40. Postrzega ją jako pewną 

konsekwencję wcześniejszej epoki określanej mianem nowoczesności charakteryzującej się 

stałością i przewidywalnością zdarzeń, która ujawnia w niej swoje niedoskonałości. Opisuje 

współczesną rzeczywistość, jako przestrzeń pełną sprzeczności, przyczyniającą się  

do odczuwania przez żyjącego w niej człowieka ciągłej niepewności. Stwierdza, iż „żadna 

posada nie jest na wieki poręczona, żadne stanowisko zabezpieczone przed kaprysami losu, 

żaden zawód odporny na zrąb czasu, żadne umiejętności nie są wyposażone w gwarancję 

rynkowej wartości”41. Nieustanna nieprzewidywalność zdarzeń sprawia, iż nie warto do 

niczego się przyzwyczajać, nie tylko do porządku spraw, ale także do otaczających nas ludzi, 

posiadanych przedmiotów, czy też własnej tożsamości.  

 

 

                                                
39 P. Goźliński, Wstęp, [w:] Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, s. 9. 
40 Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 314. 
41 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic!, Warszawa 2013, s. 53. 
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Konsumpcjonizm jako współczesny styl życia 

 

Nowoczesne media 

Jednym ze sposób zaspokajania potrzeb jednostki w tak skonstruowanym świecie staje 

się konsumpcja, która pozwala na natychmiastowe doświadczenie zadowolenia i chwilowe 

zapomnienie o troskach. Jej istoty nie stanowi gromadzenie dóbr, lecz kolekcjonowanie 

różnego rodzaju wrażeń wzrokowych, dotykowych, zapachowych, słuchowych.42 Samo zaś 

konsumowanie ma przybrać „charakter aktywności »autotelicznej«, będącej »celem dla 

siebie«, która podtrzymuje i wzmaga, i wyłącznie sobie służy”43. W tej sytuacji w refleksji 

profesora dotyczącej kondycji obecnej cywilizacji pada pytanie o wolność wyboru stylu 

życia, określenia swojego sposobu bycia w świecie. Okazuje się bowiem, iż możliwości 

konsumpcyjne poszczególnych ludzi są różne, zaś sama rezygnacja z nich, prowadzi do 

wykluczenia jednostki z życia społecznego. Dla przykładu prawidłowość tą w perspektywie 

globalnej obserwuje się porównując kraje Trzeciego Świata z państwami o dobrej sytuacji 

gospodarczej lub też osób w trudnej sytuacji finansowej z zamożnymi. Jednej z przyczyn 

takiego stanu rzeczy dopatruje się w postępującym procesie globalizacji, który z jednej strony 

prowadzi do jednoczenia świata, zaś z drugiej do jego podziału44. 

 

Rozwój technologiczny oraz zwiększone możliwości przemieszczana się, 

przyczyniając się do powstawania zjawiska „kurczenia się czasu i przestrzeni” oraz mieszania 

się kultur, lecz poziom ich doświadczania jest kwestią indywidualną dla każdego człowieka. 

Profesor utrzymuje, iż „kultura (a zdecydowanie najbardziej, choć nie wyłącznie,  

jej artystyczna sfera) jest w płynnie nowoczesnych czasach szyta na miarę jednostkowej 

                                                
42 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Sic!, Warszawa 2006, s. 180.  
43 Tamże, s. 174. 
44 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000,  
s. 6. 
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Konstruowanie tożsamości współczesnego człowieka 

wolności wyboru i jednostkowej za wybory odpowiedzialności”45. W słowach tych Zygmunt 

Bauman stara się uświadomić czytelnika, iż żyjemy w czasach, w których podejmowanie 

decyzji przez podmiot staje się koniecznością, za których następstwa odpowiedzialność 

ponosi on sam. Warto zatem zauważyć, iż zmianie uległa funkcja pełniona przez kulturę,  

nie służy ona bowiem edukowaniu ludzi, lecz jej główny cel koncentruje się na ich 

„uwodzeniu”, zachęcaniu do korzystania ze swojej oferty, generującej ciągle to nowe  

i niezaspokojone potrzeby46. 

 

Za główne atrybuty życia tak scharakteryzowanej rzeczywistości myśliciel uznaje 

„niespójność, niekonsekwencję postępowania, fragmentaryzację i epizodyczność rozmaitych 

sfer aktywności jednostek”47. Warunki współczesnej egzystencji stają się niestabilne,  

zaś towarzyszący im natłok wrażeń i informacji, sprawia, iż zostają one poddawane selekcji 

przez ludzi. Prawidłowości te nie pozostają obojętne także dla ich tożsamości,  

której skonstruowanie staje się indywidualnym zadaniem człowieka. Ze względu  

na dynamizm przemian społecznych, podlega ona ciągłym przemianom. W efekcie Zygmunt 

Bauman wyróżnia cztery typy wzorców osobowych funkcjonujących w ponowoczesności, 

takie jak: spacerowicz, włóczęga, turysta i gracz. Podkreśla, iż przedstawicieli 

poszczególnych wzorców nie spotyka się wyłącznie w czystej postaci, ponieważ każda 

jednostka może przejawiać cechy kilku z nich48. 

                                                
45 Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2011, s. 26-27. 
46 Tamże, s. 30. 
47 Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2 (19), s. 7. 
48 Tamże, s. 7. 
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Przemiany świata a edukacja 

Partycypacja w czasach płynnej nowoczesności niesie za sobą określone przesłania  

dla pedagogiki. Człowiek żyjący w czasach ponowoczesnych nie może obyć się bez uczenia 

się trzeciego stopnia polegającego na „uzyskaniu umiejętności modyfikowania zestawu 

alternatyw, na jakie nastawia się człowiek w procesie wtórnego uczenia się”49. W obliczu 

nieustannych przemian przydatność pewnych zdolności opanowanych przez jednostkę 

dezaktualizuje się, dlatego też niejako zobowiązana jest ona do ciągłego kształcenia się. 

Powodzenie egzystencjalne współczesnej osoby zależy od jej elastyczności i szybkości 

adaptowania się do zaistniałych warunków życia. Myśl tą oddają słowa Zygmunta Baumana 

traktujące o tym, że „świat, w którym przyszło nam żyć skłania raczej do zapominania niż do 

uczenia się i zapamiętywania”50. Prawidłowość ta stawia ogromnie wyzwanie przed szkołą, 

której to przypisuje się zadanie przygotowania człowieka do funkcjonowania w codziennej 

rzeczywistości. Wszelka przekazywana przez nią wiedza ulega bardzo szybkiemu 

przedawnieniu, w związku z czym głównym obszarem jej zainteresowań powinna być nauka 

„nieustannej pogoni za wciąż wymykającymi się przedmiotami, które w dodatku mają 

zwyczaj rozpływać się w dłoni, gdy się je wreszcie pochwyci”51. 

Sposób zdobywania wiedzy funkcjonalny w czasach płynnej nowoczesności profesor 

za Georgy Batesonem nazywa deuteroedukacją, którą określa jako „proces ukryty, rzadko 

kiedy uświadamiany, jeszcze rzadziej poddany kontroli osób w nim uczestniczących i jedynie 

luźno powiązany z ewidentnym tematem nauczania”52. Paradoks tego rodzaju uczenia się 

polega na tym, iż nie zawsze kontrolowany jest nawet przez samych pedagogów, lecz to 

właśnie jego efekty okazują się najbardziej pożądane z perspektywy przyszłego życia 

człowieka. Przydatność opanowanych podczas tego procesu umiejętności zależy nie tyle  

od predyspozycji uczniów i zaangażowania nauczycieli, ile od specyfiki rzeczywistości,  
                                                
49 Z. Bauman, Ponowoczesność jako…, dz. cyt., s. 246. 
50 Z. Bauman, 44 listy ze świata…, dz. cyt., s. 152. 
51 Tamże, s. 153. 
52 Z. Bauman, Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008,  
s. 152. 
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Rola współczesnego pedagoga 

z którą będą musieli się zderzyć w dorosłości. Pomyślność oraz sukces egzystencjalny 

współczesnych ludzi warunkuje ich zdolność do wyzbywania się nawyków. Stanowisko to 

Zygmunt Bauman prezentuje w następujących słowach: „ludzie ponowocześni powinni umieć 

szybko wymazywać dotychczasowe mentalne wzorce i rozrywać wyrafinowane płótna jedną 

błyskawicą myśli; mówiąc krótko – radzić sobie ze swoim doświadczeniem tak, jak dziecko 

bawi się kalejdoskopem znalezionym pod choinką”53. Tak rozumianą edukację prowadzoną  

w systemie szkolnym, można kontrolować wyłącznie w niewielkim stopniu na poziomie 

programów nauczania, bądź też oddziaływań specjalistycznych. W związku z czym  

w obecnych czasach wzrasta znaczenie edukacji nieformalnej, mającej miejsce w różnych 

środowiskach (m. in. rodzinnym, rówieśniczym, zawodowym). 

 

Rozważania Zygmunta Baumana zmieniają zatem spojrzenie na szkołę oraz pozycję 

nauczyciela. Badacz trafnie stwierdza, iż „od oświecenia edukację uważano za ściśle 

uporządkowany proces poddany kontroli siedzącym mocno w siodle instruktorów, do których 

należy cała inicjatywa, układ pozbawiony kontroli, a zapewne nawet z definicji niepoddający 

się takiej kontroli, podważa sens działań teoretyków i praktyków edukacji i sprawia, że można 

go postrzegać jako powód do zmartwienia”54. Już w swoich pracach powstających u schyłku 

XX wieku, profesor podkreślał, iż mamy do czynienia ze zjawiskiem „upadku 

prawodawców”, czyli pedagogów przedstawianych jako osoby przekazujące jedyną słuszną 

prawdę o świecie55. Ich celem było budowanie obrazu rzeczywistości społecznej, opartego na 

założeniu, iż istnieje pewien fundamentalny sposób jej poznania. Zygmunt Bauman podjął się 

próby przeformułowania roli intelektualisty, którego określa mianem „tłumacza”. 

Konglomerat przemian globalnych oraz towarzyszące mu poczucie niepewności, sprawiają,  

iż powszechnie uznawane punkty widzenia stają się kruche i niestabilne. Dlatego też 

                                                
53 Tamże, s. 154. 
54 Tamże, s. 155. 
55 Por. Z. Bauman, Upadek prawodawców, „Studia Filozoficzne” 1990, nr 4. 
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Wychowanie w dobie współczesności 

współczesny nauczyciel powinien stawiać sobie mniejsze cele poznania, niż całość 

rzeczywistości oraz przyjąć założenie, iż wszelka posiadana przez niego wiedza stanowi 

jedynie próbę interpretacji jakiegoś zjawiska.  

Sprostanie temu zadaniu okazuje się niezwykle trudne, zważając chociażby na fakt,  

iż w sytuacji wszechobecnej zmiany, ludzie poszukują specjalistów, którzy pomogą  

im podejmować różnego rodzaju decyzje, „szukają takich doradców, którzy przekonywać ich 

będą, że nie brak im niczego, co do pomyślnego życia potrzebne, i wskażą palcem, gdzie to, 

co trzeba znaleźć”56. Oczekiwania społeczne wobec osób udzielających porad są zatem 

jednoznaczne, podczas gdy oni, mogą jedynie wyjaśnić pewne zależności, mechanizmy  

i dokonać opisu zjawiska, zaś odpowiedzialność za dokonanie wyboru, zostawiają po stronie 

korzystającego z owego wsparcia. 

Przemiany ponowoczesności nie pomijają także kwestii wychowania. W celu 

zrozumienia jego istoty, warto przyjrzeć się poglądom Zygmunta Baumana na sprawę 

moralności współczesnego człowieka. Zakłada on bowiem, iż podmiot nie jest z natury ani 

dobry, ani zły, ponieważ „ludzie są moralnie wieloznaczni: ambiwalencja unosi się nad 

»pierwotną sceną« ludzkiego poznania”57. Ponadto dodaje, że „moralność ambiwalentna jest 

egzystencjalnie niemożliwa. Żaden logicznie niesprzeczny kodeks etyczny nie da się 

»przypasować« do notorycznie wieloznacznej kondycji moralnej”58. Oznacza to, iż mamy  

do czynienia z nieustannym konfliktem różnorodnych wartości oraz, że niepewność 

towarzysząca płynnej nowoczesności dotyczy także sfery rozwoju moralnego człowieka. 

Wychowanie dzieci i młodzieży bazuje zatem na podobnych założeniach jak współczesna 

edukacja. Warunki życia doświadczane przez wcześniejsze pokolenia niczym  

nie przypominają tych, w których funkcjonują obecni nastolatkowie. Dlatego też, „coś, co 

                                                
56 Z. Bauman, Ponowoczesność jako…, dz. cyt., s. 336. 
57 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012, s. 19. 
58 Tamże, s. 19. 
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jednym kohortom może wydawać się wygodnym i bezpiecznym stanem, pozwalającym 

wykorzystywać wyuczone i opanowane umiejętności i procedury, innym może się zdawać 

dziwacznym i odstręczającym”59. Owa sytuacja sprawia, iż zarówno dorośli, jak i osoby 

młode patrzą na siebie przez pryzmat pewnego niezrozumienia, zaś stworzenie pewnego 

kompromisu staje się niełatwym zadaniem. Współczesne wychowanie staje przed dylematem, 

ku czemu powinno zmierzać oraz na czym się opierać. Towarzyszą mu bowiem nieustannie 

postępujące procesy rozwoju technologicznego, konsumpcyjnego stylu życia, 

indywidualizacji oraz oddziaływania massmediów na postawy młodego pokolenia.  

W kontekście tak nakreślonej perspektywy pojawiają się pytania o to: „jaka powinna 

być współczesna edukacja?” oraz „w jaki sposób należy ją prowadzić, aby przygotować 

młodego człowieka do życia w świecie płynnej nowoczesności?”, przy założeniu, iż nie może 

towarzyszyć jej żaden założony z góry cel, zaś sama w sobie ma stanowić proces otwarty. 

Pytania te stanowią przedmiot rozważań nie tylko Zygmunta Baumana, lecz także wielu 

innych współczesnych naukowców m. in. Zbyszko Melosika, Tomasz Szkudlarka, Zbigniewa 

Kwiecińskiego, Lecha Witkowskiego oraz pozostają aktualne w debatach publicznych. 

(opracowała: dr Lucyna Myszka-Strychalska) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Z. Bauman, 44 listy ze świata…, dz. cyt., s. 21 
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BIOGRAM 

3. JANUSZ KORCZAK 

 

 
„Dzieci stanowią dużą odsetkę ludzkości, ludności, narodu, 

mieszkańców, współobywateli – stali towarzysze.  
Były, będą i są”60. 

 
„Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, jasnego, 

niepokalanego, świętego dziecięctwa”61. 
 

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które 
trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich 

przeżyć i wiele myśli...”62. 
Źródło: http://dzieje.pl/postacie/janusz-korczak 
 

 
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku 

w Warszawie (konkretny rok nie jest znany, o czym sam Korczak wspominał w swoim 

„Pamiętniku”, notując: „Jutro skończę sześćdziesiąt trzy albo sześćdziesiąt cztery lat”63). 

Pochodził z zamożnej rodziny adwokackiej – syn Józefa Goldszmita i Cecylii z domu 

Gębickich, pochodzenia żydowskiego, w której wzrastał w kulturę i tradycję polską. 

Dobra sytuacja materialna rodziny, wysoki status społeczny oraz odpowiednie 

kontakty sytuowały rodzinę Goldszmitów wśród zamożnych i cenionych rodzin żydowskich. 

Wczesne lata dzieciństwa młodego Henryka Golszmita charakteryzowała wygoda, dostatek 

oraz pomoc służby domowej – niania, kucharka. Po latach jednak wspominał dom rodzinny 

przez pryzmat chłodu i smutku, wskazując na własną samotność. Już pierwsze lata szkolne, 

spędzone w prywatnej szkole przygotowującej do gimnazjum, wypełniały życie Korczaka 

żelazną dyscypliną. Doświadczenia w szkole, odkrywające samotność i bezradność ucznia 

                                                
60 J. Korczak, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Dimograf, Warszawa 2012, s. 26. 
61 J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku, Dimograf, Warszawa 2012, s. 45. 
62 J. Korczak, Jak kochać dziecko…, dz. cyt., s. 28. 
63 Por. A. Lewin, Korczak znany i nieznany, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
Warszawa 1999, s. 61. 
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wobec dominacji nauczyciela, odkrywały przed młodym Henrykiem niesprawiedliwość  

i hierarchię między dorosłym a dzieckiem. Ciężka choroba ojca, a następnie jego śmierć 

(Korczak miał wtedy 18 lat) zrujnowały materialnie rodzinę. Henryk jako uczeń zarabiał  

na utrzymanie rodziny, udzielając korepetycji, zdobywając dzięki temu pierwsze 

doświadczenia nauczycielskie. Okres dorastania przebiegał w trudnych warunkach, 

odkrywając przed młodym Henrykiem świat biedy i bogactwa64.  

W 1898 roku Korczak zdał maturę i rozpoczął studia na wydziale medycznym 

Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 17 marca 1905 roku uzyskał dyplom. W tym też czasie 

udzielał się społecznie w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz 

działał na rzecz ubogiej ludności warszawskiej65. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 

lekarz pediatra w szpitalu, a także świadczył usługi prywatne, stając się zarazem lekarzem 

najuboższych. Pod koniec studiów zaangażował się także jako wychowawca kolonijny, 

uczestnicząc w turnusach dla żydowskich oraz polskich dzieci. Doświadczenia z tego okresu 

stanowiły podstawę późniejszej pracy pedagogicznej i znalazły wydźwięk w opowiadaniach  

z życia kolonijnego („Mośki, Joski i Srule” oraz „Józki, Jaśki i Franki”)66. W 1908 roku został 

członkiem zarządu Towarzystwa Pomoc dla Sierot oraz wziął udział w budowie nowego 

domu dla sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie67. 

Początki literackiej działalności Korczaka datuje się już na 1899 rok, kiedy uzyskał 

wyróżnienie w konkursie literackim za sztukę „Którędy?”. Od tej pory przyjął też pseudonim 

Janusz Korczak, pod którym publikował swoje kolejne prace68. To właśnie z publicystyką 

związane były pierwsze dzieła Korczaka. Publikacje korczakowskie od początku dotyczyły 

społeczno-wychowawczych aspektów, bowiem na łamach wielu czasopism Korczak poruszał 

m.in. trudne problemy ludzkiej nędzy, fatalny stan opieki zdrowotnej, sygnalizując 

                                                
64 B. Smolińska-Theiss, Korczakowskie narracje pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,  
Warszawa 2013, s. 28-29. 
65 S. Wołoszyn, Korczak, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1982, s. 136-137. 
66 Por. Dzieciństwo i młodość, http://culture.pl/pl/tworca/janusz-korczak#dziecinstwo%20i%20mlodosc,  
[dostęp dnia: 07.10.2017]. 
67 S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 138. 
68 B. Smolińska-Theiss, dz. cyt., s. 30. 



Wydział Studiów Edukacyjnych 
 

 

 
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań 
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293 
tel. +48 61 829 23 31, fax +48 61 829 21 11 
wse@amu.edu.pl 

www.wse.amu.edu.pl 

elementarne potrzeby najuboższych warstw ludności69. Janusz Korczak jest także autorem 

książek dla dzieci, takich jak: „Król Maciuś I”, „Król Maciuś na wyspie bezludnej”, 

„Bankructwo małego Dżeka”, „Kiedy znów będę mały” i in. 

Korczak zasłynął jednak jako twórca nowoczesnej koncepcji pedagogicznej, oddając 

się pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach dla dzieci, poświęcając dzieciom swoje 

życie osobiste i zawodowe. 7 października 1912 roku Korczak przeniósł się wraz z dziećmi 

do nowego Domu Sierot (placówki opiekuńczej dla żydowskich dzieci)  

przy ul. Krochmalnej 92, którego został dyrektorem, jednocześnie rezygnując z pracy  

w szpitalu. To właśnie w Domu Sierot – nowoczesnym ośrodku, wyposażonym w sypialnie, 

miejsca do nauki szkolnej, Janusz Korczak stworzył oryginalny, autorski program 

wychowawczy, bazujący na idei podmiotowości dziecka, odpowiedzialności za siebie  

i otoczenie oraz wychowaniu do pracy. Podkreślał przy tym wzajemną relację dziecka  

z dorosłym, gdzie poza oddziaływaniami wychowawcy wobec dziecka, także i wychowanek 

kształtuje wychowawcę70. Po I wojnie światowej, od 1919 roku Janusz Korczak współtworzył  

wraz z Maryną Falską także inną placówkę – Nasz Dom, w której także kontynuował swoje 

idee pedagogiczne71. 

Korczakowska idea praw dziecka znalazła odzwierciedlenie w licznych pracach, 

takich jak: „Jak kochać dzieci. Dziecko w rodzinie” (wydane w roku 1919), „Jak kochać 

dzieci. Internat. Kolonie letnie” (1920), „Jak kochać dzieci. Dom Sierot”, „Prawo dziecka do 

szacunku” (1928)72. Na łamach tych pism Korczak stał się rzecznikiem dzieci i obrońcą  

ich praw, przemawiając do rodziców, wychowawców i nauczycieli.  

Warto podkreślić także naukową i popularyzatorską działalność Korczaka w Polskim 

Radiu. Jego popularne gadaninki radiowe, dzięki którym „Stary Doktor” stał się legendą 

                                                
69 A. Lewin, dz. cyt., s. 67. 
70 B. Smolińska-Theiss, dz. cyt., s. 31-33. 
71 A. Lewin, dz. cyt., s. 71-74. 
72 S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 136-137. 
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DZIEŁO PEDAGOGICZNE J. KORCZAKA 

„Nie ma dzieci – są ludzie” 

cieszyły się uznaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych73. W opowiadaniach wychowawczych 

dominowała naczelna zasada, że dziecko jest „równo wartościowym człowiekiem”74. 

W trakcie II wojny światowej Dom Sierot został przeniesiony do budynku przy ulicy 

Chłodnej 33, na terenie warszawskiego getta dla ludności żydowskiej. Korczak do ostatnich 

dni walczył o przetrwanie dzieci, chroniąc je przed chorobami, głodem i śmiercią75.  

Janusz Korczak zginął 7 sierpnia 1942 roku w Treblince, dokąd został wraz z wychowankami 

wywieziony z Warszawy. 

 

 

Poglądy Janusza Korczaka koncentrowały się wokół przekonania – „nie ma dzieci –  

są ludzie”, co nakazywało traktować i myśleć o dziecku jak o „pełnym człowieku” na każdym 

etapie jego rozwoju. Postrzegając w ten sposób dziecko, Korczak domagał się prawa  

do szacunku, ochrony przed lekceważeniem dziecka. Walczył o zaprzestanie 

marginalizowania dziecka, a nadanie mu podmiotowości i sprawczości. Sprzeciwiał się sile  

i dominacji opiekunów w hierarchicznym układzie dorosły – dziecko, swój sprzeciw wyrażał 

kierując do dorosłych między innymi takie słowa: „Co gorsze, dziecko jest słabe. Możemy 

podnieść, podrzucić do góry, wbrew woli posadzić, możemy przemocą zatrzymać w biegu, 

udaremnić wysiłek. Ilekroć nie posłucha, mam w rezerwie siłę. Mówię: »Nie odchodź,  

nie rusz, odsuń się, oddaj«. Ono wie, że musi; ile razy próbuje bezskutecznie,  

zanim zrozumie, podda się, zrezygnuje. Kto i kiedy, w jak wyjątkowych warunkach, ośmieli 

się dorosłego pchnąć, szarpnąć, uderzyć? A jak codzienny i niewinny klaps wymierzony 
                                                
73 J. Oelkers, Pamiętnik Korczaka: perspektywa edukacyjna, [w:] Korczak na marginesie, red. Z. Rudnicki, 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 76. 
74 S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 49. 
75 B. Smolińska-Theiss, dz. cyt., s. 34-36. 
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dziecku, mocne pociągnięcie za rękę, bolesny uścisk pieszczoty. Poczucie niemocy 

wychowuje cześć dla siły; każdy, już nie tylko dorosły, ale starszy i silniejszy, może brutalnie 

wyrazić niezadowolenie, siłą poprzeć żądanie i wymóc posłuch: może skrzywdzić bezkarnie. 

Uczymy własnym przykładem lekceważenia, co słabsze. Zła szkoła, ponura 

przepowiednia”76. 

Korczakowskie hasło, że „dziecko jest człowiekiem” to budzenie świadomości wśród 

osób dorosłych, rodziców, opiekunów. To sprzeciw wobec dotychczasowego traktowania 

dziecka – jako pomoc fizyczną, jako służbę, jako istotę mało rozumną – ignorowania dziecka 

i samego dzieciństwa. To wreszcie społeczna nobilitacja dziecka w społeczeństwie i nowe 

spojrzenie na okres dzieciństwa. Zwrócenie uwagi przez Korczaka na nowy wymiar 

dzieciństwa i aktywność dziecka jako podmiotu to odrzucenie i potępienie myślenia 

dorosłych typu: „Słabe, małe, biedne, zależne – dopiero będzie obywatelem. Pobłażliwe, 

szorstkie, brutalne, a zawsze lekceważenie. Smarkacz, dziecko tylko, przyszły człowiek,  

nie teraźniejszy. Będzie dopiero naprawdę”77. 

Koncentracja na rozwoju dziecka „tu i teraz”, uszanowanie jego odrębności to wkład 

dorosłego w kształtowanie nowej, wrażliwej jednostki. Troska o dobre dzieciństwo,  

każda działalność wychowawcy, opiekuna, rodzica „dziś” to wkład w przyszłość człowieka, 

bowiem w przyszłości zamknięte jest „wczoraj”. Korczak nawołuje, by dostrzegać,  

że: „Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele 

godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni  

i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi”78. 

 

                                                
76 J. Korczak, Prawo dziecka do szacunku…, dz. cyt., s. 8. 
77 Tamże, s. 14. 
78 J. Korczak, Jak kochać dziecko…, dz. cyt., s. 28. 
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Wychowanie oparte na partnerstwie 

Korczak dostrzega trud rodziców, opiekunów w proces wychowania dzieci,  

ale i podkreśla istotę i powagę ich działań. Wychowanie widziane oczami Korczaka oparte 

jest na wzajemnej relacji człowieka z człowiekiem, osoby dorosłej i dziecka. W zamyśle 

bowiem to nie tylko proces jednostronny, w którym dziecko uczy się od dorosłego, naśladuje 

go. Działalność dorosłego obejmuje zwrot ku dziecku i nieustanne uczenie się od niego. 

Dorosły ma towarzyszyć dziecku w trudach codzienności, dostrzegać świat z jego 

perspektywy i oczami dziecka, by „po dziecinnemu cieszyć się i smucić, by uwolnić się  

od skorupy sztucznej dorosłości”79. Wielokrotnie koncentrując się na rodzicach, opiekunach, 

wskazuje na ich intuicję względem dziecka i mądrość. Duże znaczenie nadaje relacjom 

dziecka i dorosłego – czerpaniu od siebie i wzajemnym uczeniu się, co objaśnia. „Powiadacie: 

– Nuży nas obcowanie z dziećmi. Macie słuszność. Mówicie: – Bo musimy się zniżać do  

ich pojęć. Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć. Mylicie się. Nie to nas męczy.  

Ale – że musimy się wspinać do ich uczuć. Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać. 

Żeby nie urazić”80. 

Ogromną rolę przypisuje Korczak działalności rodzicielskiej opartej na obserwacji 

rozwoju dziecka: „Trzeba się nauczyć odkrywania indywidualności dziecka. Trzeba dostrzec 

trud dziecka – trud rozwoju fizycznego, rosnących kości i mięśni, które pokonują coraz 

większe przeszkody, ale także wysiłek poznania świata, uczenia się języka, rozumienia coraz 

trudniejszych spraw – ważnych spraw małych ludzi”81.   

W relacji dorosły – dziecko przestrzega przed brakiem autentyczności, sztucznością 

zachowania samego wychowawcy, co w konsekwencji prowadzi do braku zaufania dzieci  

do opiekuna. „Każą mówić prawdę, a jak powiedzieć, to się obrażają. Oni są fałszywi: w oczy 

mówią co innego, za oczy co innego. Jak kogoś nie lubią, udają, że lubią. Ciągle tylko: 

                                                
79 A. Lewin, dz. cyt., s. 205-206. 
80 J. Korczak, Kiedy znów będę mały, Ossolineum, Warszawa 1991, s. 387. 
81 J. Korczak, Jak kochać dziecko…, dz. cyt., s. 8. 
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Społeczna odpowiedzialność dorosłych za dzieci 

»Proszę, dziękuję, przepraszam, kłaniam się«, myślałby kto, że naprawdę. (…) 

Doświadczenie paru niestosownych pytań, nieudanych żartów, zdradzonych tajemnic, 

niebacznych zwierzeń uczy dziecko odnosić się do dorosłych jak do oswojonych, ale dzikich 

zwierząt, których nigdy nie można być dość pewnym”82. 

Postuluje, że dzieci mają prawo do uzyskiwania wiarygodnych informacji  

od dorosłych na nurtujące je pytania czy prawo do ochrony ich tajemnicy, a wszelka 

działalność „z” dzieckiem i „dla” dziecka wymaga uwzględniania jego opinii. 

Tymczasem towarzysz dziecka w narracjach Korczaka ma być czujnym 

obserwatorem, dostrzegać przemianę dziecka, zmiany w rozwoju, współtowarzysząc  

w codziennych zmaganiach. „Czym jest badawcze spojrzenie dziecka, jeśli nie pytaniem:  

»Co to?«. Sięga po coś, z mozołem zdobywa, wzdycha głęboko i tym westchnieniem ulgi 

mówi: »Nareszcie«. Spróbuj odebrać, dziesiątkiem odcieni powie ci: »Nie oddam«. Unosi 

głowę, siada, wstaje: »Działam«, czym jest uśmiech ust i oczu, jeśli nie: »O, jak mi dobrze  

na świecie«. (…) Mową mimiczną mówi, mową obrazów i uczuciowych wspomnień myśli”83. 

 

Korczak – troskliwy wychowawca, nauczyciel, społecznik – przeciwdziałał krzywdzie 

dziecka, biedzie i niekorzystnym warunkom do rozwoju. Działalność Korczaka – opieka nad 

osieroconymi i zaniedbanymi dziećmi to społeczne nawoływanie do obowiązku każdej osoby 

dorosłej do dbałości o dziecko, bez względu na okoliczności zewnętrzne – sytuację materialną 

czy stan zdrowia. „Miłość pedagogiczna wymaga czynu. Jest działaniem na rzecz dzieci  

i w obronie dzieci, niezgodą na dziecięcą krzywdę, biedę, przemoc. Miłość pedagogiczna 

wymaga respektu dla miejsca dziecka w rodzinie, w środowisku lokalnym, w społeczeństwie, 

budowania instytucji wychowawczo-opiekuńczych na miarę dziecka i służących dziecku”84. 

                                                
82 Tamże, s. 118. 
83 Tamże, s. 52. 
84 Tamże, s. 8. 
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Techniki wychowawcze 

Tym samym nawołuje do tego, by rozszerzać społeczną odpowiedzialność wobec 

dziecka, by wyjść poza oddziaływania wychowawcze w systemie rodzinnym, by powoływać 

instytucje edukacyjne i kulturalne wspierające rozwój dzieci. 

W szerszej perspektywie Janusz Korczak uznawany jest za propagatora praw dziecka. 

Postulował, by pozwolić dzieciom, by na każdym etapie swojego rozwoju mogły „być sobą”, 

by miały prawo do niewiedzy, do niepowodzeń i łez, do poszukiwania rozwiązywań,  

do własnego życia, do własności dziecka, do własnych upodobań i opinii. Jednocześnie prawa 

dzieci mają być respektowane poza systemem rodzinnym i obejmować działalność instytucji 

opiekuńczych oraz wychowawczych85. 

W myśl tych zasad poznawanie dziecka i budowanie wiedzy o nim nie jest zadaniem 

jedynie lekarza czy nauczyciela. Cel ten powinien stawiać sobie każdy kto jest 

odpowiedzialny za wychowanie dziecka i chce być jego partnerem86. 

 

Korczak uważał, że nowe formy życia i współżycia (np. ośrodki wychowawcze, 

internaty itp.) wymagają określonych praw opartych na zasadzie praworządności. Wiąże się to 

z posłuszeństwem jednostki wobec praw obowiązujących w danej instytucji,  

a nie posłuszeństwem człowiekowi. Jednocześnie ustanawianie wspólnych praw przez dzieci  

i dorosłych, którym w równym stopniu podlegają jedni i drudzy, ma oddalać działania  

„o podwójnej moralności”. Nad prawidłowym respektowaniem zasad czuwały specjalnie  

do tego powołane agendy spośród społeczności dziecięcej, takie jak: sejm, rada sądowa,  

sąd koleżeński87. Sejm powołany przez wychowanków miał możliwość zgłaszania zasad, 

które miałyby obowiązywać w placówce. Z kolei sąd czuwał nad przestrzeganiem zasad  

zarówno przez mieszkańców, jak i pracowników. 
                                                
85 A. Lewin, dz. cyt., s. 239-240. 
86 W. Theiss, „Dziecko to człowiek” Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka, „Pedagogika Społeczna” 
2012, nr 4, s. 12. 
87 A. Lewin, dz. cyt., s. 209-210. 
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Zasady obowiązujące w instytucjach Korczaka nastawione były na samowychowanie. 

Wymagało to od członków społeczności wysiłku i pracy nad sobą, by ulepszać swoje 

zachowanie – wzmacniać pracowitość, a hamować agresywność czy nieuczciwość.  

Jednym z takich zadań było wykonywanie dobrowolnie przyjętych obowiązków  

(np. utrzymanie czystości i porządku w całym budynku, dbałość o własny wygląd zewnętrzny 

czy odzież), zdobywanie nowych umiejętności, posługiwanie się nowymi narzędziami  

czy odznaczanie się punktualnością88. 

Istotnym elementem funkcjonującym na stałe w społeczności prowadzonej przez 

Korczaka były gazetki tygodniowe. Gazetki, na które przychodzili wszyscy wychowankowie 

oraz cały personel, stanowiły cotygodniowy bilans życia wspólnoty. Omawiały bowiem 

najważniejsze problemy, radości i troski całej społeczności. Gazetki te stanowiły także formę 

wyrażania i kształtowania opinii społecznej. Służyły temu także wprowadzone plebiscyty 

życzliwości, w których uczestnicy wypowiadali się na temat swoich rówieśników  

– czy ich lubią (+), czy ich nie lubią (-) lub są im obojętni (0). W oparciu o pozyskane 

informacje powstawał bilans życzliwości i niechęci, opisujący wzajemne stosunki i pozycje 

społeczne wychowanków89. 

Poza tym, wprowadzone zostały skrzynki na listy, do których można było wrzucić list 

do wychowawcy. Efektywność tej metody polegała na tym, że pozwalała na refleksję 

zarówno adresata wiadomości, który informował o swoich trudnościach, jak i tego,  

do którego skierowany był list. 

Ówcześnie idee pedagogiczne Janusza Korczaka nadal znajdują odzwierciedlenie  

w praktyce wychowawczej, gdzie dominujący miejsce zajmuje podmiotowość dziecka,  

a na uwagę zasługuje oddanie i poświęcenie w służbie drugiemu człowiekowi. 

(opracowała: dr Anna Mazurowska) 

 

 
 
                                                
88 Tamże, s. 212, 295. 
89 Tamże, s. 294. 
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4. ALEKSANDER KAMIŃSKI 

BIOGRAM 
 

 

 
 

 

„Jeśli mam swe życzenie przekazać młodym dnia dzisiejszego  
to nade wszystko życzę,  

aby coraz silniej odczuwali smak dawania,  
a coraz słabiej smak brania.  

Dawanie bliskim i dalekim, znanym i nieznanym,  
żyjącym i tym którzy żyć będą kiedyś.  

W dawaniu bowiem rośnie prawdziwa radość życia”90. 

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Kaminski-Aleksander;3919631.html 
 

 

Pedagog, pisarz, historyk, działacz ZHP, twórca ruchu zuchowego, współtwórca 

Szarych Szeregów, założyciel Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”91. Autor książki 

„Kamienie na Szaniec”, którą Janusz Tazbir zaliczył do 12 najważniejszych „kamieni 

milowych polskiej świadomości”, wywarł zasadniczy wpływ na polską pedagogikę  

i na harcerstwo92. Urodził się 28 stycznia 1903 roku w Warszawie. Ojciec Jan był aptekarzem, 

a matka Petronela pochodziła ze wsi koło Piątka z okolic Łęczycy, prowadziła dom93. Zmarł 

15 marca 1978 roku, został pochowany 21 marca 1978 roku na Cmentarzu Powązkowskim  

w Warszawie w Kwaterze Szarych Szeregów, Batalionu „Zośka”94. 

                                                
90 Por. I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka, Kamiński Aleksander, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku,  
t. II G – Ł, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 515. 
91 Tamże, s. 511. 
92 A. Janowski, Aleksander Kamiński – pedagog dzielności i służby, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI 
wieku…, dz. cyt., s. 515. 
93 A. Meisner, W. Szulakiewicz, (red.), Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, Toruń 2008, s. 344. 
94 Tamże, s. 344. 
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Dzieciństwo i młodość spędził na Ukrainie. W Kijowie uczęszczał do czteroklasowej 

szkoły rosyjskiej (1910–1913). Dzięki tej nauce opanował język rosyjski. Po śmierci ojca 

przez pewien czas przebywał w ochronce. Od 12 roku życia pracował zarobkowo w Kijowie, 

Rostowie nad Donem i w Humaniu, gdzie zamieszkał pod opieką wuja (1916)95. W Humaniu 

uczęszczał do polskiego gimnazjum (1918–1920) i jednocześnie należał do tajnej Organizacji 

Korporacji Młodzieży Uczniowskiej. Korporacja skupiała młodzież pragnącą uczyć się języka 

polskiego i historii Polski, kultywującą ideę niepodległości kraju i służby  

dla niego. Na gruncie korporacji zaczął się szerzyć ruch harcerski, aby we własnych 

drużynach i zastępach prowadzić działalność samokształceniową. Po rewolucji 

październikowej korporacje zaczęły się przekształcać w szkoły polskie, tak też w roku 1918 

czy 1919 powstało w Humaniu gimnazjum96.  W roku 1918 Aleksander Kamiński w Humaniu 

wstąpił do harcerstwa, pełnił funkcję zastępowego, był członkiem Stowarzyszenia 

Humańskiej Młodzieży Harcerskiej, organizował obozy robocze oraz współredagował pismo 

„Czuwaj harcerzu”97. Wiosną 1920 roku ofensywa wojsk polskich pod wodzą Józefa 

Piłsudskiego zbliżała się do Kijowa i Humania. Harcerstwo przeszło do konspiracji,  

a Aleksander Kamiński zajął się prowadzeniem zastępu skupiającego kadrę harcerską,  

został też kierownikiem obozu roboczego średniej szkoły polskiej i z narażeniem życia 

zaopatrywał w opał szkołę oraz bursy polskie w Humaniu98. Po powrocie do Polski  

w 1921 roku kształcił się w gimnazjum w Pruszkowie, gdzie 1 czerwca 1922 roku zdał 

egzamin maturalny. Po ukończeniu szkoły średniej, w 1923 rozpoczął studia historyczne  

na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1928 roku i uzyskał dyplom magistra 

filozofii w zakresie historii z przedmiotem pobocznym archeologia99. W 1922 roku rozpoczął 

pracę w Radzie Głównej Opiekuńczej miasta Pruszkowa jako wychowawca, a w 1929 roku 

był nauczycielem Gimnazjum S. Kulwiecia, do roku 1931 pracował jako kierownik bursy dla 
                                                
95 W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda (red.), Słownik Pedagogów Polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 1998, s. 85. 
96 W. Okoń., Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000,  
s. 196. 
97 W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda (red.), dz. cyt., s. 85. 
98 W. Okoń., dz. cyt., s. 197. 
99 I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka., dz. cyt., s. 511. 
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młodzieży szkół zawodowych w Warszawie100. W roku 1925 wyjechał na kilka miesięcy  

do Francji, w celu pogłębiania wiedzy z historii i archeologii. W 1926 roku uzyskał stopień 

harcmistrza i rozpoczął publikowanie licznych artykułów i książek poświęconym założeniom 

i metodom wychowania harcerskiego i problemów społecznych. W tym czasie nawiązał także 

kontakt z Januszem Korczakiem i odbył staż w Naszym Domu. W 1931 roku na skutek 

choroby opuścił Warszawę, aby w 1933 objąć stanowisko kierownika Harcerskich Szkół 

Instruktorskich w Nierodzimiu, a od 1935 r. do wybuchu II wojny światowej w Górkach 

Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. W czasie wojny przebywał w Warszawie. Od października 

1939 r. do października 1944 r. pełnił służbę w organizacji, która z czasem przyjęła nazwę 

Armii Krajowej101. W maju 1945 roku rozpoczął pracę w Katedrze Pedagogiki Społecznej 

Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanej przez profesor Helenę Radlińską. W roku 1947  

na podstawie pracy o metodzie harcerskiej uzyskał stopień doktora filozofii. Jako pracownik 

naukowy współpracował z Heleną Radlińską i Sergiuszem Hessenem102. W roku 1950 został 

przymusowo odsunięty od działalności naukowej i zwolniony z pracy na Uniwersytecie 

Łódzkim, przede wszystkim z powodu pełnienia ważnych funkcji w działalności 

propagandowej Armii Krajowej, jak i reorganizacji studiów pedagogicznych, oraz zmian  

w polityce naukowej103. W 1957 roku uzyskał stopień naukowy docenta w Uniwersytecie 

Warszawskim po przedłożeniu pracy habilitacyjnej pt. „Prehistoria polskich związków 

młodzieży”. W 1960 roku został powołany na stanowisko docenta w Uniwersytecie Łódzkim. 

Po reaktywowaniu Katedry Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim w 1962 roku 

został jej kierownikiem104. W 1969 r. Aleksander Kamiński otrzymał tytuł naukowy profesora 

nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w roku 1972 odszedł na emeryturę. Aleksander 

Kamiński pełnił bardzo liczne funkcje społeczne i za wybitne osiągnięcia otrzymał liczne 

wyróżnienia.  

                                                
100 Tamże, s. 511. 
101 Tamże, s. 511. 
102 W. Okoń., dz. cyt., s. 201. 
103 I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka., dz. cyt., s. 512. 
104 W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda (red.), dz. cyt., s. 86. 
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DZIEŁO PEDAGOGICZNE A. KAMIŃSKIEGO 

Teoria i praktyka wychowania zuchowego i harcerskiego 

Zmarł w Warszawie 15 marca 1978 roku. Został pochowany wśród członków 

Batalionów „Zośka” i „Parasol” na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach w Warszawie105. 

Aleksander Kamiński zdaniem Andrzeja Janowskiego był twórcą unikalnego systemu 

wychowania zuchowego, autorem teorii związków młodzieży i uznanym autorem w zakresie 

teorii pedagogiki społecznej i środowiskowej106.  

Na przykładzie harcerstwa można dostrzec, jak Aleksander Kamiński pojmował pracę 

wychowawczą z młodzieżą, a zwłaszcza rolę organizacji młodzieżowej jako środowiska 

wychowawczego107. Drużyna zuchowa, czy drużyna harcerska są środowiskami, w których 

ma miejsce „wychowawcze aktywizowanie środowiska przez odwołanie się do sił 

społecznych tego środowiska”108. Aleksander Kamiński wyróżniał dwa rodzaje środowisk  

o zamierzonym oddziaływaniu wychowawczym. Szkoła, dom dziecka, dom kultury, powołuje 

się do życia jako twory sztuczne mające realizować określone zadania wychowawcze, inne, 

jak: rodzina, grupa rówieśnicza, zakład pracy, są środowiskami naturalnymi realizującymi 

specyficzne zadania wychowawcze. Obydwa rodzaje środowisk o celowo ukierunkowanych 

oddziaływaniach wychowawczych określa Kamiński jako środowiska wychowawcze109. 

Harcerstwo jest środowiskiem wychowawczym, w którym ma miejsce aktywność  

i odwoływanie się do sił społecznych tego środowiska110. Harcerstwo rozwijało indywidualne 

cechy u jednostek, uczyło braterstwa, miłości bliźniego, pomocy bliźniemu w różnych 
                                                
105 I. Lepalczyk, E. Marynowicz-Hetka., dz. cyt., s. 512. 
106 A. Janowski., dz. cyt., s. 516. 
107 W. Okoń., dz. cyt., s. 214. 
108 Tamże, s. 214. 
109 Tamże, s. 214. 
110 A. Krzanowski, Trwałość i ciągłość harcerskiego wychowania, [w:] Pedagogika społeczna jako dyscyplina 
akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 53. 
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Problematyka samorządu młodzieży 

sytuacjach życiowych. Aleksander Kamiński jest twórcą metody zuchowej, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej wartości rekreacyjnych. Metoda zuchowa zawiera następujące składniki: 

system zastępowy, wychowanie przez grę, współżycie z przyrodą, obozy, stopnie  

i sprawności. Zdaniem Aleksandra Kamińskiego „wychowanie zuchowe odbywa się przez gry 

i ćwiczenia […], każda zbiórka zuchowa jest zespołem zabaw, gier i ćwiczeń”111.  

Ruch zuchowy jako podstawowy poziom ruchu harcerskiego przeznaczony jest dla dzieci  

w wieku 8 – 11 lat. Potrzebę tworzenia organizacji zuchowej dla dzieci w tym wieku 

uzasadniał właściwościami ustroju psychofizycznego dzieci, ich zainteresowaniami, chęcią 

działania w grupie. Szczegółowy opis metodyki wychowania przez zabawy i gry znajduje się 

w „trylogii zuchowej”, która ukazała się w latach 1932 – 1935. 

 

Aleksander Kamiński szczególną uwagę zwracał na zróżnicowanie środowiska 

wychowawczego szkoły. Mniej uwagi poświęcał na naukę lekcyjną w klasach i jej 

przedmiotowe zróżnicowanie, szczególnie interesowało go życie młodzieży szkolnej w takich 

formach społeczności uczniowskiej jak: samorząd, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, 

stowarzyszenia uczniowskie, samorząd szkolny. W pracy pt. „Samorząd młodzieży jako 

metoda wychowawcza” czytamy, że „samorząd to organizacja wszystkich uczniów danej 

klasy, kilku klas czy całej szkoły jako uczestników autonomii uczniowskiej, co zresztą  

nie wszyscy uczniowie muszą sobie uświadamiać. Stąd „odgórne” tworzenie samorządu, 

obejmującego od początku całą szkołę, nie zapewniające wytwarzania się owej autonomii,  

ma daleko mniejszą wartość niż działanie „oddolne”, rozpoczynające się od tworzenia 

samorządów w poszczególnych klasach czy w kołach zainteresowań, bądź w innych 

zrzeszeniach uczniowskich. Przy tym samorząd „poprawnie ujmowany” rozwija się i rozrasta 

w miarę jak rozwija się psychika i społeczna sytuacja dzieci i młodzieży. W klasach I – III 

może mieć miejsce „propedeutyka samorządu” w danej klasie; nauczyciel kieruje dziećmi  

                                                
111 A. Kamiński, Książka drużynowego zuchów, Wydawnictwo „Śląsk”, Bytom 1984, s. 34. 
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Problematyka czasu wolnego 

i uczy je samorządności. W klasach IV – VI starsze dzieci dopuszcza się do współrządzenia  

z wychowawcą, tu mogą powstawać samorządy międzyklasowe. W klasach wyższych rozwija 

się już samorząd o znacznej autonomii młodzieży na wydzielonym terenie życia szkolnego. 

Rolą wychowawcy jest doradzanie i animowanie aktywności samorządu. Samorządność 

uczniowska była traktowana przez Aleksandra Kamińskiego jako metoda wychowawcza112.  

W pracy pt. „Czas wolny i jego problematyka społeczno – wychowawcza” Aleksander 

Kamiński opisał czas wolny ludzi w różnym wieku i w różnych układach społecznych.  

Czas wolny według autora to wyraz życiowej konieczności odpoczynku, stwarza on okazję do 

społecznej aktywności jednostek. Jest to naturalna potrzeba bezinteresownego działania 

mająca realną wartość bez względu na efekty jakich dostarcza. Czas wolny dotyczy 

wszystkich ludzi, bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, miejsce zamieszkania, 

status finansowy itp.113. Jak zauważa Aleksander Kamiński „czas wolny jest to ta część 

budżetu czasu, która nie jest zajęta przez pracę zarobkową normalną i dodatkową,  

ani przez systematyczne kształcenie się uczelniane, ani przez zaspokajanie elementarnych 

potrzeb fizjologicznych (sen, posiłek, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe 

(gotowanie, pranie, sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do samoobsługi) – 

i może być spożytkowana bądź na swobodne wczasowanie, tj. odpoczynek, zabawę, pracę 

nad sobą; bądź na życie rodzinne, obowiązki społeczne i aktywność przynoszącą doraźne 

korzyści”114. Powyższą definicję Kamiński uzupełnia pojęciem półwczasów odnoszącym się 

do czasu przeznaczonego na czynności, którym towarzyszy poczucie obowiązku ich 

wykonania lub świadomość rzeczowych korzyści, ale które zarazem wykonujemy z pewnym 

marginesem swobody115. Wczasowanie spełnia trzy funkcje: odpoczynku, zabawy i pracy  

                                                
112 W. Okoń., dz. cyt., s. 214-215. 
113 Por. A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno – wychowawcza, Wrocław 1965. 
114 Por. Tamże. 
115 M. Wolska-Długosz, Współczesne funkcje czasu wolnego na tle koncepcji Aleksandra Kamińskiego. Kilka 
uwag na temat edukacyjnej funkcji mediów, [w:] Aleksander Kamiński i jego twórczość pedagogiczna. Dyskusja 
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Wychowanie do starości 

nad sobą. Zdaniem Aleksandra Kamińskiego wszystkie trzy funkcje czasu wolnego są bardzo 

istotne dla zdrowia psychicznego jednostki i dla dobra ogółu społeczeństwa. Odpoczynek  

w koncepcji czasu wolnego autora powinien być racjonalny, zabawa na dobrym poziomie 

kulturalnym, a zajęcia kształcące powinny wzbogacać osobowość jednostek116. 

 

Aleksander Kamiński jest autorem słów „Trzeba ludzi przygotować do starości”, 

„wychowanie do starości polega właśnie na pomaganiu ludziom w nabywaniu zainteresowań  

i aspiracji oraz umiejętności i przyzwyczajeń, które – gdy nadejdzie czas emerytury – 

dopomogą w realizowaniu trybu życia sprzyjającego wydłużaniu młodości i dającej 

satysfakcję aktywności. Przy tym należy podkreślić, iż wychowanie pojmować będziemy  

nie tylko jako informowanie, przekonywanie, zachęcanie – lecz także jako wywoływanie 

sytuacji sprzyjających określonemu postępowaniu”117. Aleksander Kamiński uważa,  

że w starości jesteśmy tacy, jacy byliśmy w młodości i to od nas samych i naszych działań 

zależy nasz wizerunek człowieka – starca – dziada. Według autora starości potrzebna jest 

aktywność, stąd potrzeba aktywizowania osób starszych. Aleksander Kamiński w swej 

koncepcji wskazał co należy robić, aby życie w starości uczynić lepszym, piękniejszym  

i godnym118. Do czynników zapewniających aprobatę starości zaliczał: pracę, wczasowanie, 

higienę, umiejętność współżycia, czytelnictwo, kulturę fizyczną, tendencję do filozofowania. 

Udowadniał, że starość sama w sobie nie jest chorobą, choć chorobom sprzyja. Aleksander 

Kamiński „łączył indywidualny wymiar starości z odpowiednimi działaniami w środowisku 

lokalnym i instytucjonalnymi formami wspomagania ludzi starszych we wszystkich tych 

sytuacjach, w których sami nie mogą, ani nie chcą lub nie potrafią pokierować własnym 

                                                                                                                                                   
o przeszłości wobec teraźniejszości i przyszłości, red. E. Marynowicz, Hetka, H. Kubicka, M. Granosik, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 279. 
116 A. Kamiński., Czas wolny…, dz. cyt., Wrocław 1965, s. 259-260.  
117 A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 359. 
118 A. Chabior, E. Trafiałek, Aktualność myśli gerontologicznej Aleksandra Kamińskiego, [w:] Aleksander 
Kamiński…, dz. cyt., s. 357. 
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Zadania wychowawcy. Samowychowanie. 

życiem tak, aby przebiegało pomyślnie. Wskazywał na potrzebę powoływania instytucji 

przeznaczonych dla seniorów, takich jak domy starości, domy dziennego pobytu, oddziały 

geriatryczne. Przyszłościowo wskazywał na konieczność kształcenia kadry, która potrafiłaby 

stawić czoła trudnemu zadaniu, jakim jest wspieranie człowieka starszego w jego zmaganiu  

się z życiem”119. 

 

 

Aleksander Kamiński traktował wychowanie jako „wyzwalanie”120. Zadaniem 

wychowawcy jest ułatwianie młodym ludziom wzbudzenie i rozwinięcie tych cech,  

które tkwią w nim w stanie zalążkowym, potencjalnym. W celu osiągnięcia określonych 

celów wychowawczych, wychowawca powinien odwoływać się do chęci, motywów, 

predyspozycji już tkwiących w samych wychowankach. Samowychowanie dla Aleksandra 

Kamińskiego było istotniejsze od wychowania. Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie 

samowychowania. Osobowość wychowawcy – wzoru osobowego, autorytetu jest  

w koncepcjach autora bardzo ważna. Wychowawcy własnym przykładem oddziałuje 

pozytywnie na wychowanka. Wychowawcy silnie zaangażowani, przejawiający chęci i zapał 

będą mieli dobre osiągnięcia, nawet posługując się nienajlepszą metodą działania. 

Wychowawcy powinni charakteryzować się dwoma cechami: skłonność  

do eksperymentowania (otwartość na nowości, twórczość, spontaniczność) i pasja pracy 

(odpowiedzialność i przywiązywanie wagi do szczegółów)121. 

Aleksander Kamiński wyróżnił następujące klasyfikacje wychowawców: 

- wychowawcy zawodowo–etatowi, których charakteryzuje dyspozycyjność organizacyjna, 

posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności zdobytych w toku kształcenia, 

                                                
119 Tamże, s. 358. 
120 A. Janowski, dz. cyt., s. 518. 
121 Tamże, s. 518. 
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- wychowawcy – społecznicy – (wolontariusze, ochotnicy, działacze społeczni), ludzie dobrej 

woli, których charakteryzuje bezinteresowność, zapał, gorliwość, dzielność moralna, 

życzliwość, zaangażowanie emocjonalne w podejmowaną działalność społeczną122. 

  Życie i twórczość Aleksandra Kamińskiego stanowią istotne przesłanie i przykład  

jak być dzielnym, jak umieć dawać innym i cieszyć się z tego, jak być spolegliwym 

wychowawcą. Poglądy pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego mają charakter 

ponadczasowy. 

(opracowała: dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk) 
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NOTY O AUTORACH 
 
Prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak 
- pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza, pełni funkcję prodziekana ds. studenckich i organizacji kształcenia. 
Zajmuje się kształceniem przyszłych nauczycieli. W obszarze jej zainteresowań naukowych 
znajdują się  zagadnienia dynamiki rozwoju i edukacji dzieci w różnych okresach 
rozwojowych, rozwoju samodzielności w okresie dzieciństwa, kształtowania kompetencji 
komunikacyjnych, profilaktyki zaburzeń mowy i komunikacji. Autorka czterech monografii  
z zakresu pedagogiki, ponad stu artykułów naukowych, współredaktorka prac: Wybrane 
problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. 
Profilaktyka, diagnoza terapia, Aktywna edukacja w przedszkolu i szkole. Teoria i praktyka, 
Świat małego dziecka. 
 
Dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk 
- pedagog, pracownik naukowo- dydaktyczny na Wydziale Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze 
koncentrują się wokół problematyki procesów socjalizacyjnych oraz problemów społecznych 
występujących w Polsce. Jest autorką dwóch monografii oraz współredaktorką prac: 
Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. 
Dzieciństwo i Młodość - tom 1, Dorosłość i Starość - tom 2, Socjalizacja dysocjacyjna  
w doświadczeniu indywidualnym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych 
ingerencji, Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga 
Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, 
Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet, Młodzież między ochroną a ryzykiem. 
Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno–pedagogiczna dla adolescentów  
i adolescentek. 
 
Dr Katarzyna Sadowska 
- mgr sztuki w zakresie edukacji muzycznej, doktor nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki, starszy wykładowca w Zakładzie Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej 
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe związane 
są z obszarami aktywności muzycznej małego dziecka, wczesnej edukacji dziecka do lat 
trzech, wspierania rozwoju człowieka w procesie całożyciowego uczenia się. Od wielu lat 
związana jest z placówkami opieki i wychowania oraz przedszkolami i szkołami przenosząc 
doświadczenie zdobyte w pracy z dzieckiem na pracę dydaktyczną oraz naukową realizowaną 
w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji o dziecku 
oraz publikacji dla dzieci. 
 
Dr Lucyna Myszka-Strychalska 
- doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogika. Związana jest z Zakładem 
Pedagogicznych Problemów Młodzieży na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu 
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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowo-badawcze zogniskowane 
są wokół szeroko pojętego fenomenu młodzieży analizowanego w kontekście przemian 
społeczno-kulturowych współczesnego świata. Swój szczególny namysł kieruje na trudności 
okresu dojrzewania, poszukiwanie własnej tożsamości przez młodych ludzi  
oraz przyjmowane przez nich ukierunkowania zawodowe. 
 
Dr Anna Mazurowska 
- adiunkt w Zakładzie Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi 
na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
Jej zainteresowania naukowe dotyczą nierówności społeczno-edukacyjnych dziecka, relacji 
między edukacją a sukcesem społecznym oraz konstruowania „dobrej” edukacji w kontekście 
znaczeń nadawanym przez rodziców z klasy średniej. 
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