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Wstęp

Nauczyciel

to

osoba

odpowiednio

przygotowana

do

prowadzenia

pracy

dydaktyczno-wychowawczej, w tym nauczania w instytucjach i placówkach edukacyjnych.
Profesjonalne działania nauczyciela obejmują nie tylko przekazywanie wiedzy, również
kształtowanie postaw i zachowań młodego pokolenia. Nauczyciele są więc obiektem ciągłego
zainteresowania zarówno rodziców, uczniów, jak i mediów.
Niektórych wybitnych nauczycieli wspominają całe pokolenia absolwentów, natomiast
innych chcieliby wymazać z pamięci. Wynika to z faktu, że grono osób określanych mianem
pedagodzy, wychowawcy, profesorowie czy też belfrzy składa się z bardzo różnych
osobowości. Ilu z nas wspomina swoich ulubionych profesorów, ich przyzwyczajenia albo
niepowtarzalne sposoby prowadzenia lekcji. Wyrazem sympatii wobec takich nauczycieli są
wymyślane przez uczniów przezwiska, które mimo upływu lat pozostają w pamięci bardziej
niż prawdziwe imiona i nazwiska. Przykładem mogą być przezwiska: „Mama”,
„Babcia Dynamit”, „Czarodziej”, „Napoleon”, „Koszałek-Opałek” czy „Pierwsza Dama”1.
Nauczyciel jest osobą, której praca ma ogromne znaczenie społeczne. Poprzez swoje
działania wpływa on na życie nie tylko młodego pokolenia, ale też na funkcjonowanie ogółu
społeczeństwa. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy, której formalny
zakres określają dokumenty oświatowe, a nieformalny oczekiwania wielu grup społecznych.
Nauczyciel częstokroć znajduje się w sytuacjach, których nie da się przewidzieć ustawowo,
w których podejmuje działania wykraczające poza obowiązki określone w prawie, kierując się
przede wszystkim dobrem dziecka.
Wśród samych nauczycieli istnieje ogromne zróżnicowanie w motywach podjęcia
studiów pedagogicznych, jak i w podejściu do sposobów uprawiania wybranego zawodu.
Jedni preferują demokratyczny styl pracy, inni liberalny, a jeszcze inni autorytarny. Dla
jednych zawód ten jest związany z pasją, poszukiwaniem nowych rozwiązań w uczeniu,
doskonaleniem swojego warsztatu merytoryczno-dydaktycznego, a dla drugich stanowi
udrękę i przymus. Jeszcze inni zmagają się z problemem wypalenia zawodowego. Na jakość
pracy nauczyciela wpływa bardzo wiele czynników, a wśród nich te najważniejsze:
osobowość, kompetencje, staż pracy, sytuacja zdrowotna, rodzinna czy materialna.
1

M. Śnieżyński, Przezwiska nauczycieli, Impuls, Kraków 2003, s. 85-105; Tenże, Przezwiska nauczycieli a ich
autorytet, „Ruch Pedagogiczny” 2004, nr 1/2, s. 38-47.

4

Jak podkreśla Joanna Madalińska-Michalak „dobrego” nauczyciela powinien
cechować przede wszystkim głęboki namysł nad relacjami interpersonalnymi, jakie buduje
z uczniami. Nauczyciel, który jest dojrzałym pedagogiem przechodzi zatem od myślenia
o sobie w kategorii „ja nauczyciel” do myślenia o sobie w kategorii „ja uczący się”, mając
zawsze na uwadze rozwój i dobro dziecka. Współczesny nauczyciel powinien dążyć do
wychowania człowieka mądrego, który będzie cenił dobro, prawdę i piękno oraz dążył do
lepszego zrozumienia siebie i innych poprzez refleksję nad samym sobą2.
Współcześnie nauczyciel nie jest już jedynym i niepodważalnym źródłem wiedzy, ale
staje się przewodnikiem w tradycyjnej i coraz częściej także w wirtualnej przestrzeni
edukacyjnej. Bycie nauczycielem pokolenia „cyfrowych tubylców”3, którzy poznają świat nie
przez bezpośredni kontakt, ale w sposób zapośredniczony, poprzez media i Internet, jest
niełatwym zadaniem dla pokolenia druku, tablicy i kredy, czyli nauczycieli. Wymaga od nich
zmiany przyzwyczajeń, nawyków i bycia otwartym na nowe rozwiązania technologiczne.
Internet stworzył nową przestrzeń do oddziaływań edukacyjnych oraz zdecydowanie
poszerzył zakres działań związanych z uczeniem, wychowywaniem i socjalizacją4.
Jednocześnie spowodował, że ludzie postrzegają różne wydarzenia i rozumieją problemy
życia publicznego w zależności od sposobu ich prezentacji w Sieci5. To właśnie media
ustalają normy i standardy zachowania, niejako konstruują obrazy rzeczywistości społecznej.
W literaturze naukowej i pamiętnikarskiej, w mediach, w potocznych opiniach
funkcjonują różne wizerunki nauczycieli. Od tych bardzo pozytywnych, przedstawiających
nauczycieli jako pasjonatów i profesjonalistów, po negatywne ukazujące ich jako
niezaangażowanych w pracę, zestresowanych i niedouczonych. Te negatywne komunikaty
często są tylko uogólnieniami i uproszczeniami, które jednak sami nauczyciele traktują jako
brak poszanowania dla ich zawodu oraz całkowite niezrozumienie jego specyfiki. Wielu
z nich odczuwa brak satysfakcji z pracy w stosunku do wkładanego w nią wysiłku oraz

2

3

4

5

J. Madalińska-Michalak, Profesjonalizm nauczyciela, „Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny” 2014,
nr 1, s. 5-6, http://meritum.mscdn.pl/meritum/pliki/cale_numery/2014_1.pdf dostęp: 13.08.2019.
Współcześnie przyjmuje się, że „cyfrowymi tubylcami” są jednostki urodzone po 1982 roku (według Rity M.
Murray). „Cyfrowi imigranci” obejmują trzy pokolenia: „Matures” (1900-1946); „Baby Boomers” (19461964); „Pokolenie X” (1964-1982). W obrębie generacji „cyfrowych tubylców” wyróżnia się: „Pokolenie Y”
(1982-1995); „Pokolenie XD” (1995-2001); „Pokolenie Z” (2001- obecnie). Zob. K. Lewandowski, Nowy
wymiar piśmienności wizualnej generacji Digital Natives. Wyzwania edukacyjne, [w:] Człowiek w obliczu
szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. J. Bednarek, Difin, Warszawa 2014, s. 183-184.
W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, Instytut
Obywatelski, Warszawa 2011, s. 16, http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-polak_internet.pdf dostęp: 30.08.2019.
J. Dobrołowicz, Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym, Impuls, Kraków 2013, s. 69-71.
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nieadekwatność płacy wobec stopnia trudności zadań, które muszą realizować 6. Ponadto dla
wielu demotywujący jest sam system awansu zawodowego obowiązujący nauczycieli
w naszym kraju od roku 2000. To w związku z tymi problemami rodzą się pytania m.in.
o nauczycielskie wykształcenie, kompetencje, awans zawodowy, o całożyciowe uczenie się,
ale i pytania o autonomię i poczucie sprawstwa oraz udział w kreowaniu własnego wizerunku
jako swoistej przeciwwagi dla negatywnego dyskursu o szkole.
Okazuje się, że w dobie ogromnego postępu technologicznego nauczyciele nie
wykorzystują do budowania własnego wizerunku istniejących zasobów, np. szkolnych stron
internetowych czy szkolnych blogów. Tymczasem dla pokolenia Sieci to właśnie Internet jest
podstawowym źródłem informacji na temat ich szkoły i nauczycieli. To w Sieci następuje
proces tworzenia informacji, ich rozpowszechniania i budowania na ich podstawie własnych
opinii i poglądów.
Charakter podjętych w rozprawie doktorskiej badań wymaga analizy sytuacji
nauczycieli przed i po 1989 roku. Przemiany, które się w niej dokonały odzwierciedlają
złożoność edukacyjnych procesów poddawanych reformom, a jednocześnie uświadamiają,
że aby przemiana się dokonała muszą być nią zainteresowani nie tylko twórcy
reformatorskich zabiegów, ale przede wszystkim ci, którzy są nim poddawani. Należyta
diagnoza stanu edukacji powinna być oparta nie tylko na ekspertyzach naukowych, ale i na
refleksji praktyków oraz na szerokich konsultacjach społecznych. Kanadyjski badacz edukacji
Micheal Fullan podkreśla, że zmiany w edukacji nie mogą być wprowadzane na siłę, bo ich
powodzenie zależy w głównej mierze od nastawienia ludzi. Zmiana jest procesem związanym
z problemami, dlatego trzeba być odpowiednio przygotowanym nie tylko na ich pojawienie
się, ale i na ich rozwiązywanie. Zmiana powinna obejmować szerszy kontekst zjawisk
edukacyjnych, a nie ograniczać się tylko do wewnątrzszkolnych uwarunkowań7.
W

związku

z

tematyką

dysertacji,

która

porusza

zagadnienia

związane

z nauczycielem w wirtualnej przestrzeni, konieczne było ukazanie wizerunku nauczyciela
w prasie ogólnopolskiej, na blogach nauczycielskich oraz na szkolnych stronach
internetowych. Podkreślenia wymaga fakt, że na szkolnych stronach internetowych jest nie
tylko konstruowany aktualny wizerunek kadry pedagogicznej, ale ma też miejsce proces

6

7

J. Madalińska-Michalak, Profesjonalizm nauczyciela…, s. 6-7; Zob. J. Dobrołowicz, Wizerunek nauczycielawychowawcy w wybranych tygodnikach opiniotwórczych, [w:] Mądrość w mediach – od bezmyślności do
przemądrzałości, red. M. Dróżdż, Biblos, Tarnów 2014, s. 299-317.
D. Ekiert-Oldroyd, Zmiany edukacyjne w oświacie. Od paradygmatu zmiany do zmiany paradygmatu,
„Chowanna” 2006, t. 1, s. 21-23, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2006t1/Chowanna-r2006-t1-s9-25/Chowanna-r2006-t1-s9-25.pdf dostęp: 12.03.2019.
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upamiętniania. Wizerunek kadry uczącej obecnie jak i dawniej konstruuje społeczność danej
szkoły, którą tworzą dawni i obecni uczniowie oraz nauczyciele i dyrektorzy placówki.
Na stronach internetowych poddanych badaniu szkół średnich, zrzeszonych
w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce8 obecne są wątki z historii oświaty
i wychowania, ale i również z historii najnowszej. Dlatego staje się konieczne przybliżenie
funkcjonowania nauczycieli w okresie od powojnia do współczesności9. Ten zabieg ma na
celu lepsze zrozumienie zachodzących współcześnie zmian w edukacji, na które oddziałuje
dziedzictwo edukacyjne naszego kraju. Romuald Grzybowski rozumie przez nie ogół refleksji
i doświadczeń edukacyjnych, które trwają w świadomości społecznej i są przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Pamięć o dziedzictwie edukacyjnym kształtuje tożsamość
pedagogów i społeczeństwa. Elementy tego dziedzictwa oddziałują na kulturę szkoły i wiele
procesów zachodzących poza nią10. Procesów, które wiążą się z łączeniem tradycji i zmian
w synkretyczny układ zależności, w którym nauczyciel odgrywa bardzo ważną rolę.
Nauczycielskie poglądy, zasady i praktyki nie są obojętne dla otoczenia i w sposób
jawny lub ukryty na nie oddziałują. Jak stwierdza Maria Czerepaniak-Walczak „każda szkoła
ma swoją, niepowtarzalną kulturę i specyficzną dla siebie atmosferę. Dynamika tej kultury
uwikłana

w

przemiany

w

etnicznym,

medialnym,

technicznym,

ekonomicznym

i aksjologicznym kontekście jej funkcjonowania sprawia, że każdorazowe jej przedstawianie
obarczone jest (a co najmniej może być) zarzutem fragmentaryczności”11.
Przedmiotem pracy doktorskiej zatytułowanej „Nauczyciel w wirtualnej przestrzeni.
Badania etnograficzne wybranych szkolnych stron internetowych” jest analiza stron
internetowych wybranych szkół średnich, na których zamieszczone są treści o nauczycielach.
Niniejsza dysertacja składa się z trzech części.
Pierwsza część poświęcona została omówieniu teoretycznych podstaw badań i składa
się z trzech rozdziałów, w których omawiam sytuację nauczycieli na tle przemian edukacji
w XX i XXI wieku, wybrane problemy pedeutologii oraz wizerunek nauczyciela
kształtowany przez media. W rozdziale pierwszym zwracam uwagę na sytuację nauczycieli
8

9

10
11

Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html dostęp:
12.03.2019.
Zob. T. Hejnicka-Bezwińska, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej, PWN, Warszawa 2015;
R. Grzybowski, Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły: wybór studiów
poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013; Edukacja
w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski,
t. 3, Impuls, Kraków 2010.
R. Grzybowski, Polityczne priorytety…, s. 8-9.
M. Czerepaniak-Walczak, Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości, „Pedagogika Społeczna”
2015, nr 3, s. 86, http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/content/abstrakt/SP%203%20(2015)%207787.pdf dostęp: 13.08.2019.
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przed i po 1989 roku, na kryzys zawodu nauczycielskiego, który wiąże się z ogólnym
kryzysem edukacji i szkoły będącym konsekwencją przemian ustrojowych, społecznych oraz
technologicznych.

W

rozdziale

drugim

dotyczącym

pedeutologii

charakteryzuję

tę subdyscyplinę pedagogiki oraz omawiam zagadnienia: roli społecznej i zawodowej,
kompetencji, awansu zawodowego, kształcenia oraz prestiżu nauczycieli. W odniesieniu do
roli zwracam szczególną uwagę na kadrę zarządzającą szkół i jej zadania związane
ze skutecznym przywództwem. W rozdziale trzecim poruszam problem wizerunku
nauczyciela, który dziś coraz częściej kształtują media. Przybliżam zagadnienia dotyczące
mediatyzacji życia społecznego, pamięci, cyberprzestrzeni i szkolnych stron internetowych,
cyberkultury, społeczności internetowych oraz wizerunku nauczyciela w mediach.
Druga część poświęcona jest metodologicznym założeniom badań własnych i składa
się z pięciu rozdziałów, w których omawiam następujące kwestie: przedmiot i cele badań,
stanowisko badawcze, oparte o badania jakościowe i paradygmat konstruktywistyczny.
Formułuję problemy badawcze, wskazuję metody badań. Przybliżam również metodę
zbierania danych – netnografię i metodę analizy danych – jakościową analizę treści.
Uzasadniam dobór próby badawczej oraz opisuję organizację i przebieg badań własnych.
Część trzecia stanowi prezentację analizy wyników badań i składa się z pięciu
rozdziałów, w których odpowiadam na sformułowane w części metodologicznej problemy
badawcze. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą sposobów prezentacji na stronach internetowych
szkół sylwetek nauczycieli i kadry zarządzającej obecnie zatrudnionej w dziesięciu szkołach
średnich wybranych spośród szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych
Szkół w Polsce [SNS]. Następny poświęcony jest pamięci o dawnych nauczycielach i kadrze
zarządzającej szkół. Kolejny przybliża proces upamiętniania kadry pedagogicznej na
szkolnym blogu, a ostatni na stronach stowarzyszeń absolwentów wybranych szkół
należących do Stowarzyszenia. W każdym z rozdziałów odnoszę się do zamieszczanych na
szkolnych stronach internetowych materiałów wizualnych, które dotyczą kadry pedagogicznej.
W zakończeniu sformułowałam praktyczne wskazówki skierowane do nauczycieli
i kadry zarządzającej szkołą na temat jej prezentacji w Internecie. W zmieniającej się
rzeczywistości, zdominowanej przez nowe technologie oraz ciągłą i nie zawsze słuszną
krytykę szkoły i nauczyciela koniecznością staje się dbanie o przemyślany i wspólnie
konstruowany wizerunek kadry pedagogicznej.
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Rozdział I Teoretyczne podstawy badań własnych
1.

Nauczyciel na tle przemian edukacji w XX i XXI wieku

1.1. Nauczyciel a przemiany edukacji przed 1989 rokiem

Po II wojnie światowej polski system oświatowy nawiązywał do tradycji szkolnych
okresu międzywojennego. Trudny proces odbudowy i organizowania szkół odbywał się przy
ogromnym

zaangażowaniu

i

wysiłku

nauczycieli,

którzy

posiadali

zróżnicowane

przygotowanie do pracy w szkole. Były osoby legitymujące się wykształceniem zdobytym
jeszcze przed wojną, ale i takie, które nie posiadały wymaganych kwalifikacji. Kadry
nauczycielskie wykształcone jeszcze w Drugiej Rzeczpospolitej12, na bazie sanacyjnych
programów kształcenia miały wpojone zupełnie inne idee wychowania (państwowego
i obywatelskiego) i dlatego nie były przez nowe władze darzone należytym zaufaniem.
W pierwszych latach po wojnie władze partyjne stanęły więc przed koniecznością
organizowania kształcenia nauczycieli w trybie przyspieszonym w postaci krótkich kursów
dających uprawnienia do podjęcia pracy w szkole w trybie pilnym. Ponadto sami nauczyciele
chcieli w późniejszym czasie uzupełniać swoje wykształcenie wybierając studiowanie
w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym13.
Władze komunistyczne po wcześniejszym poddaniu krytyce systemu oświatowego
panującego w Polsce przed wojną rozpoczęły systematyczny „bój o szkołę i nauczyciela”.
Od 1949 roku nauczyciele składali ślubowanie, którego treść wymuszała na nich zachowanie
uległości służbowej i politycznej. Według tekstu ślubowania nauczyciel miał umacniać
w młodzieży poszanowanie prawa i wierności do Ludowego Państwa Polskiego
w obliczu panującej walki z przeciwnikami ustroju socjalistycznego 14. Od nauczycieli
wymagano więc, aby stali się budowniczymi socjalizmu, posiadali moralność socjalistyczną

12

13

14

W Drugiej Rzeczpospolitej istniały zakłady kształcenia nauczycieli szkół powszechnych, np. państwowe kursy
nauczycielskie (od 1919 roku), pedagogia (od 1928 roku), zaś po reformie jędrzejewiczowskiej z 1932 roku
rozpoczęły działalność 3-letnie licea pedagogiczne. Nauczycieli szkół średnich kształciły uniwersytety oraz
Państwowy Instytut Pedagogiczny. Zob. H. Wójcik-Łagan, A. Zielecki, Kształcenie nauczycieli historii,
[w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, red. J. Maternicki, JUKA, Warszawa 2004,
s. 160-161.
R. Grzybowski, Geneza, założenia organizacyjne oraz ważniejsze prawidłowości kształcenia nauczycieli
w systemie studiów dla pracujących w Polsce po 1945 roku, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pedagogika” 2014, nr 23, 521-523,
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2810/521.pdf dostęp: 13.08.2019.
S. Gawlik, Ideologiczna uniformizacja szkolnictwa w dobie stalinizmu, [w:] Edukacja w warunkach
zniewolenia …, s. 50.
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oraz socjalistyczny stosunek do pracy, a nade wszystko oczekiwano, że będą posiadać
materialistyczny światopogląd15.
Władze partyjne kształtowały sylwetkę osobowościową nauczyciela szkoły średniej
i jego kompetencje zawodowe opierając się na kształceniu i doskonaleniu w paradygmacie
pedagogiki socjalistyczno-naukowej. Obowiązkową lekturą nauczycieli były dzieła klasyków
marksizmu-leninizmu, a także z historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików) oraz polskiego ruchu robotniczego. Władza wspierała nauczycieli lojalnych
względem jej postanowień, natomiast niepokornych degradowała poprzez blokowanie im
ścieżki awansu zawodowego albo poprzez zwalnianie ich z pracy16.
27 kwietnia 1956 roku Sejm PRL uchwalił Ustawę o prawach i obowiązkach
nauczycieli. Zadaniem nauczyciela było „wychowywać dzieci i młodzież na ideowych,
wykształconych, kulturalnych obywateli, patriotów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
oddanych sprawie budownictwa socjalizmu i pokoju”17. Wśród zadań nauczyciela
wymieniono nie tylko realizowanie programów nauczania i wychowania, udoskonalania
metod nauczania i wychowania, dbania o przykładną postawę moralną, ale też systematyczne
podnoszenie swojego poziomu ideologicznego, naukowego i zawodowego (Art. 3)18.
Podkreśleniu zasług w dziele socjalistycznego wychowania i nauczania służyły: tytuł
honorowy „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” i „Medal Komisji
Edukacji Narodowej” (Art. 31). Pierwsze z wyróżnień przysługiwało za wybitne osiągnięcia
w długoletniej pracy zawodowej, a drugie przyznawane było za działalność dotyczącą
piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych19.
W ustawie z 1956 roku wprowadzono również dwie kary porządkowe (upomnienia) oraz pięć
kar dyscyplinarnych (od nagany aż po zwolnienie z pracy)20. Podkreślono także rolę Związku
Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, z którym miała współpracować władza szkolna
w zakresie m.in. : doskonalenia, oceny pracy, nadawania wyróżnień lub postępowania
dyscyplinarnego.

15

16

17

18
19
20

R. Grzybowski, Ku szkole ateizującej. Duchowieństwo, nauczyciele, uczniowie i rodzice wobec działań władz
komunistycznych z lat 1958-1961 zmierzających do pełnej laicyzacji szkoły polskiej, [w:] Edukacja
w warunkach zniewolenia …, s. 93.
J. Król, Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego w latach 1948-1956, [w:] Edukacja
w warunkach zniewolenia …, s. 75-76.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli (Dz. U. z 1956 r. poz. 63);
Zob. B. Śliwerski, Nauczycielska dola, Blog Bogusława Śliwerskiego, http://sliwerskipedagog.blogspot.com/2012/08/nauczycielska-dola.htmldostęp: 27.08.2019.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli (Dz. U. z 1956 r. poz. 63).
Tamże.
Por. A. Smołalski, Pedeutologia historyczna, MarMar, Wrocław 2006, s. 88.
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Lata sześćdziesiąte były jedną z najspokojniejszych dekad w dziejach szkolnictwa
PRL-u. W lutym 1960 roku minister oświaty skierował do nauczycieli list w sprawie udziału
szkół w obchodach tysiąclecia państwa polskiego. W licznych rozporządzeniach władzy dla
nadzoru szkolnego nawoływano do krzewienia świeckiej wizji losów narodu polskiego oraz
do uczestnictwa w obchodach świeckich rocznic, które organizowały kuratoria. Rocznice te
często „zbiegały się” z obchodzonymi w tym czasie świętami religijnymi. Tego rodzaju
działania władzy stanowiły zawoalowaną formę walki z Kościołem Katolickim21.
Warto przypomnieć, że szkoły w przededniu reformy systemu oświaty zmagały się
z trudnymi warunkami lokalowymi, przepełnieniem izb lekcyjnych, co było wynikiem wyżu
demograficznego. Stąd akcja wybudowania nowych szkół z okazji Millenium świetnie
wpisywała się w uzupełnienie planowanej reformy oświatowej22. Słynne „Tysiąclatki” PRL-u
służą uczniom i nauczycielom jeszcze w obecnych czasach.
15 lipca 1961 roku Sejm przyjął ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania,
w której potwierdził pięć zasad, na których od 1945 roku oparty był polski system szkolny:
1. obowiązkowość,
2. powszechność kształcenia na szczeblu podstawowym,
3. drożność systemu szkolnego,
4. bezpłatność nauczania na wszystkich szczeblach,
5. publiczność szkolnictwa23.
Ustawa wprowadziła zasadę obowiązkowości nauki w szkołach podstawowych w wieku
od 7 do 17 lat i włączała placówki przedszkolne do systemu oświaty i wychowania. System
szkolnictwa obejmował 8 klasową szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące,
2-3 letnie zasadnicze szkoły zawodowe oraz 4-5 letnie licea i technika zawodowe. Ustawa
oświatowa w znaczącym stopniu centralizowała system i pracę szkół24. W ustawie określono
zadania stojące przed całym systemem oświaty, w tym zadania jakie miało realizować
szkolnictwo średnie.
W roku szkolnym 1962/1963 ogłoszono centralny program ideowo-pedagogicznej
pracy Związku Nauczycielstwa Polskiego dla nauczycieli, który obejmował szkolenia
o

21
22

23
24

następującej

tematyce:

założenia

ideowo-wychowawcze

zreformowanej

szkoły,

B. Wagner, Strategia wychowawcza w PRL, Neriton, Warszawa 2009, s. 79-80.
Tysiąc szkół na Tysiąclecie, Polskie Radio, https://www.polskieradio.pl/39/246/Artykul/677121,Tysiac-szkolna-Tysiaclecie dostęp: 13.08.2019.
Zob. B. Wagner, Strategia wychowawcza…s. 57; J. Gęsicki, Gra o nową szkołę, PWN, Warszawa 1993.
Cz. Banach, Blaski i cienie polskiej edukacji w XX wieku, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2001, nr 1-2, s. 8,
http://pho.znp.edu.pl/files/2016/09/1-50.pdf dostęp: 13.08.2019.
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wszechstronny rozwój osobowości ucznia, szkoła a samodzielność pracy ucznia, osobowość
nauczyciela, osobowość ucznia, kształtowanie zdolności i zainteresowań uczniów, wpływ
wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego na kształtowanie osobowości dziecka, rola
wychowania pozalekcyjnego i pozaszkolnego na kształtowanie osobowości dziecka oraz rola
wychowania artystycznego i estetycznego w kształceniu osobowości ucznia. Centralnie
wyznaczana tematyka szkoleń dla nauczycieli oscylowała więc wokół zagadnień wychowania
ideologicznego i politycznego w szkole oraz tworzenia jednolitego frontu działań poprzez
współdziałanie szkoły ze środowiskiem25.
W samokształceniu kadry pedagogicznej szkół dużą rolę odgrywały również
czasopisma pedagogiczne, m.in.: „Głos Nauczycielski”, „Nauczyciel i Wychowanie”, „Ruch
Pedagogiczny”,

„Przegląd

Historyczno-Oświatowy”,

na

łamach

których

omawiano

zagadnienia społeczno-polityczne, teorię wychowania socjalistycznego oraz problematykę
dotyczącą warsztatu pracy nauczyciela26.

Czasopisma pedagogiczne były jednym

z istotniejszych narzędzi ideologizacji i laicyzacji szkoły i nauczyciela. Prym wśród
czasopism wykorzystywanych w szkoleniu ideologicznym wiodły periodyki wydawane przez
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nauczycielom prezentowano fragmenty referatów
członków partii lub władz oświatowych. Na łamach czasopism upowszechniano również
przodującą

teorię

pedagogiczną

i

dorobek

dydaktyczno-wychowawczy

Związku

Socjalistycznych Republik Radzieckich27.
Każdy nauczyciel, który wyróżniał się w swojej pracy mógł podzielić się swoim
doświadczeniem z innymi w ramach akcji odczytów pedagogicznych. Mógł także
weryfikować sposoby skutecznego nauczania w szkołach eksperymentalnych. Działalność
szkół wiodących miała na celu nie tylko wdrażanie nowych metod pracy lekcyjnej
i pozalekcyjnej, ale i upowszechnianie ich w postaci prowadzenia lekcji otwartych28.
Zasadniczą rolę w kształceniu kadry dla szkolnictwa średniego miały Wyższe Szkoły
Pedagogiczne, które rozwinęły się na bazie trzyletnich Wyższych Szkół Nauczycielskich29.

25

26
27
28
29

E. Kahl, Doskonalenie nauczycieli w Polsce Ludowej lat 60. w perspektywie urzeczywistnienia koncepcji
jednolitego frontu wychowawczego, [w:] Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela
w latach PRL-u, red. R. Grzybowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 406-408.
Tamże, s. 408.
R. Grzybowski, Polityczne priorytety …, s. 238-246.
E. Kahl, Doskonalenie nauczycieli …, s. 410-412.
Wyższe Szkoły Pedagogiczne powstały w latach siedemdziesiątych w: Bydgoszczy (1973 rok), Częstochowie
(1974 rok), Kielcach (1973 rok), Olsztynie (1974 rok), Siedlcach (1974 rok), Słupsku (1974 rok), Szczecinie
(1973 rok), Zielonej Górze (1974 rok). W Warszawie przekształcono Instytut Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. M. Grzegorzewskiej).
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Mniejszy udział w kształceniu kadr nauczycielskich miały uniwersytety, politechniki, wyższe
szkoły inżynierskie, wyższe szkoły ekonomiczne i rolnicze.
W 1972 roku zapadała decyzja o kształceniu wszystkich nauczycieli na poziomie
wyższych studiów magisterskich, co spowodowało konieczność podwyższenia kwalifikacji
przez około 150 tys. pracujących nauczycieli. Warto zaznaczyć, że w latach 1945-1973 aż 1/5
absolwentów studiów uchylała się od pracy w szkolnictwie. Było to spowodowane m.in.
czynnikami materialnymi, ale i coraz większymi wymaganiami społecznymi względem tej
grupy zawodowej. W latach siedemdziesiątych odnotowano coraz większy kryzys w obrębie
samego zawodu nauczycielskiego30.
Bardzo istotnym wydarzeniem było uchwalenie przez Sejm 27 kwietnia 1972 roku
Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela31. Karta dawała nauczycielom korzystniejsze warunki
pracy oraz umożliwiała wymianę kadry pedagogicznej między różnymi typami i stopniami
szkół. Nakładała także na nauczycieli obowiązek dokształcania się i pogłębiania zdobytej
wiedzy. Nauczyciele, którzy kończyli licea pedagogiczne podejmowali więc studia
w Wyższych Szkołach Pedagogicznych.
W 1975 roku na ogólną liczbę nauczycieli 378 882 zatrudnionych na etacie
w szkołach i placówkach oświatowych, wykształcenie wyższe miało 28,7%, wykształcenie na
poziomie studium nauczycielskiego 47,3%, a 24% wykształcenie średnie. W 1980 roku już
ponad 50% nauczycieli miało wykształcenie wyższe, które niestety nie było równomiernie
rozłożone w środowisku wiejskim i miejskim. Dla przykładu w 1975 roku wykształcenie
wyższe w szkołach miejskich posiadało 36,9% nauczycieli, a w szkołach wiejskich tylko
12,3%. Względnie wysokie kwalifikacje posiadali też nauczyciele szkół średnich – działające
głównie w miastach32.
Realizacja zadań w dziedzinie oświaty wymagała rozbudowy zaplecza naukowego.
Uchwałami Rady Ministrów powołano Instytut Kształcenia Nauczycieli, Instytut Programów
Szkolnych oraz Instytut Badań nad Młodzieżą33. Zorganizowano również Nauczycielski
Uniwersytet Radiowo–Telewizyjny (NURT), który stanowił nową formę dokształcania
i doskonalenia nauczycieli. Celem jego działania było wsparcie nauczycieli, którzy rozpoczęli
studia w systemie zaocznym, wieczorowym lub studia podyplomowe. Tematyka wykładów
emitowanych w radio i telewizji dotyczyła: pedagogiki, psychologii, podstaw nauk
politycznych z elementami ekonomii politycznej oraz marksistowskiej filozofii i teorii
30
31
32
33

B. Wagner, Strategia wychowawcza…, s. 131.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta Praw i Obowiązków Nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. poz. 114).
B. Wagner, Strategia wychowawcza…, s. 128-129.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, „Żak”, Warszawa 2007, s. 148-152.
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rozwoju społecznego. W późniejszym okresie NURT przekształcono w Uniwersytet
Nauczycielski i Telewizję Edukacyjną34.
Głównymi problemami i zadaniami oświatowymi w okresie PRL-u było m.in.:
zmodernizowanie założeń programowych i organizacyjnych wszystkich typów szkół,
modernizacja systemu kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadr oświatowych,
wypracowanie programu rozwoju systemu edukacji narodowej35.
W czasach PRL-u powołano Główną Inspekcję Szkolną, która miała kontrolować
pracę szkoły i nauczycieli. Zaczęto również tworzyć zespoły wizytatorów przedmiotowometodycznych podporządkowane inspektorom szkolnym36. Nauczyciel był służbowo
podporządkowany dyrektorowi szkoły. Wizytacje, hospitacje, a może bardziej sposób ich
przeprowadzania nie motywował jednak nauczycieli do rozwoju zawodowego37.
Czuwanie nad właściwą postawą moralno-ideową nauczycieli stało się również
przedmiotem zainteresowania organów bezpieczeństwa PRL. Stojąc na straży jednego
„właściwego” systemu wartości i jedynego „właściwego” światopoglądu naukowego, który
należało upowszechniać, władze partyjne starannie prześwietlały życiorysy nauczycieli dbając
o to, aby zawód nauczyciela był wykonywany przez „właściwe” jednostki38. Nauczyciel miał
być nie tyle podmiotem w pracy oświatowo-wychowawczej, ile pomocnikiem partii w dziele
realizacji celów ideologicznych i politycznych. Warunki pracy i atmosfera panująca wśród
nauczycieli powodowały wzrost nieufności i konflikty oraz masowe odchodzenie z zawodu.
Władza upatrywała w szkole średniej miejsca tworzenia nowej inteligencji ludowej
o rodowodzie robotniczo-chłopskim. Podejmowała więc systematyczne działania zmierzające
do całkowitej jej przebudowy. Indoktrynacja, narzucanie obowiązującej interpretacji
rzeczywistości społecznej, zakaz swobodnego dostępu do innych źródeł wiedzy były
powszechnymi praktykami. Nauczyciele musieli zdawać obowiązkowy egzamin ideologiczny,
brać udział w pracach społecznych, uroczystościach i rocznicach państwowych, a także
powinni legitymować się przynależnością do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR)39. Dla wielu ta sytuacja była trudnym doświadczeniem życiowym.
34
35
36

37

38

39

Tamże, s. 269.
Cz. Banach, Główne kierunki polityki oświatowej w latach 1982-1985, IKN ODN, Zielona Góra 1983, s. 13.
J. Wojniak, „W służbie socjalizmu, patriotyzmu i internacjonalizmu”. Rola nauczyciela w świetle założeń
polityki oświatowej PRL lat 70. i 80., [w:] Zaangażowanie? Opór?..., s. 65.
J. Ryś, Wpływ nadzoru pedagogicznego na rozwój zawodowy nauczycieli w okresie PRL, [w:] Zaangażowanie?
Opór?..., s. 123-124.
R. Grzybowski, Nieufność jako dominująca cecha relacji pomiędzy nauczycielami a władzami
komunistycznymi w latach PRL-u, [w:] Zaangażowanie? Opór?..., s. 50.
A. Meissner, Społeczeństwo wobec indoktrynacji szkoły średniej w latach 1949-1956, [w:] Edukacja
w warunkach zniewolenia…, s. 55-56.
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Lata osiemdziesiąte w Polsce to okres ważnych wydarzeń historycznych i przemian.
To czas sierpnia 1980, „Solidarności” i transformacji ustrojowej. Wielowarstwowy kryzys
tych lat w Polsce („Solidarność”, stan wojenny) wpłynął znacząco na stan oświaty, na treści
i metody kształcenia, programy nauczania i sposób realizacji celów wychowawczych,
o których zmianę walczyli działacze opozycyjni.
Powinności i obowiązki nauczycieli określone zostały w Karcie Nauczyciela
z 26 stycznia 1982 roku. Zaznaczono w niej, że dokument powstał z intencją nadania
szczególnej rangi zawodowi nauczycielskiemu. W myśl Karty nauczyciel powinien kształcić
i wychowywać młodzież zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.
W Karcie określono również, że stanowisko nauczyciela może zajmować osoba posiadająca
wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub osoba, która
ukończyła szkołę kształcącą nauczycieli i przestrzega podstawowych zasad moralnych a jej
stan zdrowia pozwala na wykonywanie tej pracy. Praca nauczyciela podlegała również ocenie
o charakterze opisowym, która odbywała się w ciągu pierwszych trzech lat pracy. Według
Karty szkołą kieruje dyrektor, który ma zapewnić uczniom i nauczycielom warunki do relacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. W Karcie ustalono także tygodniowy,
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli zatrudnionych w szkole40.
Warto podkreślić, że w latach 1988/1989 w liceach ogólnokształcących wykształcenie
wyższe posiadało 97,7% nauczycieli. Pozostali byli absolwentami studium nauczycielskiego
(1,2%) lub szkół średnich (1,1%)41.
Podsumowując: nauczyciele w okresie PRL-u byli wykonawcami odgórnych
wytycznych i zaleceń władzy. Instrumentalizm i adaptacyjność obecnej kadry nauczycielskiej
wykształconej jeszcze w PRL-u stanowią spuściznę minionego ustroju. Starsi stażem
nauczyciele przywykli do odgórnego sterowania i instruowania, do urzędniczej roli jaką
pełnili w systemie edukacyjnym. Utrwalone stereotypy, wyrażające się w określonych
wzorach zachowania, gotowych receptach, instrukcjach i schematach postępowania,
stanowiły obciążenie, które dało o sobie znać w momencie odzyskania przez nauczycieli
upragnionej autonomii w 1989 roku42.
40
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1.2. Nauczyciel a przemiany edukacji po 1989 roku

Z systemu zamkniętego, z dominującą pozycją ideologii socjalistycznej społeczeństwo
„przeskoczyło” do porządku neoliberalnego, w którym ekspansja różnych interesów nie
pozwala szkole na autonomię i samorozwój. Nauczyciele tuż po zmianie ustrojowej znaleźli
się w trudnym położeniu, gdyż zostali przyzwyczajeni do posłusznego wykonywania
dyrektyw władzy, stając się swego rodzaju technikami, od których wymaga się jedynie
sprawnego wykonywania poleceń. Dlatego większość z nich tęskniła za ustalonymi z góry
programami i podręcznikami, za konspektami lekcji, które pozwoliłyby prowadzić zajęcia
według ustalonego przez inne osoby schematu43.
Nauczyciele zostali zobligowani do realizacji nowych zadań, do których nie byli
przygotowani mentalnie, gdyż system, w którym funkcjonowali przez wiele lat wymuszał na
nich mechaniczną realizację odgórnych wytycznych. Konieczne zatem stało się pośpieszne
uczenie siebie i uczniów innego podejścia do własnego rozwoju i aktywności oraz
przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje44. Tadeusz Lewowicki zwrócił
uwagę, że ówcześni nauczyciele przypominali rozbitka na tratwie. „Rozbitek” jest
samorządny i może robić wszystko, co zechce, ale na tej tratwie jest rzucany przez fale
oceanu pozostając często bezradny wobec ich ogromnej przewagi45.
Niestety „nowi” reformatorzy systemu potraktowali nauczycieli w sposób instrumentalny,
sprowadzając do roli bezrefleksyjnych wykonawców czyichś pomysłów46. Bogusław Śliwerski
na swoim blogu zwracał wielokrotnie uwagę na fakt, że utrwalony od lat hierarchiczny system
zarządzania oświatą ugruntował model autorytarnego kierowania instytucjami oświatowymi
i utrwalił ich formalno-organizacyjny charakter. Nauczycielom zaś narzucił obciążającą ich pracę
administracyjno-biurową, która przyczyniła się do zaburzenia kontaktów między najważniejszymi
podmiotami szkoły: nauczycielem, uczniem i rodzicem47.
W 1991 roku podjęto prace związane z przekształceniem systemu edukacji
i dostosowaniem go do nowych warunków ustrojowych, gospodarczych i społecznych.
43
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Bardzo szybko okazało się, że sformułowanie celów i zadań dla oświaty na wszystkich jej
szczeblach, nie było zadaniem prostym48.
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty była pierwszym
porządkującym dokumentem, będącym też przypieczętowaniem zmiany ustrojowej w Polsce.
Ustawa miała umożliwić demokratyzację oświaty, powoływanie placówek niepublicznych,
a także nadać szkołom i nauczycielom większą autonomię. Nauczycielom wyznaczyła
obowiązek dbania o dobro uczniów podczas działań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a także poszanowania ich godności osobistej49. Ustawa ta określała również,
w artykule 33, zadania nadzoru pedagogicznego, który był odpowiedzialny za ocenianie stanu
i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek oraz
nauczycieli. Ponadto nadzór miał udzielać pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom
w wykonywaniu ich zadań. Miał inspirować nauczycieli do innowacji pedagogicznych,
metodycznych i organizacyjnych50.
Rok 1999 był wyjątkowym rokiem, bowiem rozpoczęto wówczas realizację czterech
wielkich reform: administracji państwowej, ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia
i systemu oświaty. W 1999 roku przeprowadzono całościową reformę polskiego szkolnictwa
obejmującą strukturę systemu, a także jego organizację oraz treści kształcenia. Zlikwidowano
8-klasowe szkoły podstawowe i 4-letnie licea, a w zamian za to powołano 6-klasowe szkoły
podstawowe, 3-letnie gimnazja i 3-letnie licea. Zlikwidowano jeden obowiązujący program,
a wprowadzono podstawę programową, co zainicjowało różnorodność programową w polskich
szkołach (m.in. pojawiły się programy autorskie). Pozwolono również na tworzenie zespołów szkół
(podstawowych i gimnazjalnych)51.
Nauczyciele, w związku z wprowadzanymi zmianami, musieli podejmować decyzje
o przejściu do kształcenia gimnazjalnego lub pozostania na etapie kształcenia podstawowego.
Ponadto powołanie do życia gimnazjum spowodowało, że zgromadzono w jednej szkole
uczniów w trudnym rozwojowo okresie między 13 a 16 rokiem życia. Nauczyciele zaś
znaleźli się po raz kolejny w niełatwym położeniu, bowiem nie byli odpowiednio
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przygotowani do rozwiazywania licznych i trudnych problemów wychowawczych, z którymi
się spotykali w swojej pracy52.
Udział nauczycieli w reformie 1999 roku badała Małgorzata Zalewska-Bujak, która
zwróciła uwagę na fakt, że nauczyciele choć w większości dobrze znali założenia reformy,
nie mieli w niej tak aktywnego udziału jak tego oczekiwano. Dla przykładu ich
zaangażowanie w tworzenie autorskich programów nauczania było tylko na poziomie
kilkunastu procent. Największy procent spośród badanych deklarujących tworzenie autorskich
programów stanowili nauczyciele z najdłuższym stażem pracy oraz ci, którzy ukończyli
studia podyplomowe oraz różnego typu kursy. Ponadto nauczyciele w niewielkim procencie
brali udział w samym przygotowywaniu założeń reformy z 1999 roku, choć to właśnie oni
byli jej bezpośrednimi wykonawcami53.
Kolejna reforma w 2009 roku była reformą programową. Zmiana programów
kształcenia pociągnęła za sobą wymianę podręczników szkolnych. Podjęto również decyzję
o obniżeniu wieku szkolnego do 6 lat54. Ta ostatnia zmiana była przedmiotem wielu dyskusji
nie tylko w środowiskach naukowych, ale również wśród nauczycieli, rodziców, publicystów
i dziennikarzy. W debacie publicznej pojawiły się pytania o przygotowanie szkoły
i nauczycieli do pracy z dziećmi młodszymi oraz o ich gotowość do reorganizacji swojego
warsztatu pracy55. W tym też roku wprowadzono nowe rozporządzenie o nadzorze
pedagogicznym. Zdefiniowano w nim wymagania dotyczące najróżniejszych dziedzin pracy
szkoły począwszy od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej,
przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po
organizację pracy szkoły. Ewaluacja pracy placówki i nauczycieli miała ułatwić uczenie się
oraz poprawić jakość pracy nauczycieli56.
Warto zaznaczyć, że statystyczny nauczyciel w Polsce, podobnie jak w innych krajach
na świecie, jest kobietą. W zawodzie nauczyciela w roku szkolnym 2009/2010 pracowało
534,3 tys. kobiet, co stanowi 81% tej grupy zawodowej. Natomiast mężczyzn było zaledwie
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125,1 tys. czyli 19%57. W sytuacji niżu demograficznego, który ma miejsce od ponad dwóch
dekad, wielu nauczycieli podejmowało pracę w kilku placówkach oświatowych, gdyż
w macierzystej nie mieli i ciągle nie mają zapewnionego całego etatu58. Jest to dodatkowe
obciążanie i nierozwiązany problem polskiej edukacji.
Wracając do sytuacji nauczyciela i problematyki reform oświatowych z lat 1999-2010
należy zauważyć, że reformy tych lat charakteryzował brak spójności i brak wytyczonego
kierunku, co przekładało się na słabe zaangażowanie w ich wdrażanie samych nauczycieli.
Każda kolejna ekipa rządząca wprowadzała zmiany według własnych pomysłów, a nauczyciel
miał się do nich dostosować59. Tymczasem tworzenie i rozwój demokratycznego
społeczeństwa powinno się wiązać z racjonalnym uzasadnianiem wszelkich zmian w edukacji
oraz powinno włączać nauczycieli i środowiska naukowe do debaty edukacyjnej
i planowanych zmian60.
Autorzy publikacji dotyczącej decentralizacji systemu oświaty zwrócili uwagę na fakt,
że fundamentalne reformy XXI wieku dotyczyły w największym stopniu mechanizmów
zarządzania oświatą i finansowania zadań oświatowych. Natomiast najpoważniejszym,
strategicznym wyzwaniem stojącym przed polskim systemem oświaty ciągle jest budowanie
prestiżu zawodu nauczycielskiego w oparciu o selekcję, kształcenie, wynagrodzenie, ocenę
pracy i awans zawodowy. Wobec tych argumentów gruntownych zmian wymaga sam system
kształcenia nauczycieli, a także system awansu zawodowego, powszechnie krytykowany
za brak selekcyjności oraz pozbawianie nauczycieli motywacji do samorozwoju już na
wczesnym etapie kariery61.
Jak podkreśla Jolanta Szempruch, kształceniem nauczycieli powinny zajmować się
placówki prowadzące działalność badawczą i posiadające specjalistyczną akredytację
w zakresie kształcenia w zawodzie nauczyciela. Ponadto powinien zostać wprowadzony
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państwowy egzamin nauczycielski po rocznym stażu odbywanym pod okiem tutora oraz
należy przywrócić szkoły ćwiczeń niezbędne w kształceniu nauczycieli62.
Zawód nauczyciela – według Zygmunta Freuda – należy do tzw. profesji
niemożliwych63, które cechuje niemożność sprostania stawianym wymaganiom i powinnościom
przez jednego człowieka. W tej profesji zadania mają charakter addytywny, a oczekiwania
społeczne są często wyższe od potencjału jednostki. Według Stefana M. Kwiatkowskiego
nauczycielami powinni być najlepsi z najlepszych, a zawód ten powinien być otoczony
specjalną opieką i nagradzany najwyższymi płacami64. Bogusław Śliwerski zauważył, że mimo
upływu wielu lat od transformacji ustrojowej nauczyciele nadal są klasą średnią o najniższych
dochodach i ograniczonych możliwościach kreowania własnych innowacji. Szkolnictwo nadal
zarządzane jest centralistycznie, funkcjonuje w nim nieefektywny systemem klasowo-lekcyjny,
obecne jest pozoranctwo oraz nadmierna biurokratyzacja pracy65.
Narastających problemów w edukacji nie rozwiązała reforma rozpoczęta w 2016 roku
przez minister Annę Zalewską. Jej naczelnym hasłem stała się „dobra zmiana”, a sama
reforma w opinii publicznej zyskała miano „deformy” i stała się powodem powszechnego
niezadowolenia nauczycieli, ludzi nauki, sztuki i kultury oraz rodziców uczniów. Reforma ta
objęła wszystkie szczeble edukacyjne od szkół podstawowych po ponadpodstawowe. Według
jej założeń szkoła podstawowa jest dziś 8-letnia, a gimnazja przestały funkcjonować. Warto
zaznaczyć, że dokonano również zmiany w zakresie obowiązku szkolnego dzieci, który
ponownie rozpoczyna się w siódmym roku życia66. Zamiany w edukacji dokonywane przez
władze oświatowe spowodowały wzrost napięcia wśród nauczycieli, wyrazem czego był
ogólnopolski strajk w kwietniu 2019 roku. Nauczyciele domagali się m.in.: podwyżki płac,
zmian w systemie awansu zawodowego oraz dymisji minister Anny Zalewskiej.
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W

„Gazecie

Wyborczej”

na

bieżąco

informowano

opinię

publiczną

o przygotowaniach, przebiegu i zakończeniu strajku67. W licznych artykułach poruszano
m.in.: problem zarobków68, godności69 i społecznego wsparcia dla nauczycieli płynącego
z różnych środowisk70. Po kwietniowym strajku rozpoczęto prace nad kolejną nowelizacją
Karty Nauczyciela. W ramach zmian przewidziano m.in.: wzrost wynagrodzeń, dodatek
za wychowawstwo oraz zmiany w systemie awansu zawodowego71.
Podsumowując: po roku 1989 sytuacja nauczyciela uległa istotnej zmianie. Przestał on
być pasem transmisyjnym na linii władza i społeczeństwo, a stał się aktywnym podmiotem,
który podejmuje wysiłki zmiany polskiej szkoły, choć boryka się z wieloma problemami
wynikającymi z różnego typu uwikłań edukacyjnych, np. neoliberalnej rzeczywistości.
Nauczyciel potrzebuje zatem ogromnego wsparcia wielu środowisk w stawaniu się
profesjonalnym pedagogiem, który będzie potrafił mówić otwarcie zarówno o swoich porażkach,
jak i sukcesach, który będzie dzielił się doświadczeniem i namysłem nad swoją praktyką
edukacyjną. Do tego rodzaju działań potrzebna jest przestrzeń, którą wypełnia współpraca
i

wzajemne

zaufanie

oraz

refleksja

nad

najlepszymi

sposobami

łączenia

teorii

i praktyki w synergiczny układ relacji służących dobru ucznia. Do twórczego przekształcania
rzeczywistości w dobie „płynnej nowoczesności” potrzeba jednostek twórczych, niezależnych
i wewnętrznie zintegrowanych. Jednostek mających odpowiedni stosunek do tradycji
i przeszłości jednocześnie mających przemyślaną wizję swojego miejsca w szkole przyszłości.
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J. Suchecka, Historyczny strajk nauczycieli, Portal Wyborcza.pl, 8 kwietnia 2019,
http://wyborcza.pl/7,75968,24630514,historyczny-strajk-nauczycieli.html dostęp: 24.07.2019;
M. Czajkowska, MEN chce nazwisk strajkujących nauczycieli. ZNP: to nielegalne, Portal Wyborcza.pl, 11
kwietnia 2019, http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,24640344,men-chce-nazwiskstrajkujacych-nauczycieli-znp-to-nielegalne.html dostęp: 24.07.2019.
A. Pucułek, Strajk nauczycieli. Protestujący muszą dostać przynajmniej pensję minimalną, Portal
Wyborcza.pl, 17 kwietnia 2019, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,24675061,strajk-nauczycieli-niemozna-zabrac-calego-wynagrodzenia-musza.html dostęp: 24.07.2019.
T. Utzik, Strajk nauczycieli to wołanie o godność. Czas na refleksję, Portal Wyborcza.pl, 27 marca 2019,
http://wyborcza.pl/7,95891,24591273,strajk-nauczycieli-to-wolanie-o-godnosc-czas-na-refleksje.html
dostęp: 24.07.2019; J. Tybura, Strajk nauczycieli w Płocku. „Na pytanie, czy też chciałby uczyć, mój syn
odpowiada, że wolontariat go nie interesuje”, Portal Wyborcza.pl, 9 kwietnia 2019,
http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24633027,strajk-nauczycieli-w-plocku-na-pytanie-czy-tez-chcialbyuczyc.html dostęp: 24.07.2019.
W. Mrozek, „Musimy żyć problemami, którymi żyje polskie społeczeństwo”. Ludzie kultury wspierają strajk
nauczycieli, a teatry organizują zajęcia dla dzieci, Portal Wyborcza.pl, 9 kwietnia 2019,
http://wyborcza.pl/7,75410,24632258,musimy-zyc-problemami-ktorymi-zyje-polskie-spoleczenstwo.html
dostęp: 24.07.2019; M. Toczek, Strajk nauczycieli. Ludzie kultury i nauki założyli specjalny fundusz na rzecz
strajkujących, Portal Wyborcza.pl, 14 kwietnia 2019, http://wyborcza.pl/10,82983,24642259,strajknauczycieli-ludzie-kultury-i-nauki-zalozyli-specjalny.html dostęp: 24.07.2019.
J. Suchecka, Zmiany w Karcie Nauczyciela. Co zyskają a co stracą nauczyciele?, Portal Wyborcza.pl,
25 czerwca 2019, http://wyborcza.biz/biznes/7,159911,24930803,zmiany-w-karcie-nauczyciela-co-zyskajaa-co-straca-nauczyciele.html?disableRedirects=true dostęp: 25.07.2019.
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1.3. Nauczyciel a kryzys edukacji i szkoły

Pojęcie kryzysu stosowane jest do opisu różnych wymiarów współczesności i pojawia
się na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Socjologowie mówią o kryzysie więzi
społecznych, kryzysie instytucji oraz sposobów ich funkcjonowania. Psychologowie zwracają
uwagę na kryzys tożsamości jednostki, na charakterystyczne dla współczesnego człowieka
poczucie alienacji i osamotnienia. Antropologowie wskazują na kryzys kultury. Pedagodzy
natomiast akcentują kryzys wychowania obecny w obrębie działalności rodziny, kościoła oraz
szkoły. Pojęcie kryzysu jako kategorii, za pomocą której opisywana jest nasza współczesność,
okazuje się być pomocne w postawieniu na nowo pytania o edukację, jej jakość i złożone
konteksty72.
Współczesny nauczyciel pracuje w świecie zdominowanym przez media i kulturę
wizualną. Pracuje z pokoleniem, które nie odtwarza już postaw i zachowań swoich
rodziców73. Natomiast jest pokoleniem „zanurzonym” w świecie nowoczesnych technologii
i nieustanego bycia online, co powoduje, że starsze pokolenie musi przystosować się do
wzorców wypracowanych przez młodych, będąc jednak ciągle bardziej offline niż online.
Ta sytuacja rodzi pytanie o gotowość i chęć nauczycieli do wprowadzania zmian w procesie
dydaktycznym. Odpowiedź na to pytanie będzie się wiązała ze stopniem otwartości
nauczycieli

na

wprowadzanie

innowacji,

eksperymentów

do

procesu

nauczania

i wychowywania. Będzie też zależna od kultury szkoły, którą tworzy kultura jej podmiotów:
nauczycieli, uczniów, rodziców. Według Marii Czerepaniak-Walczak kultura szkoły „składa
się właśnie z (...) poglądów, zasad i praktyk, które w jawny i ukryty sposób oddziałują na
rozwój osoby i zmianę społeczną, zarówno w szkole jak i w jej bezpośrednim i pośrednim
otoczeniu”74.
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M. Nowak-Dziemianowicz, Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą, Dolnośląska Szkoła
Wyższa, Wrocław 2014, s. 26-27, https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/196/1/Oblicza_edukacji.pdf
dostęp: 12.03.2019.
Warto przywołać w tym miejscu koncepcję antropologiczno-kulturową Margaret Mead, która już dawno
temu wskazywała na trzy ważne kategorie kultury i związane z nimi procesy uczenia się: kulturę
postfiguratywną, w której młode pokolenie uczy się od starszego pokolenia; kulturę konfiguratywną,
w której młode pokolenie, jak i starsze uczą się od swoich równolatków; kulturę prefiguratywną, w której
starsze pokolenie uczy się od młodego pokolenia. Zob. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu
międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, PWN, Warszawa 1978; Por. J. Dobrołowicz, Mediatyzacja
współczesności a procesy socjalizacji i wychowania, „Paedagogia Christiana” 2014, nr 2, s. 139-140,
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2014.027/5582 dostęp: 06.09.2019.
M. Czerepaniak-Walczak, Kultura szkoły …, s. 77, http://pedagogikaspoleczna.com/wpcontent/content/abstrakt/SP%203%20(2015)%2077-87.pdf dostęp: 27.08.2019.
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Do skutecznych zmian potrzebne jest otwarcie się nauczyciela na współpracę
i wymianę z uczniami, bo dzięki niej możliwa będzie synergia, czyli połączenie potencjałów
jednostek i osiągniecie lepszych rezultatów niż w pojedynkę75.
Dzisiaj, według Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, istnieje potrzeba uzgadniania
kierunków i treści zmian, negocjowania ich zakresu, określenia zadań, obowiązków
i odpowiedzialności wśród wszystkich uczestników edukacyjnych procesów 76. Potrzeba
dialogu i partycypacji okazuje się być bardzo potrzebna polskiej szkole. Istnieje także inna
potrzeba, bardzo istotna dla nauczycieli i edukacji, potrzeba – dofinansowania sektora
edukacji. Obserwuje się jednak proces przeciwny – permanentne niedofinansowanie
edukacji77. Bardzo trudno stworzyć zatem system edukacji, który potrafiłaby jednocześnie
dobrze „służyć” gospodarce i jednostce.
W raportach o stanie oświaty analizuje się sytuację edukacji w różnych aspektach:
demograficznym, finansowym, prawnym, ale i dydaktycznym. Weryfikuje się cele, treści,
formy kształcenia w świetle zmiennej filozofii wychowania, ale i złożonych uwarunkowań
współczesnego świata w celu ulepszania i przeobrażania oświaty78. Proponuje się nowe
rozwiązania starych problemów, wykorzystując doświadczenia z innych krajów, które nie
zawsze przynoszą pożądane rezultaty. Według ogólnych założeń każda zmiana w systemie
oświaty ma pomagać uczniom i nauczycielom w lepszym poznawaniu siebie i lepszym
rozumieniu świata. Ma także wzmacniać wszechstronny rozwój, współpracę oraz dialog79.
W związku z tym powstaje wiele pytań o sens i zakres zmian oraz o udział w niej jej
głównych agentów, czyli nauczycieli.
Niewątpliwie szkoła wymaga zmian, ale konstruowanych wspólnie z głównymi
„aktorami szkoły”: dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Wymaga ich również
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W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się … s. 71-72, http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2011/11/edukacja_kolodziejczyk-polak_internet.pdf dostęp: 27.08.2019.
M. Nowak-Dziemianowicz, Oblicza edukacji…, s. 31-32,
https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/196/1/Oblicza_edukacji.pdf dostęp: 12.03.2019.
J. Dobrołowicz, Konstruowanie obrazu edukacji w polskiej prasie codziennej na przykładzie „Gazety
Wyborczej”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 103-104,
https://www.researchgate.net/publication/323081661_Konstruowanie_obrazu_edukacji_w_polskiej_prasie
_codziennej_na_przykladzie_Gazety_Wyborczej dostęp: 12.03.2019.
Zob. Raport o stanie oświaty w PRL, red. J. Szczepański, PWN, Warszawa 1973; Edukacja Narodowym
Priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
PWN, Warszawa-Kraków 1989; Edukacja w warunkach zagrożenia: podstawowe tezy raportu Komitetu
Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1989; Raport o potrzebie strategicznej
koncepcji rozwoju Polski i roli nauki w przebudowie gospodarki, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy
Prezydium PAN, Elipsa, Warszawa 1993; Raport o stanie edukacji 2010 …,
http://eduentuzjasci.pl/badanie/126-informacje/artykul/233-raport-o-stanie-edukacji-2010.html dostęp:
12.03.2019.
I. Nowosad, Perspektywy rozwoju szkoły, szkice z teorii szkoły, IBE, Warszawa 2003, s. 165-169.
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proces kształcenia oraz doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli. Bez świadomego
udziału, sprawstwa nauczycieli nie będzie możliwe powstrzymanie negatywnego dyskursu
medialnego na temat edukacji i jej głównych „aktorów”. Tylko poprzez stworzenie
autentycznej wspólnoty uczących się, opartej na kulturze zaufania i współpracy, możliwa jest
zmiana obrazu edukacji, wizerunku szkoły i nauczycieli w społeczeństwie. Wymaga to jednak
przemyślanej aktywności w tradycyjnej i wirtualnej przestrzeni szkoły, która ukaże złożoność
pracy szkoły i nauczycieli oraz podkreśli wagę uczenia się od siebie nawzajem i refleksji nad
sztuką bycia nauczycielem. Sztuką wchodzenia w role, które wymagają dialogu, dopuszczania
do głosu inności i komunikowania się w celu brania odpowiedzialności za bycie człowiekiem
w świecie wielości znaczeń, wyborów i tożsamości80.
Zachowanie równowagi pomiędzy zmianami w procesie wychowania, kształcenia,
nauczania i uczenia wymaga spójnej wizji człowieka, spójnych działań podmiotów
edukacyjnych procesów. Wymaga także pielęgnowania kultury zaufania i współpracy, po to
aby tworzyć szkołę na wzór laboratorium, w której dominować będzie kształcenie
umiejętności zdobywania informacji i działania, współdziałania w grupie i twórczego
myślenia. Szkoły, w której nauczyciel nie zapomni o najważniejszej kwestii - wychowywaniu
człowieka mądrego, zintegrowanego wewnętrznie, korzystającego z dobrodziejstw cyfrowego
świata rozsądnie, krytycznie i twórczo.
Nauczyciel w „cyfrowej szkole” powinien nie tylko sam biegle posługiwać się
dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi, ale tworzyć przestrzeń do wykorzystania
potencjału pokolenia Sieci w procesie wspólnego uczenia się. Szkoła ma być „swoistego
rodzaju domem uczenia się, laboratorium zdobywania wiedzy, warsztatem edukacyjnym”81.
Bez względu na to czy potraktujemy szkołę jako instytucję, system społeczny czy
organizację, nauczyciel będzie miał w niej kluczową do odegrania rolę. Szkoła gromadzi
różnych ludzi i poddaje ich określonym, zorganizowanym działaniom; tworzy grupę
społeczną o szczególnym układzie relacji pomiędzy jej członkami; stanowi odrębną od
otoczenia strukturę przy jednoczesnym powiązaniu z otoczeniem82. W zależności od
wybranego aspektu dokonywania analizy funkcji wypełnianych przez szkołę zadania
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Zob. M. Urbaniak, Gorzki smak płynnej ponowoczesności. Wybrane zagadnienie z filozofii społecznej
Zygmunta Baumana, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2014, nr 4, s. 5-27,
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171330529 dostęp:
12.03.2019.
B. Śliwerski, Szkoła w sytuacji permanentnych konfliktów, [w:] Szkoła. Konflikt podmiotów?, red. I. Nowosad,
K. Pietrań, M. J. Szymański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 37.
A. Perkowska-Klejman, A. Górka-Strzałkowska, Szkoła jako instytucja, system społeczny i organizacja, [w:]
Szkoła. Wspólnota dążeń?, red. A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. J. Szymański, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 64.
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nauczyciela ulegają zmianie, ale ciągle są uwikłane w różne konteksty, które wynikają
właśnie z faktu, że szkoła nie jest „samotną wyspą”, ale miejscem nieustannych interakcji.
Nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkolni, rodzice tworzą szkolny podsystem,
w którym istnieją liczne zależności interpersonalne, formalne i nieformalne. Życie społeczne
szkoły jest silnie związane z rytuałami i interakcjami83. Niektórzy badacze zwracają uwagę
jeszcze na rolę tzw. ukrytego programu84, który istnieje obok formalnego programu
nauczania85. Dlatego też szkoła nie stanowi jednorodnego obszaru badawczego, gdyż skupiają
się w niej różne procesy towarzyszące wychowaniu i uczeniu. Stąd pojawiają się pytania o jej
jakość, o jej kondycję w świecie nieustannych i dynamicznych przeobrażeń. Jak ważny jest to
temat dla ocen i krytyki, świadczy chociażby liczba publikacji jej poświęconych. Spośród
polskich uczonych dokonujących krytyki szkoły i systemu edukacji można wymienić m.in:
Bogdana Suchodolskiego86, Jana Szczepańskiego87, Tadeusza Lewowickiego88, Wincentego
Okonia89, Czesława Kupisiewicza90, Czesława Banacha91, Zbigniewa Kwiecińskiego92, Alicję
Kargulową93,

Józefa

Kozieleckiego94,

Aleksandra

Nalaskowskiego95,

Bogusława

Śliwerskiego96, Tadeusza Pilcha97, Kazimierza Denka98, Marię Dudzikową99. Krytykę szkoły
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Tamże, s. 72.
Program ukryty obejmuje wszystko, co zostaje przyswojone przez uczniów podczas nauki w szkole, a nie jest
ujęte w oficjalnym programie nauczania. Zob. Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, PWN,
Warszawa 2009, s. 145.
Zob. A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, Warszawa 1995; J. Nowotniak, Ukryty program
szkolnej rzeczywistości, „Kwadra”, Szczecin 2002; W. Żłobicki, Ukryty program w edukacji. Między
manipulacją a niewiedzą, Impuls, Kraków 2002; Por. D. Pauluk, Pozaideologiczne uwikłania. Ukryty program
we współczesnej debacie edukacyjnej, „Kultura i Edukacja” 2013, nr 2, s. 7-28, http://www.kultura-iedukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=84&path%5B%5D=81
dostęp: 13.08.2019.
Zob. B. Suchodolski, Wychowanie dla przyszłości, PWN, Warszawa 1968.
Zob. J. Szczepański, Reformy, rewolucje, transformacje, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.
Zob. T. Lewowicki, Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, „Żak”, Warszawa 1995.
Zob. W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, „Żak", Warszawa 2009.
Zob. Cz. Kupisiewicz, Wizje szkoły przyszłości, IKN, Warszawa 1985.
Zob. Cz. Banach, Polska szkoła i system edukacji – przemiany i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 1997.
Zob. Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, „Trans Humana”, Białystok 1995.
Zob. A. Kargulowa, Dlaczego dzieci nie lubią szkoły, WSIP, Warszawa 1991.
Zob. J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności [eseje humanistyczne], Jacek Santorski & CO. Wydaw.,
Warszawa 1995.
Zob. A. Nalaskowski, Niepokój o szkołę, Impuls, Kraków 1995; Por. A. Nalaskowski, Szkoła Laboratorium.
Od działań autorskich do pedagogii źródeł, Impuls, Kraków-Warszawa 2017; A. Nalaskowski, Jerzy Grotowski
i pedagogika, „Roczniki Pedagogiczne” 2017, nr 1, s. 151-164,
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/6254/6354 dostęp: 13.08.2019.
Zob. B. Śliwerski, Problemy współczesnej edukacji: dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Zob. T. Pilch, Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności, „Żak”, Warszawa 1999.
Zob. K. Denek, W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, „Eruditus”, Poznań 2000.
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podejmowali równolegle zagraniczni teoretycy szkolnej edukacji, m.in. Ivan Illich, Philip
Coombs, Hubertus von Schoenebeck, Helmut von Hentig, Torsten Husén100. Mimo krytyki
nie udało się dotychczas znaleźć innego rozwiązania edukacyjnego, które mogłoby skutecznie
zastąpić szkołę i nauczyciela.
Ivan Illich w książce „Społeczeństwo bez szkoły” stwierdził, że tak naprawdę uczymy
się poza szkołą. Według niego szkoła blokuje kreatywność i przyczynia się do marnotrawienia
ogromnych funduszy społecznych101. Szkoła była i jest krytykowana za manipulację i chaos w
systemie wartości, a także za hierarchiczność i rywalizacyjne schematy działania, w które jest
uwikłany nauczyciel102. Szkoła mimo ciągłych reform oraz wielu innowacji nadal istnieje,
choć wymaga przeformułowania celów, programów nauczania, ale przede wszystkim relacji
podmiotów obecnych w edukacyjnej przestrzeni103.
Nauczyciel nieustannie staje wobec trudnych wyzwań zmieniającego się świata. Jego
zadaniem jest pomoc uczniom w krytycznym postrzeganiu świata, a także nauczenie ich
funkcjonowania w świecie wielości i sprzeczności informacyjnej. Oczekuje się od niego także
stymulowania uczniów do twórczego i refleksyjnego uczestniczenia w zmianach104. Nie
będzie to możliwe bez zaangażowania nauczycieli w pracę i organizację, którą jest w tym
przypadku szkoła. Ta ostatnia stanowi odrębne środowisko, w własnym klimatem i kulturą
organizacyjną, które może być przyjazne, otwarte, autorytarne lub opresyjne. Indywidualne
predyspozycje nauczyciela mogą zostać wykorzystane do tworzenia i wdrażania zmian
w edukacji pod warunkiem, że on sam będzie do nich przekonany105.
Bogusław Śliwerski uważa, że „wolny nauczyciel nie musi uwodzić władzy, nie musi
zajmować się już tak bardzo sobą i swoim poczuciem uprzedmiotowienia, bezsilności, braku
sprawstwa. One są już poza nim. Może się ofiarować innym, stając ponad własnym „ja”,
wyzwalając się z lęków, uzależnienia od innych, z bólu poniżenia, na rzecz zadbania o owoce
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Zob. M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia: eseje etnopedagogiczne,
Impuls, Kraków 2001.
J. Kuźma, Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Impuls, Kraków 2011, s. 15-18.
Zob. I. Illich, Społeczeństwo bez szkoły, tłum. F. Ciemna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
M. Dudzikowa, Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru
edukacji (i nie tylko), [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa,
K. Knasiecka-Falbierska, Impuls, Kraków 2013, s. 74.
J. Konieczka, Kryzysy edukacji w epoce ponowoczesności, [w:] Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza,
przemiany, nowe znaczenia, red. W. Żłobicki, t. 1, Impuls, Kraków 2013, s. 37-39.
J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Impuls, Kraków 2013, s. 302.
I. Nowosad, M. Farnicka, Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole – pytania o dobrostan
i zaangażowanie w kontekście zmiany, [w:] O nową jakość edukacji nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 282-284.
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swojej pracy”106. Taka jednak wolność wymaga ogromnej pracy najpierw nad samym sobą
i świadomością znaczenia tego zawodu dla ogółu społeczeństwa.
Według badań prowadzonych przez wielu uczonych, w tym pedeutologa Wandę
Dróżkę wynika, że jednymi z najważniejszych problemów, z którymi zmagają się nauczyciele
są: brak wsparcia finansowego, brak właściwego wypoczynku, zły stan zdrowia, poczucie
niezaspokojenia potrzeb związanych z bezpieczeństwem materialnym i socjalnym, poczucie
braku szacunku ze strony uczniów i rodziców oraz spadek autorytetu szkoły i nauczyciela107.
Ponadto nauczyciele narzekają na „trudne, nieadekwatne warunki pracy: ciągłe reformy
w szkolnictwie, zmiany na stanowisku ministra, niejasne przepisy, przeładowane programy,
brak czasu na zadania szkolne, zabieranie pracy do domu, brak czasu/możliwości na
indywidualne podejście do ucznia, brak pedagogów i psychologów przy narastającym
zagrożeniu agresją uczniów, zbyt liczne klasy, konieczność ciągłego doszkalania się, brak
możliwości osiągnięcia awansu po uzyskaniu ostatniego stopnia awansu zawodowego, małe
szanse na karierę zawodową, niesprawiedliwość w traktowaniu, brak wsparcia, brak
porozumienia, zawiść, bezradność, zazdrość, rywalizacja, „szablonowy” program, niechęć
dyrekcji do wprowadzania nowych metod nauczania, krytykowanie metod pracy, brak
darmowych szkoleń, brak kursów/szkoleń na konkretny temat itp. Trudne, nieadekwatne
warunki pracy są największą bolączką nauczycieli w średnim wieku, najbardziej obarczonych
obowiązkami”108.
Podsumowując: rozwiązaniem powyższych problemów byłyby, m.in.: przemyślane
zmiany w edukacji, angażujące całe zespoły nauczycieli do ich wprowadzania; dbanie
o kulturę pedagogiczną nauczycieli109; poprawienie jakości kształcenia nauczycieli poprzez
dostosowanie do zmian związanych z rozwojem nowych technologii (cyfrowa dydaktyka)110;
poprawienie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez bezpłatne kursy,
szkolenia dostępne online i dostosowane do stażu zawodowego nauczyciela; polepszenie
106

B. Śliwerski, Nauczyciele wolności, Blog Bogusława Śliwerskiego, http://sliwerskipedagog.blogspot.com/2011/01/nauczyciele-wolnosci.html dostęp: 27.08.2019.
107
W. Dróżka, „Nauczyciel wspierany” a realia pracy zawodowej, [w:] Kompetencje interpersonalne w pracy
współczesnego nauczyciela, red. S. T. Kwiatkowski, D. Walczak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej, Warszawa 2017, s. 71,
http://www.aps.edu.pl/media/2081077/kompetencje_interpersonalne_ebook.pdf dostęp: 30.08.2018.
108
Tamże, s. 71-72, http://www.aps.edu.pl/media/2081077/kompetencje_interpersonalne_ebook.pdf dostęp:
30.08.2018.
109
Przez kulturę pedagogiczną nauczycieli rozumiem układ stosunków panujących w zespole nauczycieli oraz
układ wartości, rytuałów, wzorców, który jest kultywowany w gronie pedagogicznym szkoły.
Zob. J. Szempruch, Pedeutologia. Studium…, s. 187.
110
Dydaktyka Cyfrowa Epoki Smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej.
Raport Ekspercki, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” 2013,
http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf dostęp: 09.03.2019.
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ogólnych warunków pracy, np. przez stworzenie odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni do
odpoczynku czy też sprawdzania prac klasowych; zmniejszenie biurokracji w szkole poprzez
systemowe rozwiązania problemu; wprowadzenie udogodnień związanych z profilaktyką,
dbaniem o stan zdrowia poprzez wsparcie psychologa, pedagoga i psychiatry111; możliwość
częstszych i dłuższych niż dotychczas urlopów dla poratowania zdrowia; bardziej elastyczny
czas pracy, z którego część mogłaby być przeznaczana samorozwój oraz tak potrzebną w tym
zawodzie refleksję; uzyskiwanie prawa do wcześniejszej emerytury112.
Te i wiele innych rozwiązań mogłyby przyczynić się do lepszego, efektywniejszego
wykonywania zawodu oraz pozwoliłyby na zorganizowanie sprzyjających warunków
do tworzenia autentycznej wspólnoty uczących się łączących doświadczenie i refleksję nad
swoim zawodem w spójny system odziaływań pedagogicznych. Do tego potrzebni są mądrzy
i oddani szkole nauczyciele. Nauczyciele, którzy będą chcieli inwestować swój czas w rozwój
samego siebie, by po uprzedniej refleksji nad samym sobą uczyć i wychowywać innych113.
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Zob. Badania nad pamiętnikami nauczycieli prowadzone przez Wandę Dróżkę wskazują, że kobiety chorują
na nerwicę szkolną spowodowaną stresem, niemożnością zapanowania nad dyscypliną w klasie.
Zob. W. Dróżka, „Nauczyciel wspierany”…, s. 56,
http://www.aps.edu.pl/media/2081077/kompetencje_interpersonalne_ebook.pdf dostęp: 30.08.2018.
Tamże, s. 72, http://www.aps.edu.pl/media/2081077/kompetencje_interpersonalne_ebook.pdf dostęp:
30.08.2018.
M. Zalewska-Bujak, Udział nauczycieli…, s. 33,
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/20649/edition/18069 dostęp: 31.07.2019.

28

2.

Wybrane problemy pedeutologii

2.1. Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiki

Pedeutologia (gr. paideutës – nauczyciel, logos – nauka) to nauka o nauczycielu,
wychowawcy. „Termin nauczyciel łączono zawsze z osobą, która naucza i pełni funkcje
edukacyjne. Od zarania dziejów zmieniały się tylko nazwy osób sprawujących te funkcje.
Przejmowali je: starszyzna rodowa, kapłani, guwernerzy, a w końcu nauczyciele różnych
instytucji oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych”114.
W starożytności funkcję nauczycieli pełnili niewolnicy nazywani pedagogami
(gr. paidagogós – osoba „prowadząca chłopca”), którzy zajmowali się odprowadzaniem
chłopców na miejsce ćwiczeń, zwane palestrą. Najpierw zadania paidagogosa dotyczyły
opieki, a z czasem uległy rozszerzeniu o nauczanie oraz wpajanie zasad moralnych ateńskim
chłopcom115. Paidagogos więc z opiekuna stał się stopniowo nauczycielem-wychowawcą.
Całość zabiegów wokół osoby chłopca nazywano paidagogią, stąd termin ten oznacza dzieło
wychowywania, zespół czynności i umiejętności wychowawczych. Pedagogia może być albo
twórczym oddziaływaniem na dzieci i młodzież, płynącym z talentu wychowawcy albo
rzemieślniczym naśladowaniem wzorów postępowania zależnym od rutyny i wprawy. Należy
zauważyć, że przy kupnie paidagogosa żądano od niego znajomości sposobów postępowania
z dziećmi, wiedzy o wychowaniu, którą nazwano padagogike techne. Od tego wyrażenia
pochodzi w językach europejskich nazwa pedagogika – oznaczająca teoretyczną wiedzę
o wychowaniu. W średniowieczu do uprawiania zawodu nauczyciela upoważniało posiadanie
stopnia naukowego magistra lub doktora. Od XVII wieku nauczyciele szkół elementarnych
przygotowywani byli w seminariach, a szkół średnich w kolegiach. W XIX wieku
upowszechniło się kształcenie nauczycieli w seminariach, które zyskały status średnich szkół
zawodowych. Z czasem nauczycielski zawód uległ zbiurokratyzowaniu i zinstytucjonalizowaniu.
Obecnie nauczycieli kształci się na różnego typu uczelniach wyższych116. Istnieje kilka typów
studiów wyższych, które mogą przygotowywać do wykonywania zawodu nauczyciela. Są to
następujące studia:


studia I stopnia (prowadzące do tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera bądź
tytułu równorzędnego),
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J. Szempruch, Pedeutologia. Studium…, s. 10-11.
S. Wołoszyn, Wychowanie w starożytnej Europie, [w:] Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN,
Warszawa 2014, s. 89-90.
Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny…, s. 114.
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studia II stopnia (prowadzące do tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego),



jednolite studia magisterskie,



studia podyplomowe (kończące się świadectwem ukończenia studiów).
W 2017 roku powołany został zespół do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli,

którego celem jest przygotowanie koncepcji zmian w systemie kształcenia i doskonalenia
nauczycieli, a także przedstawianie rekomendacji w tym zakresie. Kształceniem nauczycieli
zajmują się instytucje szkolnictwa wyższego, tj.: uniwersytety i uczelnie pedagogiczne,
uczelnie wychowania fizycznego, uczelnie techniczne, uczelnie artystyczne, uczelnie
ekonomiczne oraz rolnicze i medyczne117.
Jeśli termin nauczyciel odnieśmy do kategorii zawodu to będziemy patrzeć na
nauczyciela poprzez m.in.: zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału
pracy, wymagających odpowiedniego przygotowania i kwalifikacji. Czynności te mogą być
wykonywane przez jednostkę stale lub dorywczo, ale stanowią dla niej źródło utrzymania
i określają jej pozycję społeczną. We współczesnych społeczeństwach zawód jest
podstawowym wyznacznikiem cech położenia społecznego jednostek (w aspekcie
materialnym, władzy, prestiżu), kształtuje osobowość, świat wartości i styl życia jednostki118.
Jeśli przyjmiemy, że nauczyciel wypełnia rodzaj misji, to zauważymy, że nauczycielskie
powołanie polega na miłości i dobrych relacjach między uczniami a nauczycielami119.
Od lat aktualny jest dylemat, gdzie kończy się a gdzie zaczyna zawód
a gdzie zaczyna misja. Obydwa pojęcia wzajemnie się przenikają i w zależności od kontekstu
każde z nich staje się bardziej lub mniej aktywne.
Początki rozwoju pedeutologii wiążą się z przełomem XIX i XX wieku. Naukowe
rozważania o nauczycielu zapoczątkowała rozprawa Jana Władysława Dawida „O duszy
nauczycielstwa” z 1912 roku. Dawid zainicjował kierunek w badaniach pedeutologicznych
koncentrujący się na osobowości nauczyciela jako organizatora procesu dydaktycznowychowawczego120. Pedeutologia, to nauka, którą interesują nie tylko kwestie osobowości,
ale i kompetencje merytoryczno-dydaktyczne, dobór i selekcja kandydatów do zawodu
nauczycielskiego,
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Kształcenie nauczycieli wczesnej edukacji i opieki (ECEC) oraz edukacji szkolnej, Portal Eurydice,
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/initial-education-teachers-working-earlychildhood-and-school-education-55_pl dostęp: 08.09.2019.
Zawód, [w:] Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2008, s. 248.
Ch. Day, Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, tłum. T. Kościuszczuk, GWP,
Gdańsk 2008, s. 36.
J. Szempruch, Pedeutologia. Studium…, s. 13.

30

i moralny oraz przebieg kariery zawodowej nauczycieli121.
W badaniach poświęconych nauczycielom spotykamy różnego rodzaju ujęcia
problemów, które dotyczą zarówno jednostki, jak i całej zbiorowości nauczycieli. Wśród
kręgów zainteresowań pedeutologii znajdują się ogólne rozważania na temat roli społecznej
nauczyciela, pogłębione analizy sytuacji nauczyciela w konkretnym miejscu i czasie,
retrospektywne opisy sytuacji nauczyciela, rozważania dotyczące rozwoju zawodu
nauczycielskiego w oparciu źródła historyczne, projekcje dotyczące zawodu nauczyciela
w kontekście zmian społeczno-kulturowych122.
Myślenie o nauczycielu zaowocowało ujęciami jego osoby z punktu widzenia
psychologii (m.in. Jan Władysław Dawid, Zygmunt Mysłakowski, Stefan Szuman).
To właśnie w tym psychologicznym ujęciu określone zostały idealne cechy nauczyciela:
miłość do ludzi, talent pedagogiczny, kontaktowość, czyli swoisty sposób porozumiewania
się, czy też bogactwo osobowości. Ujęcie to spotkało się jednak z krytyką, bowiem
podważano zasadność poszukiwania idealnych cech dobrego nauczyciela z uwagi
na niedookreśloność zawodu i pełnionych ról123.
W ujęciu technologicznym za główną kategorię analizy uznano kompetencje
nauczyciela rozumiane jako zdolność i gotowość podmiotu do wykonania zadania
na określonym, dobrym poziomie124.
W rozumieniu humanistycznym najważniejszy jest sposób traktowania drugiego
człowieka. Nauczyciel poprzez życzliwy sposób komunikacji oddziałuje na rozwój ucznia,
stając się dla niego bardzo często osobą znaczącą – autorytetem125.
W socjologicznym ujęciu najważniejszym wyróżnikiem jest rola, którą ma do
wypełnienia nauczyciel. Należy zauważyć, że z pełnieniem roli wiąże się niebezpieczeństwo
bezkrytycznego wypełniania zobowiązań, które skutkuje przeświadczeniem nauczycieli,
że wszystko można precyzyjnie zaplanować i wykonać126. Tymczasem rzeczywistość szkolna
jest o wiele bardziej złożona, nieprzewidywalna i zmienna, bowiem praca nauczyciela
to kontakt z drugim człowiekiem, który ma niepowtarzalną osobowość, różne potrzeby
i motywy działania.
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J. Kuźma, Nauka o szkole…, s. 197.
Zob. J. Szempruch J., Nauczyciel w warunkach…
H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 28-34.
Tamże, s. 35.
Tamże, s. 36.
Tamże, s. 38.
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Warto

zaznaczyć,

że

osobowością

nauczyciela

zajmowali

się

m.in.

Maria Grzegorzewska127, Stanisław Dobrowolski128, Wincenty Okoń129 i Jan Legowicz130.
Badaczami zajmującymi się specyfikacją czynności zawodowych nauczyciela byli
m.in.: Jan Poplucz131, Józef Kozłowski132, natomiast Stanisław Krawcewicz badał
środowiskowe uwarunkowania pracy nauczyciela133.
Relacje między uczniem a nauczycielem badali: Andrzej Janowski134, Zbigniew
Zaborowski135, Elżbieta Putkiewicz136, Jarosław Jagieła137, Antonina Gurycka138.
Problematykę związaną z kształceniem, doskonaleniem nauczycieli podejmowali,
m.in.: Czesław Banach139, Alicja Kotusiewicz140, Henryka Kwiatkowska141, Tadeusz
Lewowicki142, Henryk Mizerek143, Jolanta Szempruch144, Bogusława D. Gołębniak145.
Natomiast kwestie awansu zawodowego nauczycieli stały się przedmiotem badań m.in.: Anny
Wiłkomirskiej146. Umiejętnościami pedagogicznymi i twórczą postawą zajmowali się m.in.
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zainteresowań pedeutologii są również przemiany ról nauczyciela, które w swoich badaniach
podejmowali, min. : Krzysztof Rubacha149, Kazimierz Denek150, Mirosława Nowak-Dziemianowicz151,
Robert Kwaśnica152, Maria Dudzikowa153czy Józef Półturzycki154. Problemy związane
z funkcjonowaniem nauczyciela w systemie szkolnym, jego udział w reformach edukacyjnych
podejmuje Małgorzata Zalewska-Bujak155. Badania na temat efektywności pracy nauczycieli
w kontekście wyników nauczania prowadził m.in. Stanisław Palka156. W odniesieniu zaś do
sukcesów i niepowodzeń w pracy nauczyciela: Bolesław Nimierko157, Joanna Rutkowiak158,
Joanna

Madalińska-Michalak159,

Anna

Gajdzica160.

Kształceniem

nauczycieli,

ich

osobowością i stylem pracy zajmuje się m.in. Tadeusz Lewowicki161, Stanisław Dylak162.
Przywództwem edukacyjnym Stefan M. Kwiatkowski i Joanna Madalińska-Michalak163.
Kompetencje interpersonalne nauczycieli znajdują się także w kręgu zainteresowań Jarosława
Michalskiego164, Stefana Tomasza Kwiatkowskiego i Dominiki Walczak165, a także
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Joanny Madalińskiej-Michalak166. Etos nauczycieli jest przedmiotem badań Joanny Pękali167.
Życie codzienne nauczycieli bada Joanna Łukasik168. Natomiast badania o nauczycielu
w ujęciu pokoleniowym, jak i w kontekście związanym ze światem wartości, celami
życiowymi prowadzone są przez Wandę Dróżkę169.
Szczególnie istotne dla dysertacji będą prace dotyczące kompetencji interpersonalnych
nauczycieli Joanny Madlińskiej-Michalak, ale również prace dotyczące funkcjonowania
oświaty i nauczyciela w okresie PRL-u pod redakcją Romualda Grzybowskiego170. Konieczne
będzie uwzględnienie również prac poświęconych badaniom etnograficznym szkoły Ireneusza
Kaweckiego171.
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2.2. Rola społeczna i zawodowa nauczyciela i dyrektora szkoły

Rola

nauczyciela

przez

wieki

ulegała

licznym

zmianom

w

związku

z przeobrażeniami polityczno-gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi. Prawie zawsze
w momentach przełomów historycznych formułowane były nowe wymagania dotyczące
pracy nauczycieli czy też ich roli w edukacyjnych procesach. Nauczyciele byli, są i będą
obiektem zainteresowania wielu środowisk. Rola nauczyciela jest konstruowana na podstawie
cenionych wartości, norm, zasad i oczekiwań różnych grup społecznych. Powoduje to stan
napięcia, bowiem nauczyciel obcuje z przedstawicielami różnych grup społecznych i często
doświadcza konfliktów ról, które odgrywa.
W najogólniejszym znaczeniu rola to zbiór norm i wartości związanych z określoną
pozycją społeczną. Rola społeczna odzwierciedla społeczne oczekiwania przypisane pozycji
społecznej. Na gruncie antropologii społecznej rola to zinstytucjonalizowane związki
normatywnych praw i obowiązków. Natomiast na gruncie socjopsychologicznym rola
to koncentracja na procesach związanych z tworzeniem i odgrywaniem ról. Każdy człowiek
w ciągu swojego życia ma wiele ról „do odegrania” (np. : matki, ojca, żony, męża, itd.).
Każdorazowe wejście w rolę zakłada kontakt z innymi osobami, które mają swój zestaw
oczekiwań. Suma tych oczekiwań składa się na zespół ról. Jeśli są one sprzeczne dochodzi
do konfliktów i napięć roli. W socjopsychologicznym ujęciu zwraca się uwagę na interakcje,
w trakcie których ludzie odgrywają swoją rolę172.
Rola społeczna najczęściej bywa definiowana „jako układ stałych i wewnętrznie
spójnych zachowań i postaw, społecznie określonych, tzn. wyznaczonych i oczekiwanych
przez daną grupę społeczną od jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną (…) Role
społeczne różnią się nie tylko pod względem wymagań, stawianych jednostce, ale także pod
względem prestiżu społecznego, który jest związany z każdą z nich (role bardziej lub mniej
prestiżowe)”173.
Pojęcie roli społecznej okazuje się być wieloznaczne. Rola określa jak jednostka
powinna postępować, co nie jest jednoznaczne z tym, że tak właśnie postąpi. Stąd również
wynika „niedookreśloność” samego pojęcia roli. Jeśli odwołamy się do metafory teatru
to dostrzeżemy, że rola wiąże się z przestrzeganiem określonego scenariusza. Każdy aktor
uczy się roli, mając większe lub miejsce predyspozycje do jej odegrania. Każdy aktor nadaje
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swojemu wejściu w rolę niepowtarzalną kreację174. Rola wiąże się także ze sceną i kulisami,
z byciem autentycznym albo sztucznym, ale także z oczekiwaniami różnych podmiotów
względem danej roli.
Przyczyn zmieniającej się roli i związanego z nią prestiżu należy szukać w początkach
kształtowania się zawodu nauczycielskiego, w czasach gdy edukacja była dobrem elitarnym.
W dwudziestoleciu międzywojennym planowano upowszechnianie edukacji, jednak był to
proces powolny. W tym okresie pracownicy uniwersytetów uczyli jednocześnie w szkołach
średnich i z uwagi na wysokie kompetencje przedmiotowe mieli wysoką pozycję społeczną.
Nauczyciele w tym okresie dziejów zarabiali niewiele, a ich awans na najwyższe stanowiska
dające wyższe uposażenie finansowe trwał czasem kilkanaście lat. W okresie PRL-u bycie
nauczycielem dawało możliwość szybkiego awansu społecznego pod warunkiem wspierania
ideologii socjalizmu. Szczególnie po drugiej wojnie światowej kierownictwo partii rządzącej
oczekiwało od nauczycieli nowej roli – współuczestniczenia w kształtowaniu „nowego
socjalistycznego człowieka”. Po wojnie z powodu wymordowania części inteligencji
rekrutowano do zawodu nauczycielskiego chętnych z maturą i dokształcano w trybie
przyspieszonym oraz indoktrynowano. W okresie PRL wartość ideologiczna pracy
nauczyciela była większa niż jego przygotowanie i umiejętność przekazywania wiedzy. Pod
koniec XX wieku coraz mniej nauczycieli uważało, że wykonywanie tego zawodu wiąże się
ze specjalną misją i traktowało go instrumentalnie175.
Wanda Dróżka zwróciła uwagę na odchodzenie od modelu nauczyciela „technika
racjonalisty” w kierunku modelu nauczyciela reprezentującego „samodzielność poznawczą”.
W tym ostatnim modelu mieści się „transformatywny intelektualista” oraz profesjonalny
mistrz. „Transformatywny intelektualista” to „publiczny intelektualista” – nauczyciel
świadomy swoich przekonań, zaangażowany w działalność szkolną i pozaszkolną oraz
kierujący się zasadami etycznymi. Taki nauczyciel jest świadomy względności wiedzy
i prawdy, dlatego to czego uczy dzisiaj nie jest ostatnim słowem, ale stacją pośrednią
pomiędzy tym, co ma nadejść176.
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Wanda Dróżka, badając nauczycielskie pamiętniki, wyróżniła trzy fazy przemian roli
nauczyciela: od nauczyciela „zależnego”, który był podporządkowany systemowi władzy,
poprzez nauczyciela „niezależnego” od systemu politycznego, aż do nauczyciela
„współzależnego” od aktorów społeczności lokalnej. Autorka analizując pamiętniki
nauczycieli pokazuje, że nauczyciele współcześni są coraz bardziej świadomi oddziaływania
na ich rolę zawodową neoliberalnych uwarunkowań, które poddając jednostki grze rynkowej
sprowadzają ludzką egzystencję do wymiaru konsumpcji, gdzie wartości wyższe zdają się być
czymś wstydliwym i mało ważnym177.
Bogusław Śliwerski podkreśla, że niezależnie od ustroju politycznego, każda władza
zarządza pedagogami tak, jakby w grę wchodziła grupa osób, którym można w jednoznaczny
sposób określić zakres czynności i spodziewane efekty wyznaczonych działań. Nauczyciele
i dyrektorzy szkół doskonale wiedzą, jak bardzo nieschematyczna i niedookreślona jest ich
praca i jak trudna jest ich rola w zmieniającej się nieustannie rzeczywistości. Odrębnym
problemem są oczekiwania społeczne względem tej grupy zawodowej. Nauczyciele w swojej
roli zawodowej zostali bowiem naznaczeni misyjnością, posłannictwem i społecznikostwem,
dlatego trudno jest im sprostać oczekiwaniom różnych grup społecznych 178. Podobnie uważa
Mirosława Nowak-Dziemianowicz, która podkreśla normatywny, życzeniowy charakter
myślenia o nauczycielu i jego pracy179.
Rola

społeczna

nauczyciela

realizowana

jest

w

określonych

warunkach

instytucjonalnych. Jej wymiar obejmuje więc zarówno formalnoprawne zapisy, które są
wyrażone w aktach prawnych, takich jak: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, ale
i wymagania nieformalne, które nie mają już formy pisemnej. Zgodnie z Kartą Nauczyciela,
nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnej realizacji podstawowych funkcji szkoły, a należą do
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nich głównie dydaktyka, wychowanie i opieka180. W Karcie Nauczyciela zaznaczono,
że nauczyciel jest zobowiązany do wspierania każdego ucznia w rozwoju, ale jednocześnie
jest zobligowany dbać również o własny rozwój osobowy oraz doskonalenie zawodowe181.
Joanna Łukasik podkreśla, że nauczyciel powinien doskonalić siebie nie dla awansu
zawodowego, dla odgórnych wymagań, ale dla siebie, aby mieć świadomość swoich mocnych
stron i tych, nad którymi ma jeszcze pracować, aby nie ulegać bezrefleksyjności i działaniom
pozorowanym182.
Rola zawodowa współczesnego nauczyciela podlega rozwojowi podczas wypełniania
przez niego obowiązków zawodowych. Robert Kwaśnica opisuje ten rozwój w trzech
stadiach, opierając się na teorii Lawrence’a Kohlberga183. Są to stadia: przedkonwencjonalne,
konwencjonalne i postkonwencjonalne. Stadium pierwsze to wchodzenie w rolę zawodową,
które polega na powielaniu, naśladowaniu gotowych wzorów. Stadium konwencjonalne to
oswojenie się z rolą, ale pozbawione jeszcze krytycznej refleksji względem powielanych
wzorców. Stadium ostatnie to faza twórcza, polegająca na krytycznej, ale i kreatywnej
refleksji nad własną rolą zawodową184.
Od współczesnego nauczyciela wymaga się, aby spełniał różne role: wychowawczą,
dydaktyczną i opiekuńczą. Konieczne staje się bycie nie tylko specjalistą w zakresie swojego
przedmiotu, ale także osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy i przestrzegającą wysokich
zasad moralnych i etycznych185. Osobą, która będzie człowiekiem o wysoko rozwiniętej
samoświadomości, ustawicznie poszerzającą wiedzę o sobie samym, a także posiadającą
umiejętność autokontroli. Joanna Madalińska Michalak zwraca uwagę na rolę emocji w pracy
nauczyciela. Nauczyciel powinien dbać o to by jego zachowanie było źródłem pozytywnych
emocji, które powalą uczniowi poczuć się komfortowo oraz wierzyć, że jest w stanie wiele
osiągnąć. Dzięki panowaniu nad własnymi emocjami nauczyciel może spodziewać się
efektywniejszego zarządzania klasą, mniejszej liczby problemów z zachowaniem uczniów
oraz dobrego klimatu do uczenia się186. Refleksyjny nauczyciel potrafi spojrzeć na określone
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problemy z różnych perspektyw: ucznia, innych nauczycieli, rodziców czy też dyrektora
szkoły. W pracy nauczyciela fundamentalne znaczenie mają relacje międzyludzkie, dlatego
powinien on poświęcić więcej uwagi potrzebie troszczenia się o innych, przy jednoczesnym
dbaniu o własny rozwój emocjonalny187.
Jeżeli nauczyciel pełni funkcję związaną z zarządzaniem placówką, jego rola również
podlega przeobrażeniu. Dyrektorowi szkoły powierzono bowiem odpowiedzialność za szkołę
i jej rozwój. Dyrektor bywa nazywany kierownikiem, menadżerem, ale i przywódcą.
W badaniach nad zjawiskiem kierowania, zarządzania i przywództwa w organizacjach
podkreśla się, że pojęcia te nie znaczą tego samego, dlatego nie jest obojętne, którym z nich
się posługujemy. Rola każdego z zarządzających: kierownika, menadżera i przywódcy jest
odmienna i dlatego nie da się przeprowadzić skutecznych zmian w edukacji bez nowego
podejścia do kierowania szkołą. Podejście to winno uruchomić przywódczy potencjał tkwiący
wśród nauczycieli, uczniów i rodziców188.
Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny, opiekę
nad uczniami, wykonuje zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć. Dyrektor odpowiada również za właściwą organizację
i przebieg sprawdzianów i egzaminów. W zakres jego obowiązków wchodzi nie tylko
planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, ale wiele innych zadań, które
wymagają ogromnych kompetencji interpersonalnych wynikających ze specyficznych
uwarunkowań społeczno-kulturowych danej placówki189. Dyrektor, dla którego ważne jest
przywództwo stwarza warunki do wykorzystania potencjału tkwiącego w zespole
nauczycielskim. Do tego potrzebny jest zarówno odpowiedni klimat szkoły, jak i określony
styl przywództwa samego dyrektora. Wyniki badań wskazują, że trzy wymiary skutecznego
przywództwa: orientacja na zespół, charyzmat i partycypacja mają szczególne znaczenie dla
rozwoju przywództwa nauczycieli190.
Przywództwo zorientowane na zespół wybierają dyrektorzy, którzy są nastawieni na
budowanie zespołu i wspólne ustalanie celów. Ich działania są zorientowane na współpracę,
ducha jako przejaw aksjologicznej wrażliwości nauczyciela, [w:] Niedocenione obszary edukacji. Rzecz
o nauczycielu, red. A. Stankowski, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2005, s. 79-91.
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i integrację. Natomiast dyrektorzy opierający swoje przywództwo na wartościach
(przywództwo charyzmatyczne) motywują zespół i mają wysokie oczekiwania względem
niego. Ten rodzaj przywództwa określają następujące elementy: wizjonerstwo, inspiracja,
poświecenie, rzetelność, decyzyjność i orientacja na zadania. Kolejną grupę stanowią
dyrektorzy, którzy wybierają przywództwo partycypacyjne polegające na włączaniu innych
do

procesu

podejmowania

i

wdrażania

decyzji191.

Przywództwo

partycypacyjne,

charyzmatyczne i zorientowane na zespół oddziałuje pozytywnie na relacje między
nauczycielami, pogłębiając wzajemną akceptację i zaufanie192.
Style przywództwa dyrektorów, które zostały pokrótce omówione, korespondują
z ogólnymi refleksjami dotyczącymi roli nauczyciela Mirosławy Nowak-Dziemianowicz,
która podkreśla, że trzeba uświadamiać nauczycielom, że najważniejsza jest współpraca
i współdziałanie oraz refleksja nad własnymi doświadczeniami, zdobywanymi podczas
własnej pracy i w kontakcie z innymi. Należy również uzmysłowić nauczycielom
problematyczność i złożoność ich zawodowej roli, a jednocześnie budować w nich
przekonanie, że praca nad sobą ma wymiar rozwojowy a nie dowodzi niedoświadczenia czy
zawodowej porażki193.
Kierunek ewolucji roli nauczyciela wyznaczają zarówno czynniki zewnętrzne
(tj. zmiany w procesie kształcenia nauczycieli, doskonalenia oraz w awansie zawodowym
nauczycieli), ale i czynniki wewnętrzne (tj. osobowość, temperament, odporność na stres).
Wywiązanie się z roli przez nauczyciela zależne jest od harmonijnego współgrania osobistej
koncepcji roli z tą, którą wyznacza świat „płynnej nowoczesności” przy zachowaniu
uniwersalnych wartości: dobry, prawdy i piękna.
Zbigniew Kwieciński zwrócił uwagę, że potrzebny jest mądry, krytyczny, wrażliwy
i kompetentny pedagog, który połączy dwie role: przewodnika i tłumacza194. Kim jest zatem
przewodnik, a kim tłumacz? Przewodnik to ten, który prowadzi za sobą, ten, za którym
podążają uczniowie. Przewodnik jest tym, który wskazuje drogi rozwoju i obiecuje zdobycie
określonych wartości, wiedzy, władzy czy prestiżu. Przewodnik wie, jaki jest cel wędrówki,
zna odpowiedź na pytania dokąd i dlaczego chcemy iść. Jednocześnie zna najlepszą drogę do
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celu wędrówki. Wie wszystko o drodze i marszu, jako przywódca musi jednak słuchać i brać
pod uwagę rację tych, którzy podążają za nim. Ta rola nauczyciela–przewodnika wymaga
przywództwa opartego na budowaniu mostów ponad różnicami, stwarzania możliwości do
uczenia się od i z innymi oraz bycia otwartym na nowe195. Natomiast wspomniany wcześniej
metaforycznie określony nauczyciel-tłumacz, to jednostka, której rolą jest objaśnianie,
tłumaczenie świata społecznego i świata kultury. To nauczyciel, który zna język, zna jego
różnorodne kody, które potrafi nie tylko odczytać, ale właściwie zinterpretować i objaśnić
innym196. Jak podkreśla Zbigniew Kwieciński „nie ma sprzeczności między tymi dwiema
rolami: przewodnika i tłumacza, najmłodsi i słabsi bardziej potrzebują przewodnika, starsi
i krzepcy tłumacza”197.
Ciekawą propozycję podziału nauczycielskich ról proponuje Anna Szafrańska-Gajdzica,
która uwzględniając zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata dodaje do ról
przewodnika i tłumacza, role nauczyciela – ideologa i indoktrynatora. Nauczyciel ideolog
wszelkimi środkami stara się przekonać uczniów do słuszności głoszonych przez niego
poglądów. Nauczyciel indoktrynator jest typem zbliżonym do omówionego wcześniej, ale
koncentruje się na działaniach propagandowych, które mają na celu przedstawianie „innych”
jako wroga i zagrożenie dla własnej tożsamości grupowej, co prowadzi do budowania
negatywnych postaw do przedstawicieli innych kultur. Ze względu na zmiany społeczne,
migracje, kwestie pedeutologii międzykulturowej powinny znaleźć należyte miejsce
w określaniu nowej roli nauczyciela „płynnej nowoczesności”198.
Innego typu role odgrywają nauczyciele: refleksyjny praktyk czy nauczyciel-badacz.
Pierwszego cechuje głęboki namysł nad praktyką działań edukacyjnych. Taki nauczyciel jest
świadomy roli wiedzy milczącej, pochodzącej z konstruowania i rekonstruowania
doświadczenia zawodowego, osobistego i intuicji. Rola ta stanowi próbę złagodzenia napięć,
jakie powstają między naukowym, scjentystycznym wzorcem profesjonalizmu nauczyciela,
a wzorcem praktycznym, interpretatywnym199. Natomiast rola nauczyciela-badacza wiąże się
z rozpoznaniem i zrozumieniem własnej praktyki, jej znaczeniem i powiązaniem zarówno
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z wiedzą własną, jak i z wiedzą formalną. Szczególnie korzystne jest uczestniczenie
nauczycieli w badaniach zespołowych, gdyż dzięki nim następuje autoanaliza i autorefleksja
prowadząca do korygowania się i poprawiania się w wypełnianiu roli społecznej i zawodowej.
Ponadto nauczyciele badacze zaczynają dzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami
w odniesieniu do własnych braków czy niedociągnięć200.
Natomiast rola nauczyciela wyemancypowanego silnie wiąże się z wolnością. Taki
pedagog włącza uczniów do twórczego rozwiązywania problemów, uczy poszanowania praw
i godności oraz przyznaje im i sobie prawo do błędu201.
Prezentując róże ujęcia ról nauczyciela chciałam zwrócić uwagę na to, jak role
nauczycieli: przewodnika, tłumacza, refleksyjnego praktyka czy badacza wyznaczają sposób
patrzenia na osoby wykonujące ten zawód, a jednocześnie jakie oczekiwania możemy przez
to formułować względem nauczycieli. Bez wątpienia rola zawodowa nauczyciela podlega
nieustannym przemianom. Jak podkreśla Stefan T. Kwiatkowski nowe wyzwania stojące
przed nauczycielami, rodzą zatem nie tylko konieczność redefinicji ich roli zawodowej, lecz
także pociągają za sobą, spoczywający na władzach poszczególnych uczelni, obowiązek
wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w szeroko pojmowanym procesie kształcenia
i dokształcania nauczycieli o elementy stanowiące odpowiedź na nowe wyzwania202. Jednym
z wielu takich wyzwań jest kształcenie nauczycieli w zakresie kompetencji interpersonalnych,
międzykulturowych, ale i medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych203.
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2.3. Kompetencje nauczyciela a awans zawodowy

Termin kompetencje w pedagogice oznacza zdolność do samorealizacji w efekcie
uczenia się. W znaczeniu potocznym kompetencje są umiejętnościami, kwalifikacjami
i uprawnieniami do wykonywania zadań w określonej dziedzinie204.
Literatura pedeutologiczna obfituje w różnego typu klasyfikacje nauczycielskich
kompetencji. Henryka Kwiatkowska uważa kompetencję za rezultat procesu kształcenia,
który doprowadza do zintegrowania wiedzy, umiejętności oraz sprawności. Stanisław Dylak
wyróżnił trzy podstawowe grupy nauczycielskich kompetencji: kompetencje bazowe,
kompetencje konieczne i kompetencje pożądane, z których najważniejsze są kompetencje
konieczne, a wraz z nimi kompetencje interpretacyjne, kompetencje autokreacyjne
i kompetencje realizacyjne205.
Intersująco przedstawia się klasyfikacja kompetencji dokonana przez Roberta
Kwaśnicę, który wyodrębnił dwie grupy kompetencji nauczycielskich, a mianowicie
kompetencje praktyczno-moralne i kompetencje techniczne. W tej propozycji kompetencje
praktyczno-moralne mają charakter nadrzędny, gdyż decydują o tym, czy i w jaki sposób
nauczyciel będzie posługiwał się kompetencjami technicznymi206.
Joanna Madalińska-Michalak podkreśla znaczenie kompetencji emocjonalnych
w pracy nauczyciela. Ich miarą jest umiejętność trafnego odczytywania zdefiniowanych
kulturowo przekazów. Szczególnie ważne są dla tych kompetencji następujące umiejętności:
dostrzeganie (różnicowanie) emocji przeżywanych przez innych, wyrażanie doświadczeń
emocjonalnych, empatyczne angażowanie się w emocjonalne doświadczenia innych oraz
rozumienie braku zgodności między wewnętrznym stanem emocjonalnym a zewnętrzną
ekspresją. Nauczyciel ponosi więc odpowiedzialność za tworzenie atmosfery panującej
w klasie i szkole, ponieważ myślenie, emocje i zachowanie są nierozerwalnie ze sobą
związane. Nauczyciel poprzez pracę nad swoimi umiejętnościami intra- i interpersonalnymi
przyczynia się do budowania właściwych warunków dla przebiegu procesu uczenia się.
Znakami rozpoznawczymi kompetencji emocjonalnych są m.in: empatia, entuzjazm,
przebaczanie, sprawiedliwość społeczna, zaufanie i znajomość kultury uczniowskiej207.

204
205

206
207

Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik…, s. 82; W. Okoń, Nowy słownik…, s. 186-187.
J. Madalińska-Michalak, Emocje i praca…, s. 242, http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wpcontent/uploads/2015/07/014_Michalak_Joanna_pop.pdf dostęp: 28.12.2019.
J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach…, s. 189.
J. Madalińska-Michalak, Emocje i praca…, s. 243-245, http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wpcontent/uploads/2015/07/014_Michalak_Joanna_pop.pdf dostęp: 28.12.2019.

43

Kolejną ważną propozycją w zakresie klasyfikacji kompetencji nauczyciela jest
propozycja Jolanty Szempruch, która podkreśla znaczenie kompetencji: interpretacyjnokomunikacyjnej,

pragmatycznej

i

informatyczno-medialnej,

a

także

kreatywności

i współdziałania. Szczególnie ważne jest stałe rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
nauczyciela w obrębie sposobu konstruowania wypowiedzi, etyki mowy i zasad organizacji
kontaktu

interpersonalnego.

Ponadto

oprócz

kompetencji

pedagogicznych

ważne

są kompetencje informatyczno-medialne, które mogą pomóc w posługiwaniu się mediami
jako narzędziem uczenia się, ale i w świadomym, krytycznym odbiorze różnorodnych treści
kultury208.
Dominika Walczak zaproponowała stworzenie zestawu kompetencji, który powinien
uwzględniać z jednej strony takie zjawiska, jak: wzrost znaczenia kompetencji
w życiu zawodowym i społecznym jednostek, wzrost informatyzacji, inflacja wyższego
wykształcenia, proces indywidualizacji i partycypacji obywatelskiej z drugiej zaś mnogość
czynności zawodowych wykonywanych przez nauczycieli. Wśród nich znajdują się zarówno
czynności dydaktyczne, jak i wychowanie oraz opieka, a także inne zadania (m.in. czynności
administracyjne, tworzenie dokumentacji oraz rozwój zawodowy)209.
Określenie modelu zawodowych kompetencji nauczyciela nastręcza sporych
trudności. Najczęściej wymieniane są dwie grupy kompetencji: kompetencje osobowościowe
(odnoszące się do psychicznych właściwości człowieka) oraz kompetencje zawodowe
(obejmujące

umiejętności

dydaktyczne

i

komunikacyjne)210.

Rozbudowany

model

kompetencji nauczyciela proponuje Jan Praůcha i wymienia ich aż siedem grup211.
1. Kompetencje specjalistyczne, obejmujące naukowe podstawy określonych przedmiotów
i pozwalające nauczycielowi przekazywać uczniom wiedzę.
2. Kompetencje psychodydaktyczne, które pozwalają nauczycielowi wytwarzać odpowiednie
warunki do uczenia się, czyli motywować do poznawania, aktywizować myślenie,
stwarzać sprzyjające warunki społeczne, emocjonalne i klimat pracy oraz kierować
procesami uczenia się przez uczniów.
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http://dydaktyka.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2015/07/014_Michalak_Joanna_pop.pdf dostęp: 31.07.2019.
J. Szempruch, Nauczyciel w warunkach…, s. 191-196.
D. Walczak, Prestiż zawodu a kompetencje nauczycieli, [w:] Kompetencje przyszłości, red. S.M. Kwiatkowski,
FRSE, Warszawa 2018, s. 463-464.
J. Dobrołowicz, Wizerunek nauczyciela-wychowawcy…, s. 299-317.
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3. Kompetencje komunikacyjne, dzięki którym nauczyciel potrafi porozumiewać się nie tylko
z dziećmi, również z ich rodzicami, swoimi kolegami, zwierzchnikami i innymi
społecznymi partnerami szkoły.
4. Kompetencje organizacyjne i kierownicze, które pozwalają nauczycielowi utrzymywać
określony ład i system.
5. Kompetencje diagnostyczne i interwencyjne – niezbędne do zrozumienia myślenia
i zachowania ucznia oraz do pomocy w rozwiązywaniu jego problemów.
6. Kompetencje poradnicze i doradcze, ważne zwłaszcza w kontaktach z rodzicami.
7. Kompetencje w zakresie refleksji nad własną działalnością, dzięki czemu nauczyciel
potrafi modyfikować własne postępowanie i wykorzystywane metody pracy.
Powyższy model uświadamia, że profesja nauczycielska to praca skomplikowana,
wymagająca wielu umiejętności, a radykalne zmiany społeczne coraz bardziej ją komplikują
i stawiają przed pedagogami nowe wyzwania. Nauczyciele wykonują w szkole, ale i poza nią
wiele czynności, które przyczyniają się do zwiększenia zasobów ich kompetencji. Dobry
nauczyciel jest specjalistą w swojej dziedzinie, a poprzez pracę z uczniami rozwija
kompetencje wychowawcze i umiejętności opieki nad innymi. Ponadto posiada kompetencje
komunikacyjne (konieczne w kontaktach z rodzicami i opiekunami uczniów), organizacyjne
(organizowanie wycieczek, zielonych szkół, akademii), jak i administracyjne (tworzenie
dokumentacji). Wykonywanie czynności związanych z procesem egzaminowania oraz analizy
wyników kształci kompetencję ewaluacji pracy własnej oraz innych. Niektórzy nauczyciele
pełnią w szkole różne funkcje, np. są wychowawcami klasy, liderami zespołu
przedmiotowego,

opiekunami

stażu,

dyrektorami

lub

wicedyrektorami,

doradcami

zawodowymi, asystentami uczniów niepełnosprawnych, to wszystko rozwija ich kompetencje
zawodowe212.
Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli jest związane również z procesem
doskonalenia zawodowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela każdy nauczyciel powinien
podnosić swoją wiedzę ogólną, ale i zawodową przy pomocy różnych form doskonalenia
zawodowego. Współcześnie doskonalenie odbywa się poprzez samokształcenie, doskonalenie
wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne, a także poprzez szkolenia zdalne. Wsparcie w tym
zakresie zapewnia system publicznych i niepublicznych instytucji doskonalenia zawodowego
i doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Na poziomie centralnym działa Ośrodek Rozwoju
212

K. Hernik, J. Przewłocka, M. Smak, R. Piwowarski, Rozwój kompetencji nauczycieli, [w:] Raport o stanie
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Edukacji213 podległy Ministerstwu Edukacji Narodowej. Nauczyciele są wspierani przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwłaszcza w obszarze diagnozy uczniów z różnego
rodzaju trudnościami w zachowaniu czy też trudnościami w uczeniu się214.
Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli powinien wspierać także system
awansu zawodowego nauczycieli, który obejmuje cztery stopnie: nauczyciela stażystę,
kontraktowego, mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. Okazuje się, że nauczyciele
stosunkowo szybko i w stosunkowo młodym wieku osiągają najwyższy stopień awansu
zawodowego. Badania z 2011 roku wśród nauczycieli szkoły podstawowej pokazują,
że średni wiek otrzymania stopnia nauczyciela dyplomowanego wypada jeszcze przed 40
rokiem życia215. Najwięcej nauczycieli dyplomowanych jest wśród nauczycieli liceów
ogólnokształcących (57%) i szkół podstawowych (56%), najmniej zaś w szkołach
policealnych (25%). Widoczne jest również zróżnicowanie regionalne: w województwach
świętokrzyskim i podkarpackim nauczyciele dyplomowani stanowią ponad 60% ogółu
nauczycieli, natomiast w województwie wielkopolskim tylko 43%216.
System awansu zawodowego nauczycieli wymaga zmian. Zgadzają się z tym
przedstawiciele wielu środowisk: samorządów lokalnych, kadry zarządzającej oświatą,
eksperci, związki zawodowe i sami nauczyciele. Wprowadzając system awansu w 2000 roku
liczono na jakościową zmianę w funkcjonowaniu szkoły poprzez ciągłe podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli. Niestety zmiana w rozwoju zawodowym
nauczycieli miała charakter zmiany odgórnej, skrajnie sformalizowanej, która nie spotkała się
z przychylnym przyjęciem przez nauczycieli. Przyniosła odwrotny skutek, bowiem
nauczyciele nie zostali zmotywowani do rzeczywistego rozwoju, do poprawy jakości ich
pracy217.
System awansu oparty jest wyłącznie na motywacji finansowej, tzn. wraz
z osiąganiem kolejnych szczebli awansu wzrasta podstawa wynagrodzenia. Ponadto kryteria
oceny dorobku zawodowego nauczycieli nie są dookreślone w przepisach dotyczących
awansu, a przez to stają się wysoce subiektywne. Nauczyciele poproszeni o wskazanie
mocnych stron istniejącego systemu awansu nauczyciele podkreślali przede wszystkim aspekt
213
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finansowy. Dyrektorzy natomiast zwrócili uwagę, że słabą stroną tego systemu jest brak
motywacji do doskonalenia już po uzyskaniu najwyższego stopnia awansu zawodowego 218.
W raporcie z badań dotyczących przygotowania do pracy w szkole początkujących
nauczycieli próbowano ustalić, jakie kompetencje posiadają początkujący nauczyciele
i poproszono ich samych o dokonanie samooceny i odpowiedź na pytanie o to, jakimi
nauczycielami

się

czują.

„Jako

atut

wymieniona

została

wiedza

merytoryczna

z zakresu prowadzonego przedmiotu, jak i metodyki prowadzenia zajęć, a także szereg
postaw objawiających się gotowością i potrzebą ciągłego doskonalenia zawodowego,
poszukiwania coraz to ciekawszych form prowadzenia zajęć, nawiązywania lepszego
kontaktu z uczniem i motywowania go do nauki. Wśród swoich słabości respondenci
wymieniali przede wszystkim problemy z utrzymaniem dyscypliny w klasie, trudności
w relacjach z uczniami, w tym z jednej strony dużą nieufność wobec uczniów, a jednocześnie
zbytnią pobłażliwość, brak cierpliwości, dystansu, opanowania, a także kierowanie się
stereotypami w ocenie uczniów. Początkujący nauczyciele przyznawali się do bezradności
w zetknięciu z problemami uczniów – między innymi problemami rodzinnymi, osobistymi,
w relacjach z rówieśnikami. Brakowało też kompetencji wspierających kontakt z rodzicami
uczniów. Respondenci zgodnie twierdzili, że ten aspekt pracy jest absolutnie pomijany
w procesie kształcenia nauczycieli”219.
Badanie dotyczące początkujących nauczycieli potwierdziło, że zawód nauczyciela
opiera się w coraz większym stopniu na umiejętnościach interpersonalnych, umiejętnościach
negocjacyjnych i mediacyjnych. Istnieje zatem potrzeba kształtowania umiejętności
„miękkich” (empatia, aktywne słuchanie), umiejętności zarządzania stresem czy umiejętności
zarządzania czasem. Absolwent studiów okazuje się być niewystarczająco przygotowany do
wykonywania zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych oraz innych, w które
obfituje szkolne życie220.
W Raporcie „Liczą się nauczyciele” wskazano, że konieczne jest stworzenie spójnego
i podzielanego przez ogół środowiska nauczycielskiego katalogu kompetencji nauczycielskich
oraz systematyczne dokonywanie ich pomiaru i weryfikacji. Taki katalog powinien być
spójny z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji. Modyfikacja systemu awansu
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zawodowego nauczycieli powinna polegać na tym, że podstawą nadania nauczycielowi
stopnia awansu będzie posiadanie przez niego określonego zestawu kompetencji mających
istotne znaczenie w pracy nauczycielskiej. System awansu i oceny pracy nauczyciela
powinien być oparty jasnych kryteriach i odnosić się do jakości wykonywanej pracy221.
Od nauczyciela wymaga się podnoszenia nie tylko swoich kompetencji zawodowych,
ale również kompetencji uczniów222. Zbigniew Kwieciński już kilkanaście lat temu
wskazywał na nowe wyzwania, jakie przed nauczycielem stawia sytuacja kryzysu
i przesilenia kulturowego. Według uczonego potrzebny jest mądry, krytyczny, wrażliwy
i kompetentny pedagog, który odnajdzie się zarówno w roli przewodnika jak i tłumacza
„płynnej

nowoczesności”223.

Pedagog,

który w

obliczu

nietrwałości

wiedzy,

jej

problematyczności będzie poddawał siebie i otoczenie nieustannej obserwacji, dogłębnej,
wieloaspektowej analizie, która złoży się na refleksyjność, a więc kompetencję podmiotu do
zajmowania krytycznej postawy intelektualnej, bliskiej pojęciu mądrości i odpowiedzialności
w działaniu społecznym224.
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2.4. Problemy kształcenia nauczycieli

Według definicji podanej przez Wincentego Okonia kształcenie jest jednym
z najmniej jasnych pojęć pedagogicznych. Kształcenie może oznaczać system działań
umożliwiających jednostce lub zbiorowi jednostek:
a) „poznanie świata, jaki stworzyła natura i jaki zawdzięczmy kulturze, włącznie
z nauką, sztuką i techniką;
b) przygotowanie się do zmieniania świata przez rozwiniecie kwalifikacji fizycznych
i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań oraz potrzeb
i umiejętności samokształceniowych;
c) ukształtowanie indywidualnej osobowości przez rozwiniecie postaw twórczych
oraz osobistego stosunku do wartości moralnych, społecznych, poznawczych,
artystycznych i religijnych”225.
Kształcenie jak wynika z powyższej definicji jest pojęciem wieloznacznym i może
oznaczać zjawisko, czynność, proces, jak również stan pożądany, cel czy wynik. Najogólniej
mówiąc kształcenie to ogół zjawisk i procesów stwarzających warunki do wszechstronnego,
indywidualnego rozwoju człowieka. Celem kształcenia jest m.in. przekazywanie wiadomości
z poszczególnych dziedzin wiedzy, ukształtowanie umiejętności, nawyków, rozwiniecie
zainteresowań, myślenia, pamięci oraz wyobraźni. Ponadto kształcenie ma wdrażać do
samodzielnej, systematycznej pracy. Kształcenie umożliwia więc zmienianie otaczającej
człowieka rzeczywistości, ale i jego samego. Henryka Kwiatkowska zwraca uwagę, że
kształcenie ma też na celu dążenie do zrównoważenia intelektu i emocji człowieka („homo
concors”)226. Pojęcie kształcenia nie jest łatwe do jednoznacznego zdefiniowania, bowiem
zależy od

założeń

teoretycznych,

które

mogą

stanowić

płaszczyznę

odniesienia

konstruowanej definicji. Mówimy o kształceniu formalnym, nieformalnym, podstawowym,
średnim, wyższym, ale też o kształceniu ogólnym, zawodowym czy całożyciowym. Każde
z nich ma swoją specyfikę i skierowane jest do różnych grup odbiorców.
Tadeusz Lewowicki zwraca uwagę na różne modele kształcenia nauczycieli, które są
obecne w edukacji nauczycieli. Najdawniejsza koncepcja kształcenia zakładała, że nauczyciel
miał być erudytą, miał dzielić się wiedzą z innymi. Kolejna koncepcja – personalistyczna
eksponowała inwestowanie w osobowość nauczyciela. Studia nauczycielskie miały służyć nie
225
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tyle przygotowaniu do zawodu, ile miały umożliwiać rozwój osobowości kandydata.
Następna

koncepcja

w

centrum

kształcenia

nauczycieli

stawiała

przygotowanie

kompetencyjne, które miało na celu zdobycie sprawności w zakresie wybranych zadań czy
funkcji. Nauczyciel dochodził więc do mistrzostwa, ale wąskospecjalistycznego. Kształcenie
specjalistyczne to kolejna, wciąż funkcjonująca koncepcja kształcenia. Jej podstawę stanowi
przekonanie, że wiedza z jakiegoś przedmiotu jest najważniejsza. Znana jest również
koncepcja progresywna czy prospektywna, która akcentuje przygotowanie nauczyciela do
pracy w warunkach nieustannych zmian. Taki nauczyciel powinien więc być przygotowany
do rozwiązywania nieznanych problemów, do diagnozowania i odczytywani potrzeb oraz
szukania nowych rozwiązań. Antidotum na niedostatki każdej z przywołanych koncepcji
byłaby koncepcja wielostronnej edukacji nauczycieli, która łączyłaby elementy każdej
z wyżej wymienionych koncepcji, dzięki czemu nauczyciel byłby nie tylko specjalistą, ale
rozwijałby swoją osobowość, a kompetencje miałby na poziomie mistrzowskim227.
Niestety kształcenie nauczycieli w Polsce wymaga zmian. Nauczyciele nie mają
wystarczającego przygotowania w zakresie korzystania z najnowszych technologii,
diagnozowania pedagogicznego oraz nie wszyscy są rzecznikami cenionych wartości
uniwersalnych228. W środowiskach naukowych powstają projekty koncepcji spójnego systemu
kształcenia nauczycieli, niestety wciąż czekają na wdrożenie229.
Chaos w kształceniu nauczycieli ich doskonaleniu oraz problemy związane
z późniejszą pracą w zawodzie tj. : brak pomocy, osamotnienie, łączenie pracy w kilku
szkołach, konflikty w radzie pedagogicznej, wypalenie zawodowe, rzutują na jakość pracy
i przeszkadzają w samorozwoju. Przygotowanie nauczycieli do pracy w zawodzie poprzez
wprowadzenie dwóch etapów kształcenia nie jest najbardziej skutecznym rozwiązaniem
w zakresie łączenia teorii z praktyką230.
Oferta kształcenia nauczycieli na wielu uczelniach jest bogata: różne stopnie
kształcenia, różne moduły i przedmioty, które są zgodne z formalnym programem.
Dla studenta często są one często nie pasującymi do siebie i jednakowo ważnymi
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przedmiotami231. Kształcenie nauczycieli odbywa się bardzo często bez należytego
powiązania wiedzy przedmiotowej, dydaktycznej i psychologiczno-pedagogicznej.
W raporcie z badania z roku 2012 dotyczącego problemów początkujących
nauczycieli w szkole wynika, że uczelnie kładą zbyt duży nacisk na kształcenie teoretyczne
(wiedza przedmiotowa), a zbyt mały na przygotowanie przyszłych nauczycieli do realiów
pracy w szkole. Szczególnie problematyczny jest brak styczności z rzeczywistymi
problemami wychowawczymi uczniów oraz brak przygotowania do radzenia sobie z tego
rodzaju wyzwaniami. Wielu respondentów zauważa, że wiedza zawodowa przekazywana na
studiach nie nadąża ze zmianami w szkolnictwie, jest nieadekwatna do potrzeb. Istnieje
nierównowaga w zakresie teorii i praktyki, z przewagą na rzecz tej pierwszej. Początkujący
nauczyciele krytykują również brak systemowych rozwiązań sprawdzających predyspozycje
kandydatów na studia. W konsekwencji do zawodu trafiają osoby, które nie powinny
pracować z dziećmi, gdyż nie mają do tego predyspozycji232.
W Polsce nie ma certyfikatów ani egzaminów państwowych, dopuszczających
do zawodu nauczyciela. Ponadto nie ma standaryzacji procesu kształcenia nauczycieli
i pedagogów, mimo iż takie próby były podejmowane233. Tymczasem nauczyciel wykonuje
szereg zadań, które cechuje bardzo duża różnorodność. Oto niektóre z nich:
 przekazywanie wiedzy i doświadczenia,
 pobudzanie aktywności poznawczej i rozwijanie sił twórczych uczniów,
 kształtowanie systemu wartości oraz postaw wychowanków,
 posługiwanie się nowoczesną technologią,
 przygotowanie uczniów do aktywności społecznej i zawodowej,
 sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów,
 przygotowanie wychowanków do uczenia się przez całe życie,
 kierowanie procesami orientacji szkolnej i zawodowej, wspomaganie uczniów
w formułowaniu planów edukacyjnych i życiowych,
 pomoc w organizacji życia społecznego uczniów i wykorzystywaniu czasu wolnego.
Jolanta Szempruch podkreśla, że w kształceniu nauczycieli marginalizuje się
znaczenie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej, która jest lokowana na obrzeżach systemu
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kształcenia. Ponadto nie poświęca się należytej uwagi dostosowania treści kształcenia do
rzeczywistych potrzeb szkoły „płynnej nowoczesności”. W kształceniu pedagogów unika się
nowych treści, koncepcji, teorii i dyskursów, które wymagałyby wysiłku poznawczego
i krytycznego podejścia. Nie podejmuje się w sposób przemyślany i systematyczny wątków
związanych ze złożonymi kontekstami działalności nauczyciela czy specyfiką jego zawodu.
Nie podkreśla się w należyty sposób ustawiczności procesu „stawania się nauczycielem”,
który

to

proces

wymaga

refleksji

nad

osiąganiem

kompetencji

profesjonalnej.

Funkcjonowanie nauczyciela we współczesnym świecie wymaga namysłu nad repertuarem
własnych doświadczeń i kompetencji oraz świadomości, że wiedza psychologiczna
i pedagogiczna ma charakter niedomknięty i rozwojowy234.
Według Tadeusza Lewowickiego nauczycielskie kształcenie powinno polegać
na przygotowaniu do poznawania i rozumienia innych ludzi i ich potrzeb, na kształtowaniu
życzliwości, empatii, kultury osobistej oraz taktu pedagogicznego235. Ciągle aktualne zatem
pozostaje pytanie „jak kształcić i doskonalić nauczycieli, aby byli oni w stanie harmonijnie
pogodzić tradycyjne wartości zawodu nauczycielskiego, mocno zakorzenione w polskiej
kulturze narodowej i historii, z dążeniami i celami, które wnosi do zawodu nowoczesność”236.
Henryka Kwiatkowska rozważając sytuację nauczyciela w polskiej szkole zwróciła
uwagę na brak relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, na bezduszność i stres. Uwypukliła
także problem związany z faktem, że nauczyciel podejmuje decyzje i działania przy
niepełnych danych. Jego praca pozostaje ciągle niedookreślona i nieprzewidywalna, a jej
rezultaty są odroczone w czasie. Według uczonej nauczyciel musi być otwarty na to, co dzieje
się w „globalnej wiosce”, musi rozumieć procesy, które wykraczają daleko poza otoczenie
szkoły237. W zawodzie nauczycielskim konieczna jest jedność myśli, słów i czynów, a więc
mistrzostwo zawodowe, które wymaga ciągłej pracy nad sobą samym238.
„Nauczyciel jest nie tylko aktorem, jak zwykło się uważać, lecz także projektantem,
scenarzystą, scenografem i reżyserem setek lekcji, spotkań, konsultacji w ramach procesu
kształcenia. Jest ich wykonawcą i osobą odpowiedzialną za skutki własnych słów, zachowań
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i czynów”239. Maciej Tanaś zwraca uwagę na potrzebę refleksji nad hierarchią wartości, nad
jakością relacji z innymi ludźmi, stosunkiem człowieka do świata mediów i rzeczywistości
wirtualnej, rozumienia szans i zagrożeń, które towarzyszą nowym technologiom240. Wskazuje
także na potrzebę kształcenia medialnego nauczycieli, które nie jest realizowane w należytym
stopniu przez uczelnie wyższe.
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2.5. Prestiż zawodu nauczyciela

Prestiż

jest

pojęciem

teoretycznym,

dotyczącym

zjawiska

bezpośrednio

nieobserwowalnego, dlatego trudno jest precyzyjnie je zdefiniować. Max Weber używał
pojęcia „ehre”, które wyraża szacunek, godność czy też zaszczyt. Prestiż rozumiany przez
Webera wiąże się również z unikalnym sposobem bycia. Prestiż nazywany jest także
poważaniem, respektem, honorem czy statusem społecznym. Prestiż może oznaczać kim się
jest i jaką zajmuje się pozycję. Obok władzy i bogactwa prestiż jest dobrem unikalnym,
generującym jednocześnie społeczne nierówności241.
Prestiż można rozumieć jako stosunek wyższości-niższości między grupami
społecznymi. Można także traktować go jako indywidualne poczucie niższości-wyższości
między jednostkami. W średniowiecznej Europie pojęcie prestiżu było związane
z przynależnością do poszczególnych grup, stanów społecznych, w których obowiązywały
określone przywileje (np. stan szlachecki). W czasach nowożytnych prestiż zyskały jednostki,
natomiast grupy pochodzenia go utraciły. Współcześnie prestiż jest odnoszony przede
wszystkim do zawodu, zajmowanego stanowiska w ramach zawodu, a nie stanu, do którego
przynależność wyznacza urodzenie. Współczesne reguły przyznawania prestiżu są w dużej
mierze indywidualistyczne, bowiem odnoszą się przede wszystkim do osobistych osiągnięć.
Prestiż jednostki jest zależny od poziomu kwalifikacji, wiedzy, umiejętności, kompetencji
społecznych oraz wynagrodzenia. Jest wartością, którą z jednej strony dajemy innym,
a z drugiej strony otrzymujemy ją od innych242.
Prestiż społeczny jest pewną formą hierarchii „niższości-wyższości”. Jednolitość
hierarchii prestiżu społecznego jest tym większa, im bardziej dane społeczeństwo jest
harmonijnie zintegrowane. Wszelkie zmiany powodują niejednolitość w hierarchii prestiżu
społecznego243. Prestiż umacnia system władzy i hierarchizuje społeczeństwo244.
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Istnieją

różne

rodzaje

prestiżu:

osobisty,

pozycyjny,

sytuacyjny,

zinstytucjonalizowany. Najczęściej spotykamy się z prestiżem osobistym, czyli wartością
przypisywaną cechom jednostkowym. Uzewnętrznia się on w bezpośrednich kontaktach
w gronie najbliższych osób. Kolejny rodzaj to prestiż pozycyjny, wynikający z atrybutów
zajmowanych pozycji – wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska czy też roli
społecznej. Prestiż sytuacyjny natomiast charakteryzuje się krótkotrwałością i zależnością od
konkretnych okoliczności.

Prestiż

zinstytucjonalizowany obejmuje

zbiór zachowań

wymagających okazania szacunku a ukierunkowany jest na m.in. grupy społeczne,
organizacje i kontekst sytuacyjny245.
Na prestiż zawodu i rolę, jaką odgrywają nauczyciele wpływa kontekst historycznospołeczny. Ponadto zróżnicowanie osób wykonujących zawód nauczyciela pozwala
zauważyć, że prestiż w obrębie tego zawodu ma niejednolity charakter. O prestiżu nauczycieli
decydują m.in: czynniki instytucjonalne, czynniki związane ze stylem zarządzania szkołą
i czynniki osobiste. Istotne są zatem wielkość miejscowości, w której znajduje się szkoła,
ważność poszczególnych przedmiotów, kultura organizacyjna szkoły, wyniki uczniów,
kontakty z otoczeniem, jak również osobowość nauczycieli.
W odniesieniu pojęcia prestiżu do nauczycieli powstaje szereg pytań z nim
związanych, m.in.: Jak jest postrzegany zawód nauczyciela przez Polaków? Jakie czynniki
wzmacniają, a jakie obniżają prestiż tego zawodu?
W Raporcie Centrum Badania Opinii Społecznej z 2016 roku na temat uczciwości
i rzetelności zawodowej nauczycieli oceniono bardzo wysoko, bo na czwartym miejscu, tuż
po naukowcach, pielęgniarkach i informatykach246. Można przypuszczać, że tak wysoka
lokata zawodu nauczyciela wynika m.in. z wysokiej użyteczności społecznej zawodu,
odpowiedzialności,

poświęcenia

i

powołania

do

wykonywania

tego

trudnego

i niedocenianego finansowo zajęcia.
Z międzynarodowego badania TALIS 2013 wynika, że polscy nauczyciele jedynie
w 20 % zgadzają się ze stwierdzeniem, że zawód nauczyciela jest ceniony
w społeczeństwie. Najbardziej problematycznymi obszarami zawodu są m.in.: niskie zarobki,
niepewność zatrudnienia oraz przeciążenie pracą247.
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Według badań prowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej nauczyciele
zajmują wysoką pozycję w prestiżu zawodów, choć oni sami uważają, że ich zawód nie
cieszy się społecznym poważaniem. Wielu pedagogów zwraca uwagę, że media
upowszechniają krzywdzący i nieprawdziwy wizerunek nauczyciela, który wyraźnie obniża
wartość tego zawodu wśród uczniów i rodziców248. Według badaczy CBOS-u czynnikami,
które mogłyby wspierać proces odbudowy pozycji nauczyciela byłoby m.in. upowszechnianie
informacji o specyfice ich pracy, jej złożoności i odpowiedzialności oraz zróżnicowaniu
wśród samej grupy zawodowej249.
Czynnikami obniżającymi prestiż zawodu nauczyciela są: zmiany społeczne, brak
wiedzy w społeczeństwie na temat specyfiki pracy nauczyciela, autoprezentacja nauczycieli,
negatywne opinie na temat nauczycieli upowszechniane w mediach. Zarówno tradycyjne jak
i elektroniczne media powielają i podtrzymują negatywny obraz tej profesji. Inne czynniki
oddziałujące na pozycję nauczycieli to: niski status ekonomiczny, niska jakość kształcenia
nauczycieli i wadliwy system awansu zawodowego. Bardzo ważnymi elementami
rzutującymi na postrzeganie nauczycieli jest styl ich pracy i złe relacje w gronie
pedagogicznym (konflikty, plotkowanie, brak współpracy)250.
Nauczyciele uważają, że ich praca w dużej mierze polega na wypełnianiu
dokumentów, nauczania „pod testy”, konieczności realizowania „zadanych tematów”.
Wprowadzane reformy bywają, zdaniem nauczycieli, źle komunikowane, co dodatkowo
obniża ich satysfakcję z pracy i poczucie podmiotowości. Nauczyciele nie mają poczucia,
że konsultuje się z nimi nowe rozwiązania, pyta o opinie w jakichkolwiek sprawie251.
Nauczyciele stanowią zróżnicowaną grupę zawodową – różnią się stażem pracy
w zawodzie, stopniem awansu, nauczanym przedmiotem, szkołą w której pracują, ale także
mają odmienne motywacje, stopnień zaangażowania, style pracy i przekonanie o własnych
kompetencjach zawodowych i społecznych. To zróżnicowanie ma odzwierciedlenie
w szacunku, jakim darzy nauczycieli społeczeństwo252.
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W budowaniu prestiżu niewątpliwie pomaga legitymowanie się długim stażem pracy
w zawodzie, nauczaniem przedmiotów maturalnych w liceach ogólnokształcących, praca
w szkołach, których uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych,
pozytywne relacje z dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym.
Zasobem, który można byłoby wykorzystać do podwyższania prestiżu nauczycieli
w społeczeństwie byłoby przemyślane działania w wirtualnej przestrzeni szkoły,
np. na stronie internetowej czy też szkolnych blogach. Dzięki odpowiedniej autoprezentacji
w Internecie, ukazywaniu specyfiki pracy nauczyciela można spodziewać się zmiany
w postrzeganiu zawodu nauczycielskiego. Wymaga to jednak najpierw zmiany w nastawieniu
do tego zadania samych nauczycieli.
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3.

Udział mediów w kształtowaniu wizerunku nauczyciela

3.1. Mediatyzacja życia społecznego i pamięci

Od zarania dziejów człowiek za pomocą różnych środków przekazywał informacje
innym (malowidło, dźwięk, znak, obraz, itd.). Pierwsze naskalne rysunki stanowiły swoistego
rodzaju przygotowanie do wynalezienia pisma, które w różnych cywilizacjach (Mezopotamia,
Egipt, Chiny) miało swoją indywidualną drogę rozwoju i które umożliwiało lepsze
porozumiewanie się i komunikowanie między ludźmi. Dodatkowo zapis informacji i jej
odkodowanie pozwoliło nie tylko na przechowywanie informacji, również na przekazywanie
jej dalej – z pokolenia na pokolenie.
Tomasz Goban-Klas wspomina o sześciu znamiennych epokach komunikacyjnych,
z których każda miała znaczące oddziaływanie na przekaz informacji i jej odbiór. Były to
następujące „epoki”:
1. „Era znaków i sygnałów” (gesty, mimika, dźwięk, krzyk).
2. „Era języka” (mowa artykułowana nabyta przez kontakt z otoczeniem).
3. „Era pisma” (kończy prehistorię i rozpoczyna historię ludzkości).
4. „Era druku” (książka, gazeta, komunikacja masowa).
5. „Era telekomunikacji i informatyzacji” (telegraf, fotografia, telefon, film).
6. „Era komputera” (kumulacja mediów)253.
Różnorodne formy komunikowania wyłaniały się więc stopniowo w wyniku ewolucji
dostępnego instrumentarium. Zmieniały nie tylko umiejętności ludzi, ale i ich samych.
We współczesnym świecie „płynnej nowoczesności”, zdominowanym przez technologię
zmianie uległo całe dotychczasowe życie społeczne stając się bardziej dynamiczne, otwarte
na zmiany, a jednocześnie coraz bardziej nieprzewidywalne. W tych warunkach jednostka ma
do dyspozycji różnego typu narzędzia i formy umożliwiające jej wyrażanie siebie.
Środki masowego komunikowania mają stosunkowo krótką historię. Prasa powstała
przed 400 laty, radio, telewizja są znacznie młodsze. Internet ze swoją wszechobecnością
i interaktywnością podsumował możliwości, które dali komunikacji jego poprzednicy. Pod
jego wpływem człowiek zmienił podejście do wielu zjawisk, np. poczucia czasu czy
przestrzeni (kompresja, symultaniczność). Obecnie jednostka może być w tym samym czasie

253

T. Goban-Klas, Społeczeństwo medialne, WSiP, 2005, s. 29-32.

58

w wielu miejscach jednocześnie i posiadać wiele tożsamości254. Może komunikować się
z innymi za pomocą e-maila czy mediów społecznościowych. Może wyrażać swoje oceny,
opinie w dowolny sposób i z dowolnego miejsca na świecie. To zupełnie nowe zjawisko
panowania nad czasem i przestrzenią, wiąże się z rosnącą rolą mediów i Internetu w naszym
życiu.
Ludzie porozumiewają się ze sobą z różnych powodów, które można sprowadzić
w uproszczeniu do następujących kwestii: zamiar tworzenia więzi („mówienie tworzące
więzi”), wyładowanie uczuć (higiena psychiczna), zamiar przekazania informacji, zamiar
przekonywania i zamiar zabawiania255.
Ze względu na cele komunikowania społecznego możemy wyróżnić jego trzy typy:
1. komunikowanie informacyjne (dzielenie się ideami, instruktaż),
2. komunikowanie perswazyjne (zmiana postaw i zachowań),
3. propaganda (manipulacja, proces kontroli przepływu informacji, kierowanie opinią
publiczną, komunikowanie polityczne)256.
Komunikowanie umożliwia więc nie tylko przekazywanie wiedzy, jej tworzenie
i rozpowszechnianie, ale obejmuje również złożony proces oddziaływania na opinię publiczną
i poglądy oraz zachowania jednostek. Jest to zagadnienie szczególnie ważne dla problematyki
podjętej w niniejszej rozprawie doktorskiej, która podejmuje temat związany z nauczycielem
w wirtualnej przestrzeni, stąd zainteresowanie opiniotwórczą rolą mediów. Nieodzowne jest
zatem wyjaśnienie tego terminu i omówienie jego znaczenia w procesie kształtowania opinii
publicznej.
Dzisiaj trudno jednoznacznie rozstrzygnąć dylemat czy to media kształtują
rzeczywistość czy tylko ją reprezentują. Jeszcze przed kilkoma laty sądzono, że istnieje prosty
związek między mediami a opinią społeczną, tymczasem dzisiaj uczeni wielu dyscyplin stają
przed dylematem rozstrzygnięcia tego pytania.
Rozwój mediów niesie ze sobą potężne konsekwencje społeczne, zwłaszcza jeśli
chodzi o kształtowanie opinii społecznej i jej uzewnętrznioną postać, czyli opinię
publiczną257. Media kształtują opinię publiczną poprzez odpowiednie selekcjonowanie
254

255
256

257

A. Kozłowska, Oddziaływanie Mass Mediów, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 2006, s. 119-125,
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/oddzialywanie_mass_mediow/oddzialywanie_mass_mediow.pdf
dostęp: 31.07.2019.
H. Retter, Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, Gdańsk 2005, s. 208-209.
A. Kozłowska, Oddziaływanie Mass Mediów…, s. 69-72,
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/oddzialywanie_mass_mediow/oddzialywanie_mass_mediow.pdf
dostęp: 31.07.2019.
J. Dobrołowicz, Obraz edukacji…, s. 70.

59

tekstów, ich komentowanie i ocenianie. Mogą więc przedstawiać jednostki w pozytywnym
lub negatywnym świetle258. Jest to bardzo istotne dla dyskursu o szkole i nauczycielu.
Wracając jednak do samej definicji opinii publicznej to należy zauważyć, że pracowali
nad nią przez lata filozofowie, historycy, politolodzy i prasoznawcy. Wśród ludzi nauki dalej
trwają spory nie tylko o znaczenie członu „opinia”, ale i o znaczenie członu „publiczna”259.
Słowo „publiczny” w znaczeniu prawniczym i politologicznym określa wspólny interes.
Pojęcie to oznacza, że mamy do czynienia z problemami, które dotyczą wszystkich, całej
wspólnoty. Utożsamienie opinii publicznej z opinią panującą wskazuje, że opinia publiczna
zawiera w sobie coś, co pozwala jej skłonić jednostkę do pewnego zachowania nawet wbrew
jej woli260. Znaczenie terminu opinia publiczna w ujęciu społeczno-psychologicznym ukazuje,
że obok przestrzeni wewnętrznej (myśli, uczucia) ważna jest także przestrzeń zewnętrzna
(wspólnota, więzi)261.
Elisabeth Noelle-Neumann wyodrębniła co najmniej dwa podejścia do wyjaśnienia
terminu „opinia publiczna”. Pierwsze podejście podkreśla, że opinia ta to „niepisane prawo”,
panujące poglądy, zwyczaje i typowe sposoby zachowania, których jednostka nie powinna
naruszać. W drugim podejściu opinia publiczna to zjawisko społeczne tworzone przez
wykształconych obywateli, którzy troszczą się o dobro ogółu. Można zauważyć, że termin
opinia publiczna nie jest jednoznaczny. Można przyjąć, że opinia publiczna nie jest prostą
sumą opinii indywidualnych, ale wypadkową ścierających się poglądów i postaw262.
Noelle-Neuman

sformułowała

ciekawą

hipotezę

zwaną

„spiralą

milczenia”.

Jej podstawą jest przekonanie o silnym wpływie mediów na jednostkę. Zgodnie z tą hipotezą
wiele osób ulega dominującym opiniom w społeczeństwie by uniknąć odrzucenia i izolacji
społecznej. Poglądy przeciwne sprzyjają milczeniu, a tym samym wzmacniają inne opinie263.
Funkcje mediów stały się przedmiotem rozważań wielu badaczy. Według Harolda
Dwighta Lasswella można je rozpatrywać z punktu widzenia ich wkładu w rozwój społeczny.
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Media powinny dostrzegać ważne dla człowieka zmiany, zagrożenia i informować o nich
społeczeństwo. Powinny również dostarczać wzorów skoordynowanych działań służących
dobru jednostki i instytucji społecznych. Media powinny przekazywać kolejnym pokoleniom
elementy dziedzictwa kulturowego, wzory zachowań, które najlepiej będą integrować
społeczeństwo. Charles R. Wright analizując powyższe funkcje nazwał je następująco:
informacyjna, interpretacyjna i socjalizacyjna. Ponadto wzbogacił listę ustaloną przez
Lasswella, o czwartą funkcję mediów, czyli: rozrywkę i relaksację264.
Paul Felix Lazarsfeld i Robert King Merton pogrupowali funkcje mass mediów nie
tyle z punktu widzenia ich zadań, co z perspektywy następstw ich działania. Wyróżnili oni:
1. Funkcję nadawania statusu – media masowe przyciągają uwagę społeczną
i ustanawiają rangę ważności kwestii publicznych, ludzi, organizacji. Wszystko,
co ważne pojawia się w mediach.
2. Funkcję wzmacniającą normy społeczne – nagłaśnianie i piętnowanie zachowań
naruszających normy społeczne.
3. Narkotyzującą dysfunkcję – przejawiającą się w uzależnieniu odbiorcy od mediów
i postępującym ograniczeniem kontaktów międzyludzkich265.
Natomiast Denis McQuail sformułował pięć podstawowych funkcji środków komunikowania
masowego. Są to:
1. informacja (m.in.: dostarczanie informacji o zdarzeniach, ułatwianie innowacji,
adaptacji, postępu),
2. korelacja (m.in.: wyjaśnianie, interpretowanie i komentowanie znaczenia zdarzeń,
dostarczanie wsparcia autorytetom i normom, socjalizowanie, ustalanie priorytetów
w społeczeństwie),
3. ciągłość (m.in.: wyrażanie dominującej kultury, rozpoznawanie subkultur,
podtrzymywanie wspólnoty wartości),
4. rozrywka (m.in.: dostarczanie przyjemności, redukowanie napięć społecznych)
5. mobilizacja

(m.in.:

prowadzenie

kampanii

na

rzecz

celów

społecznych

w obszarze polityki, pracy).
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Funkcji mediów nie można sprowadzić jedynie do funkcji informacyjnej
i opiniotwórczej, gdyż media pełnią szczególną rolę w procesie interpretacji rzeczywistości
społecznej. Mają również duże znaczenie dla edukacyjnych procesów, które coraz częściej
odbywają się w wirtualnej przestrzeni.
Media oddziałują na człowieka nie tylko w sposób jawny, ale i ukryty, krótko
i długofalowy. Medium jest przekazem, a sam kontakt z nim zmienia nasz sposób patrzenia na
świat i wpływa na sposób jego interpretacji. O ostatecznym efekcie oddziaływania mediów,
Internetu decyduje odbiorca komunikatu oraz kontekst sytuacyjny. Percepcja nie jest jedynie
bezpośrednim

doświadczaniem

bodźców,

ale

bardziej

skomplikowanym

procesem

wymagającym aktywności ze strony jednostki przy selekcji i interpretowaniu informacji.
Marshall McLuhan w swoich rozważaniach o mediach podkreślał, że rozwój techniki
powoduje diametralne zmiany w systemie komunikowania266. Internet integruje wiele
mediów, co czyni z niego multimedium267. Należy podkreślić, że media mają ogromną moc
przyciągania swoich odbiorców. Czynią to za pomocą różnorodnych środków, mających
przykuć uwagę poprzez odpowiednie zestawianie elementów wizualnych i audialnych 268.
Media, a zwłaszcza Internet stworzył nową przestrzeń do oddziaływań edukacyjnych
oraz zdecydowanie poszerzył zakres działań w zakresie uczenia, wychowywania
i socjalizacji269. Jednocześnie spowodował, że ludzie postrzegają różne wydarzenia
i rozumieją problemy życia publicznego w zależności od sposobu ich prezentacji w Sieci270.
Z mediami wiąże się pojęcie mediatyzacji, które pomaga w zrozumieniu zależności między
mediami, społeczeństwem a kulturą.
Mediatyzacja jest pojęciem wieloznacznym i trudnym do zdefiniowania z wielu
powodów. Po pierwsze termin „medium” oznacza „coś pośredniego”, czyli wskazuje na
pośrednictwo w różnych zjawiskach i procesach. Po drugie, „mediation” oznacza pewną
opozycję między czymś pośrednim a bezpośrednim, między prawdziwym a nieprawdziwym.
Po trzecie „mediation” łączy dwa poprzednie znaczenia, uosabiając pewną przestrzeń
pomiędzy tym, co indywidualne (wewnętrzne), a tym, co ogólne (zewnętrzne). Definicja
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„mediation” sugeruje, że nasze rozumienie rzeczywistości jest ukształtowane przez własne
doświadczenia oraz interpretację sensu. Po czwarte „mediation” odnosi się do formalnych
relacji, które łączą wcześniej niepołączone działania lub ludzi, np. związek między nadawcą
wiadomości a odbiorcą271.
Mediatyzacja jawi się więc jako ważna koncepcja i teoretyczna rama wzajemnych
zależności między mediami, kulturą i społeczeństwem. Można wyróżnić instytucjonalną,
społeczno-konstruktywistyczną,

kulturową

i

materialną

perspektywę

mediatyzacji

(Knut Lundby). Instytucjonalne podejście do mediatyzacji postrzega ją jako proces społeczny,
który jest aktywowany poprzez rozwój mediów i dynamikę funkcjonowania wielu instytucji,
w których czynniki społeczne wykorzystują zasoby mediów do swoich celów (Stig Hjarvard).
Podejście społeczno-konstruktywistyczne lub kulturowe służy zaś zbadaniu zależności
między zmianą komunikacji medialnej a zmianami społeczno-kulturowymi w ramach
codziennych praktyk komunikacyjnych oraz tego, w jaki sposób zmieniające się praktyki
odnoszą się do zmieniającej się konstrukcji rzeczywistości (Andreas Hepp). Perspektywa
materialna skupia się na technologiach i ich właściwościach materialnych. Materialność
bowiem kształtuje jak i jest kształtowana przez procesy społeczne i kulturowe
(Kunt Lundby)272.
Współcześnie, głównie za sprawą Friedricha Krotza, traktuje się mediatyzację jako
pewien zespół procesów wynikających ze zmian w samych mediach, jak i zmian społecznych
oraz kulturowych. Na tej bazie zbudowana została teoria mediatyzacji próbująca opisywać
oraz wyjaśniać istotę i charakter tego procesu273.
Teoria mediatyzacji nie ogranicza się do uwzględniania tylko technologii, lecz bazuje
też na analizie ludzkich form działania społecznego, którego istotę stanowi sieć różnorodnych
powiązań i relacji. W ramach mediatyzacji można wyróżnić więc: zmediatyzowane
komunikowanie interpersonalne; interaktywną komunikację rozumianą jako komunikacja
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między człowiekiem

a „inteligentnym” systemem

hardware/software;

komunikację

masową274.
Potężna rola mediów we współczesnym świecie wynika także stąd, że odpowiadają
one na różne potrzeby i oczekiwania odbiorców oraz pełnią szereg ważnych funkcji. Każda
z omówionych funkcji mediów może mieć aspekty pozytywne i negatywne, bowiem media
mogą działać z pożytkiem dla społeczeństwa, ale jednocześnie mogą też szkodzić poprzez
dezinformację,

wprowadzanie

w

błąd,

prezentowanie

treści

tendencyjnych

czy

upowszechnianie stereotypów275.
Bardzo ważnym elementem dysertacji jest problem mediatyzacji pamięci, który
dotyczy nośników pamięci ich roli w kształtowaniu pamięci o przeszłości. Wśród różnych
określeń funkcjonujących na oznaczenie pamięci w znaczeniu kolektywnym wyróżniamy:
„pamięć zbiorową” (Maurice Holwsbach)276, „pamięć społeczną” (Barbara Szacka)277,
„pamięć historyczną”(Andrzej Szpociński) czy „pamięć kulturową” (Hubert Orłowski, Robert
Traba). Andrzej Szpociński wyróżnia ponadto „pamięć przeszłości”, czyli wszelkie formy
odnoszenia się do zjawisk, faktów, osób, wytworów kultury, jeśli są one ujmowane jako
pochodzące z przeszłości. Ta definicja zawiera w sobie odniesienia zarówno do pamięci
potocznej, jak i historii pisanej przez historyków278.
W socjologii retrospekcji istnieje różnorodność w definiowaniu podejść do kwestii
pamięci zbiorowej. Maurice Halbwachs uważał, że „myśl społeczna jest zasadniczo pamięcią,
i że cała jej zawartość składa się ze wspomnień zbiorowych – ale że przetrwają tylko
te spośród nich wszystkich i tylko tyle z każdego spośród nich wszystkich, ile dzięki swym
aktualnym ramom społeczeństwo może odtworzyć”279. Barbra Szacka definiuje pamięć

274

275

276
277
278

279

Tamże, s. 23-24,
https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3953/1/Michalczyk_Pojecie_mediatyzacji_w_nauce_o_ko
munikowaniu.pdf dostęp: 1.08.2019.
M. Lisowska-Magdziarz, Fałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie
i obraz świata w mediach, „Studia Medioznawcze” 2018, nr 4, s. 75-86,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-36f75358-d70e-4f54-9d73d0ed2b4eb788 dostęp: 09.09.2019; K. Grabinowska, Bezpieczeństwo w sieci. Szanse i zagrożenia
komunikacji internetowej z perspektywy pedagogicznej, [w:] Wielowymiarowość bezpieczeństwa środowiska
wychowawczego, red. T. Biernat, J. Gierszewski, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”,
Chojnice 2014, s. 77-91.
Zob. M. Holwsbach, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, PWN, Warszawa 1963.
Zob. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 2006.
B. Korzeniewski, Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci,
„Kultura Współczesna” 2007, nr 3, s. 7-8,
https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/1._bartosz_korzeniewski__medializacja_i_mediatyzacja_pamieci__nosniki_pamieci_i_ich_rola_w_ksztaltowaniu_pamieci_przeszlosci.pdf dostęp: 26.12.2019.
M. Halbwachs, Społeczne ramy…, s. 432.

64

zbiorową jako zbiór wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości, a także sposobów ich
upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy. Marek Ziółkowski opisuje pamięć zbiorową
jako pewien układ odnoszących się do przeszłości przekonań należących do świadomości
społecznej, w której następuje łączenie własnych wspomnień z przekazami innych osób.
Andrzej

Szpociński

nazywa

pamięcią

zbiorową

to,

co

pozostaje

z

przeszłości

w przeżyciach członków grupy lub zbiór wspomnień o zdarzeniach przeżytych lub takich,
o których wiedza jest przekazywana z pokolenia na pokolenie przez tzw. historię mówioną280.
Marian Golka definiuje pamięć jako fenomen mnemoniczny i psychiczny. Pamięć według
niego to wiedza jednostkowa, częściowo ujednolicona i zobiektywizowana w danej
zbiorowości i kulturze281.
Rozwój mediów i Internetu spowodował daleko idące zmiany w funkcjonowaniu
nośników pamięci, zwłaszcza tych tworzonych z intencją upamiętnienia. Według
kulturoznawcy i

socjologa

kultury

Bartosza

Korzeniewskiego

wszystkie

sposoby

kształtowania wiedzy o przeszłości są efektem świadomych, często złożonych działań
wykorzystujących konkretne nośniki pamięci, które zawsze pozostawiają swoje piętno na
kształcie wyobrażeń o przeszłości. Uprzywilejowanie tych, a nie innych nośników pamięci
w danym okresie historycznym jest wynikiem stanu zaawansowania rozwoju techniki, ale też
metod komunikowania społecznego282. Nośniki pamięci odgrywają kluczową rolę
w nadawaniu przeszłości sensu w tym znaczeniu, że bez ich pośrednictwa pamięć utraciłaby
konieczne do komunikacji materialne podłoże. Specyficzne formy i mechanizmy
funkcjonowania rzutują na dynamiczne rekonstruowany obraz przeszłości. Składające się na
pamięć

przeszłości

wspomnienia

posiadają

konkretny sens

tylko

w

odniesieniu

do poszczególnych jednostek, natomiast ich przejście z pamięci autobiograficznej do
kolektywnej odbywa się właśnie za pośrednictwem nośnika283.
Włoska badaczka Elena Esposito twierdzi, że pamięć społeczeństw zależna jest od
dostępnych technologii komunikacji, które oddziałują na formy, zasięg i interpretacje pamięci.
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J. Gubała, Socjologia i historia – korzyści z łączenia perspektyw w socjologii retrospekcji, „Nauka
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„Kultura Współczesna” 2007, nr 3, s. 15-18,
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Tamże, s. 11.
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Peter Burke zwraca uwagę na fakt, że pamięć społeczna jest zależna od społecznej
organizacji jej przekazywania. Burke wyróżnił pięć najważniejszych form jej przekazywania:
tradycję ustną, konwencjonalne dokumenty historyczne (wspomnienia), obrazy, wspólnotowe
rytuały pamięci oraz przestrzenie geograficzne i społeczne284.
Oryginalne rozwiązanie zaproponowała José van Dijck, która wprowadziła pojęcie
„pamięć zmediatyzowana”. Według van Dijck „pamięci zmediatyzowane są działaniami
i wytwarzanymi przez nas przedmiotami, które bierzemy w posiadanie za pomocą technologii
medialnych, żeby nadać lub nadać ponownie sens naszej przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości w relacji z innymi ludźmi”285. Pamięci zmediatyzowane są dynamicznymi
relacjami, ewoluującymi między tym, co jednostkowe, a tym co zbiorowe, między
przeszłością a przyszłością.
Koncepcja zmediatyzownaych pamięci jest podobna do pojęcia „pamięci splątanych”
Marity Sturken. Ta amerykańska badaczka przyznaje naczelne miejsce mediom, które są
zarówno narzędziami w rękach jednostek (fotografia, film), jak i masowym przekaźnikiem
narracji społecznych (np. serwisy informacyjne). Jednostki utrwalają swoje indywidualne
wspomnienia w obiektach, działaniach kulturowych, które nadają znaczenie ich
doświadczeniu, a jednocześnie tworzą historyczne, polityczne odniesienie do szerszych
wydarzeń społecznych286.
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Tamże, s. 19-20.
J. van Dijck, Pamięć zmediatyzowana jako narzędzie pojęciowe, [w:] Antropologia pamięci. Zagadnienia
i wybór tekstów, (praca zbiorowa), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, s. 134.
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3.2. Rozwój cyberprzestrzeni a strony internetowe szkół

Definicja

cyberprzestrzeni

według słownika

komputerowego

i

encyklopedii

informatycznej (ang. cyberspace; gr. kybernetes – sternik, zarządca, kontrolować, zarządzać)
określa, że jest to przestrzeń komunikacyjna tworzona przez system powiązań internetowych.
Cyberprzestrzeń stanowi więc podstawowy kanał wymiany informacji. Termin ten
utożsamiany jest z rzeczywistością wirtualną i stosowany jako jej synonim. Cyberprzestrzeń
można także określić jako środowisko umożliwiające współdziałanie różnym mediom, które
nakładają się na siebie, przenikają i przecinają287.
Pojęciem cyberprzestrzeń posłużył się w 1984 r. William Gibson autor powieści
science fiction Neuromancer. Nie ma jednej powszechnie obowiązującej definicji tego
pojęcia. Cyberprzestrzeń odnosi się świata komputerów, w którym pojawił się nowy wirtualny
świat, połączony ze sobą za pomocą Internetu. Cyberprzestrzeń ma charakter płynny,
przetwarzalny

w

czasie

rzeczywistym,

hipertekstualny,

interaktywny

i

wirtualny.

Wielowymiarowość cyberprzestrzeni przejawia się w obecności czynnika technologicznego
i społecznego. Cyberprzestrzeń posiada kilka charakterystycznych elementów, tj.: rozległość
(zasięg światowy), spajanie wszelkich zasobów w jedną, olbrzymią bazę danych, złożoność
oraz bezprzestrzenność rozumianą jako brak możliwości odniesienia cyberprzestrzeni do
fizycznych (w tym geograficznych) wymiarów realnego świata. Należy podkreślić,
że cyberprzestrzeń to nie tylko suma fizycznych składników – systemów, sieci,
oprogramowania oraz przetwarzanych w nich informacji. Istotę cyberprzestrzeni tworzy
koncepcja powołania do życia swojego rodzaju równoległego środowiska, które jest nowym
wymiarem dla ludzkich działań288.
Wśród prób interpretacji bądź reinterpretacji istoty cyberprzestrzeni można wyróżnić
następujące podstawowe ujęcia:
1. „Cyberprzestrzeń to po prostu Internet, jego zasoby i usługi oraz użytkownicy.
2. Cyberprzestrzeń utożsamia się z wirtualną rzeczywistością generowaną przez
komputer, Sieć i Internet.
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I-słownik, Cyberprzestrzeń, http://www.i-slownik.pl/323,cyberprzestrzen/ dostęp: 30.08.2019.
J. Wasilewski, Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, nr 9,
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67

3. Cyberprzestrzeń stanowi w istocie społeczną megasieć – „Sieć Sieci” (ang. net of nets),
której uczestnicy indywidualni i grupowi (społeczności) eksploatują zasoby
globalne dostarczane przez Internet (ogólniej – Sieć).
4. Cyberprzestrzeń to po prostu ewoluujący dynamiczny system złożony (ang. system
of systems), i takim go należy przede wszystkim postrzegać, bez względu na to czy
eksponowane będą jego techniczne, informacyjne, czy społeczne aspekty”289.
Piotr Sienkiewicz podkreśla, że cyberprzestrzeń często i nie bez powodu kojarzy się
z Internetem. Uogólniając można stwierdzić, że innowacje techniczne spowodowały
konwergencję systemowych bytów, które można określić jako: socjosfera, infosfera oraz
technosfera, które oznaczają: społeczność, która dzięki technologicznym artefaktom
wytwarza coraz większe zasoby informacyjne290. Z cyberprzestrzenią wiąże się także wiele
negatywnych zjawisk, takich jak: cyberprzemoc, cyberprzestępstwo, cyberinwigilacja i wiele
innych niepożądanych działań.
Coraz większego znaczenia w procesach edukacyjnych nabiera przestrzeń związana
z Internetem, która staje się przedłużeniem rzeczywistej przestrzeni oraz jej metamorfozą.
„Wirtualna przestrzeń” daje możliwość nieograniczonego rozszerzenia i interakcji. Media
bowiem zmieniły wyobrażania człowieka na temat czasu i przestrzeni, a także procesu
komunikowania się. Wiele procesów społecznych zachodzi znacznie szybciej i funkcjonuje
jednocześnie w tradycyjnej, jak i w wirtualnej rzeczywistości291. Stare (radio, TV) i nowe
(Internet) media wchodzą ze sobą w interakcje, przecinają się i niejako nakładają na siebie,
tworząc swoisty rodzaj wielowątkowych zasobów wiedzy292.
Warto w tym miejscu krótko przypomnieć, że historia Internetu zaczęła się w końcu
lat sześćdziesiątych, kiedy to Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczął projekt
badawczy realizowany przez agencję ARPA (Advanced Research Projects Agency), którego
celem było stworzenie sieci komunikacyjnej dla celów wojskowych. Miał to być system
połączeń, które trudno byłoby zniszczyć w przypadku globalnego konfliktu. W roku 1969
powstała Sieć ARPAnet, a kilka lat później stworzone zostały połączenia międzynarodowe.
W roku 1979 powstają grupy dyskusyjne Usenet drugi z filarów dzisiejszego Internetu.
289
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Dla naukowców uniwersyteckich stworzono w 1981 roku Sieć CSNET (Computer Science
NETwork). W 1982 powstała w Europie Sieć EUnet, pozwalająca korzystać z usług poczty
elektronicznej i Usenet. Rok 1983 uważa się za początek istnienia Internetu jaki znamy
obecnie293.
Współcześnie prawie każda instytucja ma swoją stronę internetową lub konto na
jednym lub kilku portalach społecznościowych. Strony internetowe posiadają także instytucje
edukacyjne, np. szkoły. Szkolne strony internetowe charakteryzuje duże zróżnicowanie pod
względem wykonania i sposobu ich prowadzenia. Niemniej jednak, dzięki prezentacji szkoły
w Internecie możemy znaleźć wiele informacji na temat działań podejmowanych przez jej
społeczność. Możemy także zobaczyć, w jaki sposób strona staje się nośnikiem treści
o dawnych i obecnych nauczycielach.
W literaturze, która jest związana z mediami strona internetowa, strona www jest
definiowana jako plik lub zespół powiązanych ze sobą plików zapisanych w języku HTML,
umieszczony na serwerze www pod wspólnym adresem. Strona może zawierać informacje
tekstowe, grafikę, animacje, filmy, a także odsyłacze (linki) do innych miejsc w Sieci294.
Z uwagi na różnorodność stron internetowych szkół przyjmuje się następujące podziały:
strona-wizytówka, strona-szuflada, strona-kronika, strona-poligon doświadczalny, stronamiejsce spotkań295. Duże zróżnicowanie stron internetowych szkół ma swoje zalety,
ale i wady. Strona-wizytówka choć jest profesjonalnie przygotowana i buduje pozytywny
wizerunek szkoły, nie przedstawia jej prawdziwego oblicza i uniemożliwia partycypację
w tworzeniu treści. Strona-szuflada zawiera potrzebne druki, dokumenty, statut, a także
banery projektów, w których uczestniczą uczniowie. Obecność jednak zbyt wielu zakładek
i elementów graficznych podkreślających działania uczniów i nauczycieli, może powodować,
chaos i bałagan informacyjny. Strona-kronika może pełnić funkcję gazetki, którą redagują
uczniowie, ale wymaga to przemyślanej strategii zamieszczania informacji w sposób
nieszablonowy, ale twórczy. Wygląd i zawartość szkolnej strony internetowej wymaga
przestrzegania zasad, wskazówek dotyczących jej prowadzenia, w których ustalaniu powinien
uczestniczyć cały zespół pedagogiczny. Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że na temat
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szkolnych stron internetowych najczęściej wypowiadają się specjaliści od publice relations
lub marketingu, a nie sami pedagodzy296.
Tymczasem analiza szkolnych stron pod kątem ich użyteczności dla rodziców,
uczniów i nauczycieli, dostępności dla osób niepełnosprawnych, obecności wersji
obcojęzycznych, wskazuje na potrzebę wprowadzania zmian uwzględniających oczekiwania
użytkowników, ale i wykorzystania kompetencji medialnych młodego pokolenia297.
Strony internetowe szkół nie zawsze zawierają informacje dotyczące kadry
pedagogicznej. Natomiast często znajdują się na nich materiały dotyczące działalności
szkolnej społeczności. Zamieszczone informacje są bardzo zróżnicowane pod względem
treści oraz sposobu prezentacji, ale mają na celu nie tylko przekazanie informacji, często też
i upamiętnienie osób, które w szczególny sposób zapisały się w pamięci potomnych298. Na
stronach internetowych szkół znajdują się księgi jubileuszowe, kroniki szkolne, fotografie
i inne wytwory zamieszczone w postaci elektronicznej299. Szkolne strony zawierają także
linki do innych stron np. stowarzyszeń absolwentów, blogów czy portali edukacyjnych300.
Warto zaznaczyć, że na stronach internetowych szkół są prowadzone blogi
uczniowskie, rzadziej zaś nauczycielskie. Blog to rodzaj strony internetowej, która zawiera
określoną liczbę odrębnych, uporządkowanych chronologicznie wpisów. Największy na
świecie serwis łączący blogi – Technorati – definiuje je jako rodzaj strony internetowej
prowadzonej przez jedną osobę, na której systematycznie dodawane są wpisy oraz
komentarze301. Blogi posiadają system archiwizacji oraz możliwość komentowania
zamieszczonego tekstu. Z uwagi na tematykę (edukacyjne, sportowe), liczbę autorów
(indywidualne, zbiorowe), rodzaj urządzenia służącego do blogowania (komputer, telefon),
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częstotliwość publikacji (dynamiczna, niedynamiczna), zawartość (tekst, wideoblog, fotoblog,
audioblog) możemy wyróżnić wiele ich rodzajów302. Motywy prowadzenia bloga są bardzo
różne: np. chęć wyrażenia swoich opinii, dzielenie się wiedzą czy zainteresowaniami.
Blogujące osoby tworzą społeczność zwaną blogosferą, w której następuje wzajemna
wymiana informacji i komunikacja.
Blogi szkolne to specyficzna odmiana bloga, w której celem tworzenia wpisów jest nie
tylko informowanie o tym, co się dzieje w szkolnym środowisku, ale również szeroko pojęta
socjalizacja, czyli włączanie się jednostek w życie społeczności szkolnej. Przy prowadzeniu
bloga następuje przenikanie różnych typów komunikacji: masowej i indywidualnej. Blogowa
społeczność doskonale rozumie prezentowaną rzeczywistość i potrafi się włączać poprzez
komentarze lub ich brak w interpretowanie zdarzeń prezentowanych na blogu. Wspólnie
wypracowana interpretacja zdarzeń, staje się pewnego rodzaju spoiwem społeczności
skupionej wokół bloga. Tworzenie bloga pełni funkcję integracyjną i stanowi rodzaj
bezpiecznej przestrzeni do rozwijania potencjału i kreatywności uczniów i nauczycieli303.
Ponadto blogi mogą pełnić funkcję diagnostyczną poprzez analizowanie treści wpisów
i komentarzy, ale również upamiętniającą zdarzenia i osoby304.
Internet pozwala na to, aby treści dotyczące szkoły, nauczycieli, ich kompetencji
oraz pamięci o nich były powszechnie dostępne i miały znaczący głos w kreowaniu opinii
publicznej na temat edukacji.
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3.3. Cyberkultura i społeczności internetowe

Rozwój sieci komputerowych i nieograniczony dostęp do Internetu dały człowiekowi
możliwość uczestniczenia w zasobach kultury na niespotykaną dotąd skalę. Sposób,
w jaki kultura i technologia wchodzą w interakcje przypomina przenikanie, przepływ, i aby
zrozumieć ich transformację trzeba uważnie przyglądać się zarówno szczegółowym, jak
i ogólniejszym kontekstom305.
Według antropologa Clifforda Geertza najważniejsze dla zrozumienia kultury są znaki
i symbole. Według niego „kultura ma wymiar publiczny, bowiem i znaczenie ma taki właśnie
wymiar”306. Społeczności tworzą więc systemy znaczeń, które nadają kształt ich życiu,
a przed nami stawiają wyzwanie związane z ich zrozumieniem.
Jakub Macek podzielił cyberkulturę na następujące kategorie: „wczesną cybekulturę”
(czyli przeszłą, socjo-kulturową formację, która funkcjonowała w czasach narodzin
nowoczesnych technologii komputerowych) oraz „cyberkulturę współczesną”. Według
badacza technologie komputerowe i związane z nimi zbiory praktyk i tradycji splatają się
z już istniejącymi, jak i nowymi systemami znaczeń, co skutkuje unikalnymi formacjami
kulturowymi, które tworzą cyberkulturę307.
Pojęcie cyberkultury można rozpatrywać dzieląc je na cztery kategorie: utopijne,
informacyjne, antropologiczne i epistemiologiczne. Cyberkultura może być zatem
symbolicznym kodem nowego społeczeństwa informacyjnego, zbiorem praktyk kulturowych
i stylów życia lub też może być rozumiana jako termin relacjonujący charakter zmian
społecznych wywołanych przez nowe media308.
Według Davida Silvera, twórcy organizacji „The Resource Center for Cyberculture”,
cyberkultura jest zbiorem kultur i produktów kulturowych, które egzystują w, i/albo są
udostępniane poprzez Internet, a także obejmuje refleksję nad nimi309. Według Silvera studia
305
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nad cyberkulturą w latach dziewięćdziesiątych były skupione wokół dwóch podstawowych
kategorii: wirtualnej wspólnoty oraz usieciowionej tożsamości. Do badaczy, którzy
przyczynili się do wykształcenia tych właśnie obszarów refleksji należą: Allucąuere Rosanne
Stone, Howard Rheingold i Sherry Turkle.
Współcześnie prowadzone badania nad cyberkulturą są według Silvera krytycznymi
studiami cyberkulturowymi. Cyberkultura jest więc studiowana w szerokim kontekście
biologicznym, technologicznym i kulturowym. Silver wyróżnia cztery główne kompleksy
zagadnień podejmowanych w krytycznych studiach cyberkulturowych:
1. Analizy interakcji zachodzących w Internecie wraz z ich aspektami społecznymi,
kulturalnymi, ekonomicznymi i politycznymi.
2. Analizy dyskursów, które towarzyszą interakcjom sieciowym. Internet jest
traktowany jako swoisty generator dyskursów, jako przestrzeń, w której tworzą się
wyobrażenia na jego temat, jego koncepcje i mity.
3. Analizy problemów społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i politycznych
jako warunków określających dostęp jednostek i grup społecznych do Internetu
cyberprzestrzeni.
4. Badania

technologii

i

projektów

określających

ramy

komunikowania

internetowego310.
Dla francuskiego badacza Pierre’a Lévy’ego cyberkultura opiera się na trzech
fundamentalnych przesłankach:
1. możliwości łączności wszystkiego z wszystkim (interconectivity),
2. idei wirtualnego społeczeństwa (virtual community),
3. kolektywnej inteligencji (collective inteligence).
Dla Lévy’ego cyberkultura jest więc kompozycją złożoną z wielu technologii (materialnych
i intelektualnych), praktyk, postaw, sposobów myślenia i wartości rozwijanych wraz
z powstaniem cyberprzestrzeni311.
Jan van Dijk zwraca uwagę na fakt, że postępująca cyfryzacja i przetwarzanie
cyfrowych źródeł doprowadziły do fragmentaryzacji kultury, czyli dzielenia jej zasobów na
310

311

R. W. Kluszczyński, Od web.studies do antropologii nowej wizualności Współczesne badania nad
cyberkulturą, „Kultura Współczesna” 2005, nr 1, s. 33-34,
https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/3._ryszard_w._kluszczynski__od_web.studies_do_antropologii_nowej_wizualnosci._wspolczesne_badania_nad_cyberkultura.pdf
dostęp: 08.08.2019.
P. Zawojski, Cyberkultura jako…, s. 3,
http://www.zawojski.com/2008/02/04/cyberkultura-jako-nowy-paradygmat-kultury-medialnej-rozwazaniateoretyczne/ dostęp: 07.08.2019.

73

mniejsze części. Doprowadziły także do rozwoju tzw. kultury prędkości. Współcześnie
wszystko powinno być maksymalnie szybkie i wydajne. Powoduje to lawinowy wzrost
informacji, który nie jest jednoznaczny z jej wykorzystaniem. Ilość nie idzie w parze
z jakością. Ludzie korzystają z mediów w sposób wybiórczy, często poprzez używanie
hipermediów i hiperlinków. Hipermedia oferują narzędzia do wyszukiwania, przetwarzania
i rejestrowania danych. Natomiast hiperlinki łączą treści, zmniejszając znaczenie linearnego
postrzegania treści na rzecz skojarzeń i słów-kluczy, które przyspieszają proces wyszukiwania
danych. Najpoważniejszą zaś konsekwencją cyfryzacji jest wzrost znaczenia obrazów
i kultury wizualnej312.
Piotr Zawojski traktuje cyberkulturę jako nowy paradygmat kulturowy wyrastający
z rozwoju nowych technologii, przede wszystkim cyfrowych, które przeformułowują wszelkie
aspekty funkcjonowania struktur społecznych w świecie zdominowanym przez technologie.
Cyberkultura łączy ze sobą dwa aspekty: praktyczne dokonania artystów, wynalazców,
techników, designerów, aktywistów oraz wszystkich tych, którzy zajmują się badaniem,
opisem i teoretyczną refleksją nowej odsłony kultury w Internecie313. Według Zawojskiego
sztuka życia w cyberkulturze to umiejętność korzystania z nowych technologii i mediów,
krytycyzm w stosunku do narzędzi technicznych, umiejętność odnalezienia się w cyfrowej
rzeczywistości. Na konieczność znalezienia równowagi w epoce płynności, wynikającą
z ekspansji technologii, zwraca uwagę David Bell, który uważa cyberkulturę za sposób
myślenia o tym, jak ludzie i technologie cyfrowe oddziałują wzajemnie na siebie, jak żyjemy
z nimi razem314.
Wirtualna przestrzeń społeczna stanowi kontekst komunikacji zapośredniczonej przez
komputer. Kiedyś uważano tą przestrzeń za ubogą, chłodną i egalitarną. Marschall McLuhan
stwierdził, że zimne media oparte wyłącznie na współuczestnictwie doprowadzą do
„retrybalizacji” społeczeństwa ludzkiego. McLuhan wyróżnił trzy fazy rozwoju ludzkości
związane z mediami: trybalizację, detrybalizację i retrybalizację. Ta pierwsza dotyczy
używania przez ludzi mowy jako podstawowego środka komunikacji i integracji społecznej
(tworzenie się wspólnot mowy, plemion); ta druga, spowodowana wynalezieniem alfabetu
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fonetycznego, wiąże się z „odrywaniem” jednostek ludzkich od „plemienia”, czyli procesem
indywidualizacji; trzecia zaś stanowi rezultat pojawienia się mediów elektrycznych
i elektronicznych (zwłaszcza audiowizualnych), które doprowadziły do wyparcia „kultury
druku”, do ekspansji kultury obrazkowej oraz do powstawania wspólnoty odbiorców przekazu
medialnego tworzących „globalną wioskę”315.
Edwin Bendyk podkreśla, że „antropologowie badający społeczności sieciowe
odkrywają, że następuje w nich powrót do starych rytuałów, które - jak się wydawało
- w dobie modernistycznej racjonalizacji powinny ulec wyparciu. Okazuje się, że rosnącej
formalizacji stosunków międzyludzkich opartych na racjonalności ekonomicznej towarzyszy
wzrost liczby kontaktów opartych na archaicznej kulturze daru. Coraz więcej przedsięwzięć
w sferze technicznej (środowiska wolnego oprogramowania), artystycznej, intelektualnej
(encyklopedia Wiki) powstaje na zasadzie bezinteresownej współpracy tysięcy uczestników,
którzy pracują just for fun - po prostu dla zabawy”316. Wartość, którą kiedyś tworzono
w fabrykach współcześnie powstaje w wyniku niematerialnej pracy oraz komunikacyjnych
procesów przebiegających wśród internetowych społeczności.
Według Howarda Rheingolda społeczność internetowa to skupisko społeczne, które
tworzy się w przestrzeni wirtualnej, prowadzi ze sobą dyskusje na tyle długo, aby mogły
wytworzyć się między nimi osobiste relacje. Warto zauważyć, że w definicji użyto określenia
„skupiska społeczne”, a więc odniesiono się do zbiorowości, grup, a nie mikropoziomu
zachowań jednostek czy makropoziomu całych systemów społecznych. Kolejny element
definicji dotyczy „dyskusji”, która dotyczy aktów komunikacji w różnorodnej formie:
audialnej, wizualnej czy audiowizualnej317.
Kansas Nancy Baym postrzega społeczności internetowe jako wspólnoty praktyk,
ponieważ struktury społeczności są wytwarzane i odtwarzane w toku nawykowych
i powtarzalnych działań. Badając społeczności internetowe Baym ukazała wiele
interpretatywnych, informacyjnych i społecznych zachowań, takich jak ocenianie,
krytykowanie czy innych praktyk służących budowaniu tożsamości grupowej318.
Rozwój badań nad społecznościami internetowymi pokazuje, że badaczy interesują nie
tylko aspekty ilościowe, ale i jakościowe. Badania sondażowe dostarczają nam m.in.: wiedzy
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o wielkości populacji online, strukturze demograficznej, częstotliwości zachowań
podejmowanych w wirtualnej przestrzeni. Badania z zakresu psychologii społecznej stawiają
i testują hipotezy na temat związków przyczynowych między ważnymi zmiennymi takimi jak:
postawy, pamięć czy przekonania. Badania etnograficzne zbiorowości wirtualnych
umożliwiają analizę praktyk kulturowych realizowanych w ich ramach, koncentrując naszą
uwagę na praktykach społecznych, relacjach, języku i symbolach319.
Socjolog Shelley Correll zaproponowała typologię czterech stylów członkostwa
i partycypacji w społeczności internetowej: regularny użytkownik; nowicjusz; podpatrywacz;
troll (nie należy do społeczności, ale pojawia się po to, by ją nękać).
Inna koncepcja zakłada, że członków społeczności internetowych łącza dwa czynniki.
Pierwszy dotyczy związku jednostki z główną aktywnością konsumpcyjną, którą przejawia
w danej społeczności internetowej. Przy czym termin konsumpcja może być rozumiany dość
elastycznie, np. jako konsumowanie nowych znajomości. Drugi czynnik dotyczy głębokości
relacji społecznych w konkretnej społeczności internetowej.
Istnieje wiele złożonych typologii form uczestnictwa w społeczności internetowej.
Robert V. Kozinets wskazuje na cztery typy. „Nowicjusze” to pierwszy typ, który cechuje
brak silnych więzi z grupą, powierzchowne, albo chwilowe zainteresowanie jej aktywnością
konsumpcyjną. Drugi typ obejmuje „bywalców”. Cechuje ich silny kontakt z wieloma
członkami grupy, ale nie są oni zainteresowani główną aktywnością konsumpcyjną grupy.
Trzeci typ stanowią „pasjonaci”, którzy mają słabe więzi z grupą, ale są zainteresowani
główną aktywnością konsumpcyjną grupy i dzieleniem się informacjami i wiedzą. Ostatni typ
tworzą „insiderzy”, czyli jednostki mające silne więzi z grupą i utożsamiające się z jej główną
aktywnością konsumpcyjną320. Do tych wiodących typów można jeszcze dołączyć pomniejsze
typy:


„podpatrywacza”, który jest aktywnym obserwatorem, zdobywającym wiedzę na
temat danej społeczności poprzez przyglądanie się i czytanie zawartości strony
internetowej społeczności. Może on z biegiem czasu stać się nowicjuszem, który
będzie wykorzystywał społeczność do poszerzania swej wiedzy na temat działalności
konsumpcyjnej prowadzonej przez grupę lub budował kontakty społeczne;



„twórcy”, który jest aktywnym budowniczym społeczności internetowych oraz
posiada bardzo dużą wiedzę w zakresie głównej działalności konsumpcyjnej grupy.
Wcześniej jednostki te mogły być „insiderami”;
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„interaktor” to jednostka przychodząca do danej grupy z innej równie silnie
zaangażowanej w tą samą działalność konsumpcyjną zbiorowości online;



„facylitator”

to

osoba

zainteresowana

nawiązywaniem

kontaktów

z

daną

społecznością internetową w celu budowania więzi społecznych, wchodzenia
w interakcję z jej członkami. Facylitator buduje więzi między różnymi
społecznościami w Internecie321.
Uczestnictwo może przyjmować różne formy, od bardzo powierzchownych,
krótkotrwałych do głębokich i długotrwałych relacji. Stąd wyłania się podział społeczności
z uwagi na typy interakcji:
 „społeczności zwiedzających”, czyli zbiorowości online, które cechują słabsze więzi
społeczne i brak wyróżniającej się formy aktywności konsumpcyjnej. Tego typu
społeczności zaspokajają potrzeby „rekreacyjne”;
 „społeczności spajające”, to zbiorowości online, w których szczególne znaczenie
mają tworzone więzi. Społeczności tego typu zaspokajają potrzebę przynależności;
 „społeczności maniaków” to zbiorowości, w których głównym celem grupy jest
wymiana informacji w ramach aktywności konsumpcyjnej;
 „społeczności

budowniczych”

oferują

silne

poczucie

wspólnotowości

przy

jednoczesnym wysokim poziomie wiedzy na temat prowadzonej aktywności.
Interakcja w tego typu zbiorowościach online oparta jest w jednakowej mierze na
wymianie informacji, jak i budowaniu relacji. Dla jednych uczestnictwo w tym typie
zbiorowości ma charakter rozrywkowy, a dla innych wręcz transformacyjny322.
Różnorodna aktywność społeczności internetowych stanowi odzwierciedlenie
zróżnicowanych i skomplikowanych właściwości życia społecznego. Przedstawione praktyki
budowania wspólnoty online, a także typy członków i formy uczestnictwa w społecznościach
internetowych pokazują, że społeczności te stają się przestrzeniami przynależności, informacji
i wsparcia emocjonalnego. Społeczności tego typu mają realny wpływ na wiele aspektów
życia należących do nich lub obserwujących je jednostek.
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3.4. Wizerunek nauczyciela w mediach

Wizerunek

jest

pojęciem

niejednoznacznym

i

bardzo

obszernym.

Według

językoznawców może oznaczać obraz, obrys, ale również podobiznę, wyobrażenie, a także
sposób w jaki dana osoba jest przedstawiana323. Wizerunek może dotyczyć zarówno kogoś jak
i czegoś. Może również stanowić subiektywne wyobrażenie na temat czegoś lub kogoś, które
nie musi odpowiadać rzeczywistości. Marcin Łączyński wyróżnia następujące wymiary tego
złożonego zjawiska:
 Wymiar psychologiczny. Definicje z tego zakresu wyjaśniają procesy, mechanizmy
percepcji i przetwarzania informacji, tj.: postrzeganie; identyfikację, ocenę
i interakcję oraz pamięć. Zatem istotne dla wymiaru psychologicznego są
odpowiedzi na następujące pytania: Czy treść mająca oddziaływać na wizerunek
zostanie w ogóle zauważona, czy wizerunek utrwali się czy zostanie wyparty
z pamięci.
 Wymiar socjologiczny. Wskazuje na grupową i instytucjonalną przynależność osób,
w umysłach których jest obecny wizerunek jakiegoś obiektu, a także zachodzące
interakcje między tymi grupami, instytucjami i osobami.
 Wymiar marketingowy odnosi się do kategorii wartości dla osoby, firmy, której
wizerunek istnieje w umysłach różnych osób, np. klientów.
 Wymiar komunikacyjny, który dotyczy głównych kanałów komunikacyjnych,
jakimi rozchodzi się informacja. Ważne są także kody komunikacyjne (język,
obrazy, symbole, stałe schematy opisu) a także role komunikacyjne (nadawcapośrednik-odbiorca)324.
Reinhold Bergler podaje cztery mechanizmy kreowania wizerunku:
 mechanizm uproszczenia (typologizacja);
 mechanizm uogólnienia;
 mechanizm przerysowania (wyolbrzymianie);
 mechanizm wartościowania (pozytywnego lub negatywnego)325.
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W ogólnym ujęciu wizerunek jest całościowym obrazem danej jednostki lub
zbiorowości, który funkcjonuje w konkretnej rzeczywistości społecznej jako umysłowa
reprezentacja świata.
Warto przytoczyć wyniki badań pochodzące z niepublikowanej pracy doktorskiej
Kariny Banasik zatytułowanej „Kulturowe reprezentacje nauczyciela w prasie ogólnopolskiej
w kontekście zmiany edukacyjnej”. Autorka rozprawy przeanalizowała wizerunek nauczycieli
w pięciu opiniotwórczych tygodnikach, którymi były: „Gość Niedzielny”, „Wprost”,
„Newsweek”, „Przegląd” i „Polityka”. Na podstawie analizy 162 artykułów podejmujących
szeroko pojętą sytuację nauczycieli wykazała, że cztery tygodniki publikowały różnorodne
opinie na temat pedagogów od pozytywnych przez mieszane do negatywnych, natomiast
jednostronny stosunek do nauczycieli (pozytywny) prezentował jedynie „Gość Niedzielny”326.
Artykuły publikowane na łamach „Gościa Niedzielnego” przedstawiają pozytywny
wizerunek nauczycieli. Natomiast analiza zawartości pozostałych tygodników pod kątem
kreowanego wizerunku nauczycieli ukazuje jednakowe natężenie tekstów pozytywnych jak
i negatywnych.
Według Kariny Banasik w dyskursie prasowym o nauczycielu dominują metafory
batalistyczne, wojenne, które można rozumieć dwojako. W pierwszym skojarzeniu szkoła jest
miejscem wojny nauczycieli z uczniami, w której nauczyciel podobnie jak uczeń jest
ukazywany zarówno jako ofiara, ale i sprawca. W drugim skojarzeniu „wojna” oznacza
trudności i problemy codziennej pracy w szkole. Nauczyciel jest tutaj określany pozytywnie
jako „opiekun” „przyjaciel” albo negatywnie jako „zadymiarz” lub „dyktator”. Innym
elementem wykorzystanym do tworzenia wizerunku nauczyciela jest grafika, w której
nauczyciel jest przedstawiany w sposób pozytywny lub negatywny.
Z analizowanych artykułów wyłania się obraz nauczyciela nie potrafiącego poradzić
sobie z trudną i agresywną młodzieżą. Bywa także, że dodatkowym obciążeniem w pracy
nauczycieli są rodzice uczniów. Nauczyciele podkreślają, że studia nie pomogły im w nabyciu
umiejętności radzenia sobie z uczniami sprawiającymi trudności w szkole oraz
współpracowania z ich rodzicami327.
Sytuacje trudne, konfliktowe opisywane w prasie dotyczyły także stosunków
panujących w radzie pedagogicznej szkół. Rywalizacja, brak współpracy zwłaszcza
326
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w związku z awansem zawodowym to powszechnie występujące zjawiska. Ponadto młodzi
nauczyciele skarżą się na brak wsparcia i zrozumienia ze strony doświadczonych nauczycieli.
Znane są także przypadki włączania uczniów w rozgrywające się w szkołach konflikty
pomiędzy nauczycielami328.
Kolejnym problemem poruszanym przez dziennikarzy w odniesieniu do nauczycieli
jest zjawisko korupcji. Ich tytuły są bardzo wymowne: „Szkoła łapówek”, „Lewa kieszeń
profesora”, „Jak podziękować nauczycielowi”, „Portfel belfra”329. Ukazano w nich różne
przejawy nadużyć ze strony nauczycieli, np. prośba nauczycielki o pieniądze na raty za
samochód, pobieranie przez nauczyciela opłat od uczniów za uczęszczanie na „kółko
przedmiotowe” i wiele innych nieetycznych zachowań nauczycieli330.
Następnym powtarzającym się wątkiem było wynagrodzenie i czas pracy nauczycieli,
które są przedmiotem wielu dyskusji społecznych, w których wypomina się nauczycielom ich
krótki czas pracy, zbyt długie wakacje i przywileje wynikające z Karty Nauczyciela.
Pedagodzy bronią się wskazując na realizowanie wielu zadań w domu oraz na nieodpłatny
udział w wycieczkach, zielonych szkołach, gdzie sprawują całodobową opiekę nad
uczniami331.
Tygodniki opiniotwórcze zwracają także uwagę na potrzebę wsparcia nauczycieli i to
zarówno tych innowacyjnych, jak i wypalonych. Od nauczyciela ciągle wymaga się rzeczy,
których nikt go wcześniej nie nauczył. Wymaga się wiedzy i umiejętności z zakresu
psychologii, terapii zaburzeń zachowania czy świetnego zarzadzania swoim czasem.
Nauczyciele nie są przyzwyczajeni do proszenia o pomoc, a wszelkie zgłaszane problemy są
traktowane jako fakt nieradzenia sobie z problemami. Brakuje również solidarności w gronie
pedagogicznym i współpracy dla wspólnego dobra332. W opiniotwórczej prasie za
niepowodzenia nauczycieli obarcza się system kształcenia studentów, który nie jest należycie
zorganizowany. Programy kształcenia są przestrzale i nieaktualizowane od lat. Zbyt mało jest
również praktyk studenckich. Ponadto system awansu zawodowego stawia nauczycielom zbyt
niskie wymagania i niedostatecznie weryfikuje ich umiejętności do pracy z uczniami333.
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Media donoszą o potrzebie gruntownej zmiany w systemie kształcenia nauczycieli,
co wielokrotnie podkreślali również sami nauczyciele. Ponadto media zwracają uwagę na
wypalenie zawodowe, złe relacje w gronie pedagogicznym, co jest szczególnie
zastanawiające, gdyż nauczyciele stanowią grupę osób wykształconych w kierunku
rozwiazywania różnego rodzaju trudności w procesie uczenia się i wychowania.
Justyna Dobrołowicz przeanalizowała 115 tekstów na temat edukacji opublikowanych
w 522 numerach wybranych polskich tygodników opinii: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”,
„Gość Niedzielny” i „Przegląd” w latach 2009-2010. Ich analiza pozwoliła wyodrębnić
15 tekstów dotyczących bezpośrednio pracy nauczycieli i problemów, z jakimi boryka się ta
grupa zawodowa. Z artykułów tych wyłania się przygnębiający obraz środowiska
nauczycielskiego, które nie potrafi sprostać potrzebom i wyzwaniom współczesności.
W analizowanych artykułach dominuje zdecydowana krytyka. To właśnie nauczycieli – szkół
podstawowych, średnich i wyższych – obarcza się odpowiedzialnością za niski poziom
wykształcenia młodych Polaków. Nauczyciele przedstawiani na łamach opiniotwórczej prasy
są niekompetentni, nie potrafią organizować zajęć lekcyjnych, nie znają najnowszych badań
nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu, co przekłada się na niską skuteczność ich działań.
Polscy nauczyciele zajmują się wyłącznie przygotowaniem uczniów do zdawania egzaminów.
Wymagają pamięciowego opanowania zasobu wiedzy, ślepego posłuszeństwa, pracy wedle
szczegółowych wytycznych. W efekcie złej pracy nauczycieli polską szkołę kończą jednostki
zupełnie nieprzygotowane do funkcjonowania we współczesnym świecie: niepotrafiące
dyskutować, dokonywać świadomych wyborów i brać za nie odpowiedzialność, bronić
własnego zdania i przekonywać do niego innych. Nauczyciele nie potrafią skutecznie
reagować na przypadki przemocy w szkole, a winą za swoje braki w tym zakresie obarczają
system kształcenia, który nie przygotował ich do tego typu pracy. Ponadto nauczyciele
podkreślają, że zostają z tego typu problemami całkowicie sami. W artykułach pojawiają się
opisy działań nieuczciwych nauczycieli, którzy oferują do sprzedaży maturalne prace swoich
uczniów, bez ich zgody, a nawet wiedzy. Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się
w kształceniu nauczycieli, awansie zawodowym, braku wsparcia ze strony kadry
zarządzającej. Warto dodać, że dziennikarze znacznie chętniej rozpisują się na temat
nierzetelnych,

niedouczonych,

nieetycznych

nauczycieli

niż

na
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pasjonatów

i entuzjastów. Niepokoi poziom tej krytyki, która nie jest nastawiona na wyjaśnienie przyczyn
złej pracy nauczycieli, na pomoc w zrozumieniu mechanizmów ich wadliwego
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funkcjonowania. Autorzy prasowych tekstów nie dostrzegają, że przecież praca nauczycieli
jest efektem społecznych i ekonomicznych procesów zachodzących w ostatnich latach334.
Trzeba zauważyć, że w mediach przedstawia się również sylwetki pedagogów, którzy
posiadali wybitne osiągnięcia, ale niestety nie jest to dominujący wątek medialnych
przekazów o nauczycielach. Warto w tym miejscu wspomnieć o akcji społecznej, którą
podjęła w 2019 roku „Gazeta Wyborcza” w partnerstwie z „Ośrodkiem Brama Grodzka –
Teatr NN”, a która to akcja nazywa się „Nauczyciel na całe życie”. Jej celem jest
upamiętnianie nauczycieli, ich pracy, a dokładniej o tej inicjatywie czytamy w informacji
zamieszczonej na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”: „W tym roku obchodzimy
30-lecie wolnej Polski. (…) wprowadzając zmiany w oświacie, zapomnieliśmy o nauczycielu
i godności jego pracy. Ten błąd trzeba naprawić. Dzięki Akademii Opowieści – organizowanej
już po raz trzeci – chcemy ocalić dobro i piękno ukryte w bohaterach codzienności. W tym
roku chcemy, by bohaterem waszych opowieści był nauczyciel. (…) Jeśli opowiemy dziś
o najważniejszych z nich, może odkryjemy, że między siłaczką, panem od przyrody
a strajkującym dziś nauczycielem ukryta jest nieprzemijająca wartość relacji uczeń – mistrz.
Relacji, która uczy szacunku i zrozumienia – towarów tak dziś deficytowych”335.
Tymi słowami organizatorzy zachęcają do dzielenia się wspomnieniami w ramach
konkursu. Do „Gazety Wyborczej” systematycznie napływają wspomnienia i opowieści
o nauczycielach. Oto kilka przykładowych fragmentów relacji o nauczycielach, nadesłanych
na konkurs:
„ (…) właśnie taki był mój profesor – uporządkowany z jasno wytyczonymi
wartościami. Starał się przekazać je nam, porządkując nie tylko nasze zeszyty, również nasze
serca i umysły. Jego śmierć uzmysłowiła mi, jak wiele mu zawdzięczam”336.
„Gdyby nie Jerzy Grotowski, na pewno nie byłbym tutaj, gdzie jestem dzisiaj.
W ogóle nie wiem, kim byłbym, co bym osiągnął. Pod jego wpływem zrozumiałem, że szkoła
to nie wszystko, że można się uczyć na różnych poziomach, sięgając głęboko w duchowość.
(…) Zmieniłem się. (…). Widzę, ile tutaj w Polsce jest wśród nas osób, które ukształtowały
się pod wpływem Grotowskiego, których był nauczycielem dobrym i mądrym. Dobry
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nauczyciel nie wskazuje oczywistej ścieżki – skończ szkołę, zostań profesorem. Nie każdy
musi to zrobić i Grotowski to rozumiał”337.
„Nie będzie to wspomnienie pedagoga, który swoim doświadczeniem, wiedzą
i autorytetem odcisnął na mnie swoje piętno. Będzie to historia o młodej dziewczynie, której
normalność i otwartość zbudowała moje najlepsze wspomnienia licealne. Izabela Wilińska
była moją anglistką i wychowawczynią. (…) Iza nie mówiła o wartościach, ona je
pokazywała. (…) Pokazywała, że aby być lubianym przez innych, najpierw trzeba polubić
siebie. Zawsze podziwiałam ją za niesamowitą cierpliwość do ludzi i zapał do zauważania
w nich potencjału i dobra”338.
Te i wiele innych tekstów nadsyłanych do Redakcji Gazety Wyborczej, ukazują,
że bycie uczniem i nauczycielem, wiąże się emocjami, które mimo upływu lat, potrafią ożyć
i domagać się stosownej uwagi i refleksji. Ta inicjatywa dzielenia się opowieścią
o „Nauczycielu na całe życie”, jest jedną z „cegiełek” mającą budować zmianę w myśleniu
o nauczycielu w społeczeństwie, w skupianiu się na jego mocnych stronach i poszukiwaniu
sposobów umożliwiających zrozumienie trudu jego codziennej pracy.
Nauczyciele powinni wykorzystać potencjał cyberprzestrzeni do kreowania w niej
swojego wizerunku. Wymaga to jednak przemyślanych działań autoprezentacyjnych, które
w ich przypadku miałyby na celu nie tylko podwyższenie prestiżu tego zawodu,
ale i uświadomienie ogółowi społeczeństwa złożoności zadań profesji nauczycielskiej.
Piotr Sztompka podkreśla, że żyjemy w społeczeństwie autoprezentacji, że nasza
samoocena kształtuje się głównie poprzez postrzeganie tego, jak widzą nas inni. W swoich
rozważaniach o autoprezentacji przywołuje on teorię Ervinga Goffmana, który przyrównał
ludzkie działania do działań aktora w teatrze. Aktorzy odgrywają swoje role, starając się
wywrzeć jak najlepsze wrażenie i zyskać aplauz widowni. Według Goffmana autoprezentacja
ma charakter występu, czyli jej celem jest wpłyniecie na partnerów interakcji. Motywy
działań aktorskich mają różnorodny charakter, często manipulatorski, obliczony na uzyskanie
określonych korzyści339.
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Autoprezentacja według psychologa Andrzeja Szmajke ma podstawowy motyw,
którym jest dążenie jednostki do podwyższenia lub ochrony poczucia własnej wartości.
Autoprezentacja w ogólnym ujęciu składa się z dwóch procesów: motywacji do podjęcia
autoprezentacji oraz realizacji autoprezentacji. Motywacja do zrobienia wrażenia oznacza,
że ludzie, posługując się autoprezentacją, dążą do zrealizowania celów reprezentowanych
przez trzy motywy: osiągnięcie korzyści (materialnych lub społecznych), podwyższenie
samooceny lub kształtowanie pożądanej tożsamości340.
Według Agaty Limanówki między autoprezentacją, wizerunkiem a komunikacją
zachodzą istotne relacje. Autoprezentacja jest sposobem kreowania wizerunku a wizerunek
(np. w Internecie) jest jej efektem. W odniesieniu do przestrzeni internetowej jednostkę może
reprezentować awatar, który pełni funkcję pośrednika między uczestnikami procesów
komunikacyjnych. W Internecie istnieją narzędzia umożliwiające kreowanie wizerunku
i autoprezentacja zależy od celów autora kreowanego wizerunku. Autoprezentacja i tworzenie
określonego wizerunku w wirtualnym świecie oddziałuje więc na zachowanie ludzi
w tradycyjnej i wirtualnej rzeczywistości. Ludzie mają możliwość wyrażania siebie poprzez
nową, cyfrową tożsamość341. Jak to się ma do nauczycieli, do ich autoprezentacji w Sieci?
Nie spotkałam się z badaniami poświęconymi autoprezentacji nauczycieli w Sieci.
Okazuje się, że jest to niezwykle ważny temat, który należy podjąć z kilku powodów.
Nauczyciele są osobami wysokiego zaufania społecznego, ogrywają różne role i oczekiwania
społeczne względem nich są bardzo wysokie. Powoduje to rozbieżności w ocenach ich pracy
oraz nieustającą falę krytyki kierowaną w ich stronę. Wywołuje to częstokroć reakcje obronne
z ich strony i powoduje brak chęci do podejmowania działań w kolejnych obszarach
edukacyjnej rzeczywistości. Tymczasem takie działania mogłyby przyczyniać się do
tworzenia przestrzeni refleksji i dialogu edukacyjnego, który jest potrzeby polskiej szkole
i polskim nauczycielom.
Analizując wirtualną przestrzeń szkół oraz sposoby prezentacji grona pedagogicznego
zauważyłam, że najczęściej ogranicza się ono do podania wykazu imion i nazwisk nauczycieli
oraz nauczanego przedmiotu. Powszechny jest brak fotografii, brak informacji na temat
ukończonych studiów, kursów, szkoleń, stopnia awansu zawodowego czy posiadanego tytułu
naukowego. Są również strony internetowe, na których w ogóle nie zamieszczono wykazu
kadry pedagogicznej. Tymczasem to właśnie nauczyciele stanowią zasób szkoły, posiadając
340
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potencjał merytoryczno-dydaktyczny, który nie jest eksponowany i wykorzystywany.
Tworzenie wizerunku wymaga jednak spójnych działań i budowania wspólnej wizji
autoprezentacji. Może właśnie w braku prawdziwej wspólnoty uczących się tkwi największy
problem związany z kreowaniem odpowiedniego przekazu w mediach, w Sieci. Może to
kultura, w której tkwią nauczyciele nie jest kulturą zaufania, ale kulturą rywalizacji, napięć
i rozdźwięków. Te i wiele innych, rodzących się pytań wymagają badań i pogłębionej analizy
w celu zmotywowania pedagogów do pracy nad własnym sposobem prezentacji
w Internecie342.
Tymczasem warto podkreślić rolę grupy Superbelfrzy RP, która aktywnie i w twórczy
sposób kreuje inny obraz nauczyciela, niż ten znany nam z mediów. Są to nauczyciele
pasjonaci, którzy określają siebie mianem „eduzmieniaczy”. Na blogu dzielą się
doświadczeniami w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu i uczeniu się.
Ponadto znajdują czas na refleksję nad sytuacją w edukacji, nad aktualnie toczącymi się
ustaleniami w ważnych dla nich kwestiach343. Na blogu znajdują się też linki do
indywidualnych blogów poszczególnych członków tej grupy344. Nauczyciele pokazują w ten
sposób, że są twórcami, że potrafią wykorzystywać nowe technologie w swojej pracy i to nie
w sposób przypadkowy, ale przemyślany i spójny z działaniami w innych obszarach swojej
pracy. Swoją aktywnością na blogu pokazują, że bez względu na staż pracy nie są wykluczeni
cyfrowo, że nie mają bariery mentalnej związanej z użytkowaniem nowych technologii
w edukacji. Tworzą społeczność, która łączy pasjonatów, która buduje mosty zamiast murów.
Znane są także blogi nauczycieli, którzy wyróżniają się swoimi niekonwencjonalnymi
metodami pracy oraz chętnie dzielą się przemyśleniami, np.: blog Dariusza Chętkowskiego345,
a także nauczycieli akademickich, którzy patrzą na sprawy nauczycieli z nieco szerszej
perspektywy, jak np. blog Bogusława Śliwerskiego346.
Chciałabym w podsumowaniu tych rozważań podzielić się pewną refleksją na temat
nastawienia nauczycieli do prezentowania siebie, swoich sukcesów i pomysłów w Internecie.
Prowadząc zajęcia warsztatowe z nauczycielami różnych typów szkół w ramach programów
unijnych na terenie całego kraju dzieliłam się wynikami swoich analiz stron internetowych
szkół. Bardzo często pytałam ich o zdanie w sprawie prezentacji grona pedagogicznego
342

343
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A. Garbat, A. Moskwa, Wizerunek szkół średnich w Internecie na podstawie analizy stron internetowych
liceów ogólnokształcących w Polsce, [w:] Edukacja i człowiek w czasach technologii. Szanse, nadzieje
i zagrożenia, red. W. Ratajek, Wydawnictwo ViaFerrata, Wrocław 2018, s. 133-141.
Blog Grupy Superbelfrzy RP, http://www.superbelfrzy.edu.pl/ dostęp: 11.08.2019.
Tamże, http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/ dostęp: 11.08.2019.
Blog Dariusza Chętkowskiego, https://chetkowski.blog.polityka.pl/ dostęp: 29.08.2019.
Blog Bogusława Śliwerskiego, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/ dostęp: 29.08.2019.
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szkoły na stronie internetowej placówki. Nauczyciele z reguły od razu wskazywali na osobę
odpowiedzialną w ich szkole za treści umieszczane na stronie i niejako oddalali od siebie
kolejny obowiązek, który wynikałby z przygotowania tego typu prezentacji. Po dłuższej
rozmowie okazywało się często, że o tym, co jest na stronie decyduje kadra zarządzająca
i że ich rola jest zwykle marginalizowana. Ponadto szkolnymi stronami zajmują się
najczęściej pojedynczy nauczyciele i że tak naprawdę nie ma wspólnych ustaleń, spójnej
koncepcji strony internetowej, którą wypracowałby cały zespół. Ponadto niektórzy
nauczyciele byli zdecydowanie przeciwni zamieszczaniu swoich zdjęć na stronie, bo obawiali
się ich wykorzystania przez uczniów w niewłaściwych celach. Dodatkowo niektórzy
dyrektorzy szkół uczestniczący w warsztatach wskazywali na problem różnego poziomu
wykształcenia wśród nauczycieli i niechęci do ujawniania kwalifikacji na stronie
internetowej. Bardzo ważnym elementem tych spotkań były dyskusje oraz próby
przygotowania próbnej

prezentacji

grona pedagogicznego. Często

okazywało

się,

że nauczyciele nie chcą ujawniać swoich osiągnięć. To dowodzi, że istnieje potrzeba pracy
nad kulturą zaufania, kulturą szkoły, aby zmienić nastawienie nauczycieli do prezentacji
swoich mocnych stron i kreowania przemyślanego wizerunku w Sieci.
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3.5. Stan badań nad wizerunkiem nauczyciela w mediach

W Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku pod redakcją Tadeusza Pilcha nie
znajdujemy wyjaśnienia terminu wizerunek nauczyciela, natomiast znajdujemy omówienie
pojęcia wizerunek szkoły. Odzwierciedla to również stan polskich badań nad szkolnymi
stronami internetowymi, które to badania dotyczą najczęściej sposobu prezentacji placówki,
natomiast nie podejmują głębszej analizy sposobów prezentacji kadry pedagogicznej uczącej
obecnie, jak i dawniej w szkole.
Szkolnymi stronami internetowymi zajmuje się m.in. literaturoznawca Agnieszka
Szurek347, która w swoich artykułach naukowych skupia się na ogólnych poradach
dotyczących zawartości szkolnych stron internetowych. Autorka zwraca uwagę na rolę
przemyślanej koncepcji i celów, którym ma służyć strona internetowa.
Badaniem wizerunku szkoły i nauczyciela w ujęciu retrospektywnym zajmuje się Julia
Gorbaniuk,348 ale nie obejmuje ono analizy zawartości stron internetowych pod kątem
sposobów prezentacji nauczycieli. Ciekawą inicjatywą są również badania nad pamięcią
szkoły doby PRL-u z wykorzystaniem technik narracyjnych, gdzie można odnaleźć wątki
dotyczące nauczycieli szkoły podstawowej349. Istnieje zatem pilna potrzeba prowadzenia
badań w odniesieniu do wizerunku nauczycieli w wirtualnej przestrzeni szkoły, w której
zamieszczane są materiały na ich temat.
Warto dodać, że na portalach internetowych poświęconych nowoczesnej edukacji
pojawiają się artykuły, które sygnalizują potrzebę zwrócenia uwagi na zasoby stron
internetowych szkół, np. na portalu Edunews znajdują się następujące teksty: „Coś o szkolnej
stronie internetowej”350, „Strona internetowa szkoły”351, „Strona internetowa – zrób to sam
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A. Szurek, Jakiej strony internetowej …, s. 15-17, https://docplayer.pl/31342916-Hejnal-oswiatowy-tik-wnauczaniu-miesiecznik-malopolskiego-centrum-doskonalenia-nauczycieli-nr-10-156-instytucjewspolpracujace.html dostęp: 01.09.2019; A. Szurek, Normy i zalecenia…, s. 69-85,
https://www.researchgate.net/publication/283854938_Normy_i_zalecenia_dotyczace_szkolnych_stron_int
ernetowych dostęp: 01.09.2019; A. Szurek, Szkolne strony internetowe – wizytówka, tablica ogłoszeń czy
miejsce dyskusji i dialogu?, [w:] Przyszłość edukacji –edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Wydawnictwo
Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2014, s. 195-202.
J. Gorbaniuk, Wizerunek szkoły i nauczyciela w badaniach retrospektywnych, „Teologia i Moralność” 2014,
nr 2, s. 23-37, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/viewFile/2190/2178 dostęp:18.03.2018.
M. Budziszewska, E. Olender, M. Gołuchowska, D. Kocik, J. Mućka, Pamięć szkoły PRL-u. Badanie
z wykorzystaniem technik narracyjnych, „Psychologia Wychowawcza” 2015, nr 7, s. 62-81, https://epsychologiawychowawcza.pl/api/files/view/67888.pdf dostęp: 26.12.2019.
A. Pietras, Coś o szkolnej stronie internetowej, Portal o nowoczesnej edukacji Edunews,
https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1233-cos-o-szkolnej-stronie-internetowej dostęp: 01.09.2019.
A. Lubina, J. Nierada, Strona internetowa szkoły, Portal o nowoczesnej edukacji Edunews,
https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2193-strona- internetowa-szkoly dostęp: 01.09.2019.
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(a)”352, „Szkolne strony www - do remontu”353. W tekstach tych autorzy omawiają wartość
dobrze zaprojektowanej i prowadzonej strony internetowej placówki, która przyczynia się do
budowania pozytywnego wizerunku szkoły i nauczyciela w społeczeństwie. Autorzy dzielą
się radami dotyczącymi wyglądu i sposobów prezentacji placówki i grona pedagogicznego.
Charakter tych artykułów bardziej jednak odnosi się do tematyki promocji szkoły w mediach,
public relations, marketingu szkoły, aniżeli aspektów związanych ze sposobami prezentacji
kadry pedagogicznej w wirtualnej przestrzeni szkoły. Podobnie jest z publikacją poświęconą
marketingowi szkoły, w której nie znajdujemy odniesienia do badań wizerunku kadry
pedagogicznej w wirtualnej przestrzeni szkoły354.
W przygotowaniu tej rozprawy okazały się pomocne badania netnograficzne, które
prowadzą

min.:

Dariusz

społecznościowych)356,
uwarunkowania

Marta

Internetu)357,

Jemielniak355,

Dominik

Olcoń-Kubicka

(blogi,

Mirosław

Filiciak

Batorski
fora

(media

(analiza

dyskusyjne,

cyfrowe

a

sieci

kulturowe

uczestnictwo

w kulturze)358, Magdalena Szpunar (socjologia Internetu)359, Krzysztof Jurek (media
społecznościowe, wizerunek)360. Dodatkowym, cennym źródłem wiedzy okazały się raporty
Centrum Badania Opinii Społecznej na temat nauczycieli361 i prestiżu zawodów362.
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M. Polak, Strona internetowa – zrób to sam(a), Portal o nowoczesnej edukacji Edunews,
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dostęp: 01.09.2019.
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dostęp: 01.09.2019.
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http://www.swps.pl/images/stories/dokumenty/RAPORT_SWPS_mlodzi_i_media.pdf dostęp: 01.09.2019.
Zob. Strona internetowa Magdaleny Szpunar http://www.magdalenaszpunar.com/publikacje
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i Szkolnictwo Wyższe” 2013, nr 1, s. 86-98,
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7312
dostęp: 18.03.2018.
Wizerunek nauczycieli, oprac. M. Feliksiak, 2012, nr 173, Centrum Badania Opinii Społecznej,
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_173_12.PDF dostęp: 11.03.2019.
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Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych
1.

Przedmiot i cele badań
Niepokój spowodowany niewiedzą, ciekawość i pragnienie uzupełnienia brakującej

wiedzy stanowią dla badacza wyzwanie do podjęcia określonych działań, w celu znalezienia
odpowiedzi na nurtujące go pytania badawcze oraz rozwiązania sytuacji problemowej.
Potrzebę prowadzenia badań pedagogicznych uzasadnia głównie

aktualność

problemów, które można dzięki ich podjęciu rozwiązać. Współcześnie takim pilnym
problemem jest badanie wirtualnej rzeczywistości, w tym internetowej przestrzeni szkół
w zakresie prezentacji kadry pedagogicznej. Brak badań w tym obszarze wymaga ich podjęcia
i uzupełnienia naszej wiedzy, zwłaszcza, że według komunikatów Centrum Badania Opinii
Społecznej z 2018 roku najmłodsi użytkownicy Sieci spędzają w Internecie więcej czasu niż
w poprzednich latach. Szacuje się, że w 2015 roku było to 15 godzin tygodniowo, a obecnie
jest to już 18 godzin. „Z deklaracji opiekunów można wnioskować, że najwięcej
dzieci/młodzieży korzystających z Internetu jest w grupie w wiekowej 13–15 lat (94%),
niewiele mniej (91%) – w przedziale wiekowym od 16 do 19 lat, a grupie najmłodszych, od
6 do 12 lat, stanowią oni 86%, z czego wynika, że również uczniowie początkowych klas
szkół podstawowych chętnie korzystają z Sieci”363.
Przedmiotem podjętych badań są treści o nauczycielach zamieszczone na stronach
internetowych szkół średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół
w Polsce. Współcześnie zwraca się coraz więcej uwagi na rosnącą liczbę negatywnych
komunikatów na temat nauczycieli w Internecie. W przekazie medialnym (reklamy, programy
rozrywkowe) pokazuje się nauczyciela jako bezradnego, poniżanego, nienawidzącego ucznia,
szkoły i swojej pracy. Nauczyciel często przedstawiany jest jako osoba niekompetentna
i niewywiązująca się należycie ze swoich obowiązków364. Te medialne przekazy tworzone są
często w pośpiechu, bez zagłębiania się w konteksty zaistniałej sytuacji. Dlatego istnieje pilna
potrzeba badania sposobów prezentowania nauczycieli w wirtualnej przestrzeni szkoły.
363
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Dzieci i młodzież w Internecie – korzystanie i zagrożenia z perspektywy opiekunów. Komunikat z badań,
oprac. K. Siekiera, Centrum Badania Opinii Społecznej, 2018, nr 129, s. 2,
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF dostęp: 03.11.2019.
A. Królikowska, B. Topij-Stempińska, Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie polskim,
„Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, nr 1, s. 19-20
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Należyta refleksja nad tymi zasobami może zainicjować zmiany w tworzeniu szkolnych stron
internetowych.
Głównym celem badawczym jest rekonstrukcja sposobów prezentowania nauczycieli
i wykonywanej przez nich pracy na stronach internetowych szkół, w tym na szkolnym blogu
oraz stronach stowarzyszeń absolwentów.
Ustaliłam również praktyczny cel prowadzonych badań. Jest nim opracowanie
wskazówek dla kadry zarządzającej szkołami oraz dla nauczycieli, które będą pomocne
w przygotowaniu prezentacji grona pedagogicznego uwzględniającej specyfikę tego zawodu.
Przeprowadzone badania i ich analiza mają pomóc w kreowaniu wizerunku
nauczyciela z wykorzystaniem możliwości Internetu. Sformułowanie jasnych wytycznych,
pomocnych wskazówek, sugestii dotyczących sposobów prezentacji kadry pedagogicznej
w wirtualnej przestrzeni szkoły, może pomóc w zmianie opinii społecznej na temat
nauczyciela.
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2.

Stanowisko badawcze

2.1. Badania jakościowe

Tradycyjnie w naukach społecznych badania prowadzono w oparciu o jedno z dwóch
podejść: badania ilościowe lub badania jakościowe. Analiza ilościowa służy ukazaniu
statystycznych zależności między zjawiskami, natomiast jakościowa pozwala dogłębnie
poznać analizowany przypadek. Dzięki badaniu jakościowemu przyglądamy się bliżej
zjawisku i poznajemy je „głębiej” uwzględniając określony kontekst365. Badania jakościowe
dostarczają danych i wyników w postaci tekstu. Służą one do formułowania prawidłowości
odnoszących się do jednostkowych miejsc i indywidualnych doświadczeń. W badaniach
jakościowych rezygnuje się z postulatu reprezentatywności próby. O doborze przypadków do
badań decydują względy wyłącznie merytoryczne. Każde z badań – jakościowe, ilościowe –
służy innym celom i ukazuje inny obraz badanych procesów pozwalając jednocześnie lepiej
rozumieć złożoną rzeczywistość366. Niepoprawne jest traktowanie badań ilościowych
i jakościowych jako konkurujących ze sobą lub wykluczających się. Ostatnio duże nadzieje
wiąże się z komplementarnością obu modeli badawczych.
Badania jakościowe obejmują różne orientacje, tradycje, metody i techniki badawcze.
W literaturze przedmiotu za synonimiczne uważa się określenia badań jakościowych jako
m.in.:

badań

etnograficznych,

fenomenologicznych,

terenowych,

interpretacyjnych,

rekonstruujących, hermeneutycznych czy narracyjnych367. Badania jakościowe prowadzone
są wtedy, gdy interesuje nas kontekst badanych zjawisk. Takie podejście badawcze wymaga
od badacza rezygnacji z określających kierunek poszukiwań hipotez368. Badania jakościowe
zakładają swoistą bezzałożeniowość a przecież hipoteza określa kierunek badanych
poszukiwań i w pewnym stopniu ogranicza możliwość rozwiązywania problemów. „Znikoma
wartość hipotez badawczych szczególnie uwidoczniła się w badaniach etnograficznych,
w których założeniowość nie tylko ogranicza pole badania, ale i uznawana jest za
szkodliwą”369.
Postawiony w pracy doktorskiej problem badawczy dotyczący poznania obrazu
nauczyciela w wirtualnej przestrzeni szkoły wymaga podejścia jakościowego z kilku
365
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T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, „Żak”, Warszawa 2001,
s. 278.
K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012, s. 20-21.
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 55-56.
U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010, s. 14.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, „Żak”, Warszawa 1995, s. 57.
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powodów. Po pierwsze każda szkoła ma innych nauczycieli, uczniów, rodziców i środowiska,
które oddziałują na zachodzące w niej procesy. Po drugie każda strona internetowa stanowi
niepowtarzalną przestrzeń, w której lokowane są teksty, zdjęcia, filmy, skany i różnorodne
dokumenty. Po trzecie badacz może dzięki podejściu jakościowemu lepiej zrozumieć
złożoność funkcjonowania nauczyciela w XXI wieku.
Wirtualna
i

przestrzeń

nieporównywalny

pod

szkoły
wieloma

stanowi
względami:

obszar,

który

czasowym

jest

zróżnicowany

(strony

aktualizowane

i nieaktualizowane), tematycznym (treści dotyczące nauczycieli są zróżnicowane tematycznie,
np.: wykazy imion i nazwisk z podanymi lub nie podanymi okresami pracy w placówce,
wspomnienia, itd.), redakcyjnym (brak lub obecność informacji o autorach tekstów, zdjęć,
wspomnień, itp.) czy też pod względem braku lub obecności linków do innych stron
internetowych (blogów, stron stowarzyszeń szkoły). Uczestnicy życia społecznego szkoły
tworzą na stronie internetowej wirtualny świat, w skład którego wchodzą nauczyciele,
uczniowie i rodzice. Badacze, którzy chcą poznać „głębiej” i zinterpretować konstrukcje
stworzone przez jego uczestników często docierają do brakujących ogniw w zrozumieniu
procesów i zjawisk życia społecznego szkoły370.
Prowadzenie badań jakościowych wymaga od badacza nie tylko wiedzy i umiejętności
syntezy danych, ale przede wszystkim refleksyjności, która staje się swoistym paradygmatem
nowoczesności. Przez refleksyjność rozumie się postawę, dzięki której wie się co, jak
i dlaczego się bada oraz zna się swoją rolę i zawodową odpowiedzialność371. Ponadto potrafi
uzasadnić przyjmowane przez siebie założenia i opisać aktywność, która może wpłynąć na
wyniki pracy. Przez konsekwencję zaś rozumie się starania o to, aby postępowanie badawcze
było „prowadzone” przez dobrze przemyślane pytanie badawcze372.
Badania podjęte w ramach tej rozprawy pozwalają na bliższe przyjrzenie się
sposobom prezentacji nauczycieli, i kultywowania pamięci o nich na szkolnej stronie
internetowej. Dzięki temu staje się możliwe zrozumienie złożonych kontekstów pracy
nauczyciela373.
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2.2. Paradygmat konstruktywistyczny

Słowo paradygmat oznacza wzór, przykład i w perspektywie nauk społecznych pojęcie
to będzie się wiązało z określonym zbiorem przekonań filozoficznych dotyczącym natury
rzeczywistości społecznej i natury badań naukowych374. Paradygmat więc jest zbiorem
podstawowych założeń ontologicznych i epistemologicznych, które stanowią fundament
działalności naukowej. Ontologia pozwala odpowiedzieć na pytania: „czym i jakie coś jest?”,
a epistemiologia pomaga określić sposoby i źródła poznania oraz wiedzy375. Od założeń
ontologicznych i epistemologicznych zależy więc wybór zagadnienia badawczego,
formułowanie pytań badawczych, dobór metod badań i dobór próby badawczej376.
Istnieją dwa odmienne stanowiska ontologiczne, które określają naturę bytu. Pierwsze
z nich nazywa się realizmem a drugie nominalizmem. Realizm zakłada, że byt istnieje
obiektywnie i realnie, a nominalizm, że rzeczy nie istnieją obiektywnie, są tylko pojęcia.
Pierwsze stanowisko jest obiektywistyczne, a drugie subiektywistyczne. Istnieją również dwa
konkurencyjne stanowiska epistemologiczne, które określają naturę poznania. Empiryzm
przyjmuje, że byt można poznawać drogą zmysłową, za pośrednictwem pomiarów. Natomiast
metaforyzm zakłada, że byt można poznawać jedynie drogą wewnętrznego doświadczenia
i intuicji. Pierwsza orientacja jest obiektywistyczna, a druga subiektywistyczna. Jak podkreśla
Krzysztof Rubacha obie wersje rzeczywistości są równoprawne, gdyż istnieją zarówno ogólne
prawidłowości, ale i osobiste, niepowtarzalne wizje świata377.
W naukach społecznych możliwe jest współwystępowanie paradygmatów. Te same
zjawiska mogą być odmiennie badane i rozumiane, jeśli oprzemy badania na różnych
paradygmatach. Jak podkreśla Dorota Klus-Stańska „jedna grupa paradygmatów wyrasta
z obiektywistycznego modelu poznania, zwanego też pozytywistycznym, w którym zakłada
się możliwość dotarcia do tak zwanej obiektywnej rzeczywistości. Wiedza o świecie – jak się
przyjmuje – powstaje drogą odkrywania tego, jaki jest świat. (…) Opozycyjne założenia
formułuje się w konstruktywistycznym modelu poznania (…). Nasz obraz świata – jak się tu
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zakłada – nigdy nie jest obiektywny, ponieważ swoim obserwacjom nadajemy zależne od
kultury znaczenia (rozumiemy je i interpretujemy w określony sposób)”378.
Zakwestionowanie poglądu, że świat społeczny jest identyczny ze światem przyrody
spowodowało szereg następstw w postaci uznania, że nasza wiedza o rzeczywistości,
wyobrażenia, pojęcia, których używamy do jej opisu są zależne od naszych wcześniejszych
założeń na jej temat i uznawanych przez nas wartości. Ponadto założono, że znaczenia, jakie
nadajemy światu są negocjowane społecznie i kulturowo. Szczególną rolę w badaniu tej
„społecznie konstruowanej rzeczywistości” przyznano językowi, który jest również
wytworem kultury379.
Realizowana w tej pracy strategia badawcza opiera się na paradygmacie
konstruktywizmu, który zakłada istnienie różnych światów społecznych, funkcjonujących
przede wszystkim w umysłach ludzkich380. Według konstruktywistów człowiek konstruuje
obraz rzeczywistości interpretując świat i tworząc struktury poznawcze w postaci
umysłowych reprezentacji świata. Dorota Klus-Stańska podkreśla, że konstruktywizm
w najbardziej ogólnym sensie oznacza, że to co wiemy o rzeczywistości, jest zbiorem
znaczeń, jakie nadajemy światu. Człowiek nie tyle odkrywa jaki jest świat, ile konstruuje jego
obraz381. Celem zaś nauk społecznych jest rozumienie, jak ludzie myślą i dlaczego myślą,
że tak jest.
Wspomniane wcześniej media i Internet pełnią zasadniczą rolę w konstruowaniu
obrazu świata i znaczeń, dlatego badanie wirtualnej przestrzeni szkół, a więc tej, która jest
tworzona przez społeczność szkoły jest potrzebne, bo pozwala odkryć, w jaki sposób ona
sama prezentuje nauczycieli na szkolnej stronie internetowej, a jednocześnie pomaga
w zrozumieniu oddziaływania tego przekazu na opinię publiczną.
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3.

Problemy badawcze
Problem badawczy stanowi uszczegółowienie celu badań, umożliwiając tym samym

lepsze

poznanie

przedmiotu

badań. Wyróżnia

się

problemy naukowo

badawcze

i subiektywnie badawcze. Problemy naukowo badawcze dotyczą odkryć powszechnie
nieznanych zjawisk. Problemy subiektywnie badawcze to „zadania, które są nowe tylko dla
osób pytających”382. Te ostanie problemy są nowe dla samego badacza, który nie jest jeszcze
należycie zorientowany w osiągnięciach pedagogicznych.
Na kryteria poprawności problemów badawczych składają się: usytuowanie
problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych, precyzja w sposobie
ich formułowania oraz możliwość ich rozwiązania i przydatność.
Według Mieczysława Łobockiego problem badawczy to pytanie, które precyzyjnie
określa cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na
interesujący nas temat. Problem badawczy stanowi zwykle uszczegółowienie celu badań 383.
Punktem wyjścia wszelkiego procesu badawczego jest pytanie czy zestaw pytań, które
wskazują na stan naszej niewiedzy w jakiejś dziedzinie384. Poszukiwanie odpowiedzi na
pytania dotyczące stanu naukowej niepewności w określonej dziedzinie powinno
zaowocować postępem, np. otwarciem lub zamknięciem problemu naukowego lub zmianą
stanu niewiedzy albo uzyskaniem innowacyjnej zmiany385.
W niniejszej pracy przyjęto definicję problemu badawczego autorstwa Tadeusza
Pilcha rozumiejącego problem badawczy jako pytanie, dotyczące cech przedmiotu, zjawiska,
bądź też związków między nimi. Pytania badawcze mogą mieć charakter rozstrzygający lub
dopełniający, czyli twórczy otwierający pole do inwencji i poszukiwań386.
Uwe Flick podkreśla, że dobrze postawione pytanie badawcze powinno być jasne
i

dobitnie

sformułowane,

a

w

trakcie

badań

jakościowych

może

ono

ulegać

przekształceniom387.
W niniejszej dysertacji sformułowałam następujący główny problem badawczy:
Jakie treści na temat nauczycieli prezentowane są w wirtualnej przestrzeni szkoły?
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Określiłam także następujące problemy szczegółowe:
1. W jaki sposób na stronach internetowych szkół prezentowane są sylwetki obecnie
uczących nauczycieli?
1.1. Jakie wątki w zakresie kompetencji merytoryczno-dydaktycznych i interpersonalnych
są podejmowane na stronach internetowych szkół?
1.2. Jakie zdjęcia, filmy dotyczące nauczycieli zamieszczane są na stronach internetowych
szkół?
2. W jaki sposób na stronach internetowych szkół prezentowane są sylwetki obecnych
dyrektorów szkoły?
2.1. Jakie wątki w zakresie kompetencji merytoryczno-dydaktycznych i interpersonalnych
dyrektorów są podejmowane na stronach internetowych szkół?
2.2. Jakie zdjęcia, filmy dotyczące dyrektorów zamieszczane są na stronach internetowych
szkół?
3. Jak na stronach internetowych szkół pielęgnowana jest pamięć o dawnych
nauczycielach i kadrze zarządzającej szkół?
3.1. Jakie treści na temat kompetencji merytoryczno-dydaktycznych i interpersonalnych
dawnych nauczycieli i dyrektorów szkół zamieszczono na stronie szkoły?
3.2. Jakie informacje o nauczycielach zawierają kroniki szkolne?
3.3. Jakie zdjęcia, filmy dotyczące dyrektorów i nauczycieli zamieszczane są na stronach
internetowych szkół?
4. Jaką rolę w procesie upamiętniania kadry szkół pełnią szkolne blogi?
4.1. Jakie informacje o nauczycielach i dyrektorach zawierają relacje z wydarzeń
jubileuszowych zamieszczane na blogach?
4.2. Jaką rolę w upamiętnianiu nauczycieli i dyrektorów pełnią komentarze internautów?
4.3. Jakie zdjęcia, filmy dotyczące nauczycieli i dyrektorów zamieszczane są na stronach
internetowych szkół?
5. Jaką rolę w procesie upamiętnia kadry szkół pełnią strony internetowe
stowarzyszeń absolwentów szkoły?
5.1. Jakie osobiste doświadczenia z kontaktów z nauczycielami prezentowane są na
stronach stowarzyszeń absolwentów szkoły?
5.2 Jaką rolę w upamiętnianiu nauczycieli i dyrektorów pełnią mowy pogrzebowe
zamieszczane na stronach internetowych stowarzyszeń absolwentów?
5.3. Jakie zdjęcia, filmy dotyczące nauczycieli i dyrektorów zamieszczane są na stronach
internetowych szkół?
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4.

Metody badań i uzasadnienie doboru próby badawczej

4.1. Metoda zbierania danych – netnografia

Według Tadeusza Pilcha metoda badań to całość postępowania badacza zmierzającego
do rozwiązania określonego problemu naukowego. Metoda zawiera w sobie szereg działań
o różnym charakterze, które jednoczy główny cel i koncepcja badań388. Według Stefana
Nowaka metoda to określony, powtarzalny sposób, schemat lub wzór postepowania,
ukierunkowany na realizacje pewnego celu poprzez dobór odpowiednich środków389.
Rozdzieliłam metodę zbierania danych (netnografię) od metody analizy danych, gdyż
chciałam podkreślić znaczenie przeszukiwania wirtualnych zasobów szkół dla uzyskania
odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze.
Netnografia zwana inaczej etnografią wirtualną czerpie z dorobku tradycyjnej
etnografii, choć z uwagi na specyfikę Internetu, jak i na rodzaje możliwych interakcji, wiele
z reguł etnografii, narzędzi i technik badawczych musi zostać odpowiednio zmodyfikowanych
i dostosowanych do prowadzenia tego typu badań.
Badania etnograficzne prowadzone są w celu opisania życia wybranej grupy ludzi
ze wszystkimi ich kulturowymi kontekstami. W tym celu badacz stara się zrekonstruować
dostrzegane zjawiska i opisać poznawaną rzeczywistość w szczegółowy sposób. W etnografii
stosuje się różnorodne metody zbierania materiałów: obserwację, wywiad, analizę wytworów
ludzkich. Badacza interesuje więc zarówno życie codzienne jak i sytuacje nadzwyczajne390.
Metoda etnograficzna jest stosowana w socjologii, kulturoznawstwie, historii,
psychologii i pedagogice (etnografia edukacyjna). Najwcześniejsze formy etnografii
edukacyjnej były rozwijane w obrębie antropologii kulturowej i dotyczyły badań praktyk
wychowawczych w małych społecznościach (Margaret Mead) 391. Opis badania typu
etnograficznego, w kontekście systemu oświatowego pojawia się w pracy Ireneusza
Kaweckiego

„Etnografia

i

szkoła”.

Badacz

podkreśla,

że

jedną

z

najbardziej

charakterystycznych cech etnografii jest jej interpretacyjny i subiektywny charakter 392.
Termin etnografia jest używany w kilku znaczeniach. Nazwa ta odnosi się także do
wypracowanej przez antropologię kulturową metody badawczej zwanej metodą terenową393,
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metodą etnograficzną lub po prostu etnografią. Przedmiotem badań etnografii jest opis
i analiza kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Etnograf jako badacz
tradycyjnej kultury zainteresowany jest przeszłością, antropolog teraźniejszością, natomiast
pedagog proponuje formy działania mające na celu doskonalenie metod pedagogicznych.
Etnografia może być traktowana jako dyscyplina naukowa, proces badawczy – jako jego efekt
czy też rezultat badania.
Najistotniejszą cechą badań etnograficznych jest miejsce prowadzenia badań oraz
długotrwałe przebywanie w terenie, mające na celu holistyczne ujęcie badanego zjawiska.
Etnografowie starają się zbudować kompleksowe opisy badanych zjawisk oraz dostrzec
w opisach tych schematy powiązań między elementami tych zjawisk. Etnografia może być
pojmowana jako sztuka i dyscyplina. Dyscyplina wymagająca posiadania umiejętności bycia
z innymi oraz samym sobą wśród innych. Sztuka polegająca na umiejętności patrzenia, bycia
i pisania. Te trzy kompetencje powinien posiadać etnograf394. Według Dariusza Jemelniaka
„etnografia jest zawsze subiektywna, choćby w doborze prezentowanych cytatów
i opisywanych zdarzeń”395. Etnografia według Michaela Angrosino jest zarówno sztuką, jak
i nauką skupioną na opisie grupy, jej zachowań, wytworów czy przekonań. Badanie
etnograficzne wieńczy raport w formie pisemnej lub wizualnej396. Współczesny etnograf
korzysta z klasycznych metod pracy terenowej: obserwacji i wywiadu etnograficznego,
a ponadto z nowych technologii w badaniach Internetu lub za pomocą Internetu397.
Według Roberta V. Kozinets’a „netnografia to rodzaj prowadzonej online albo
internetowej etnografii; netnografia dostarcza wskazówek, umożliwiających adaptacje
procedur obserwacji uczestniczącej – planowania badań terenowych, wchodzenia w teren,
gromadzenia danych kulturowych, dbałości o wysokiej jakości interpretację etnograficzną
oraz o ścisłe przestrzeganie etycznych standardów prowadzenia badań – do specyficznych
kontekstów

funkcjonowania

społeczności

i

kultur

online,

które

manifestują

się

w wykorzystaniu komunikacji zapośredniczonej przez komputer”398.
Netnografia, choć stworzona na potrzeby badań marketingowych sprawdza się także
w badaniach na gruncie nauk społecznych i humanistycznych, służy do przeszukiwania
wirtualnych archiwów (węższe znaczenie) oraz umożliwia prowadzenie wirtualnych rozmów
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i wywiadów (szersze znaczenie). Netnografię można uprawiać biernie lub czynnie. W badaniu
pierwszego typu wykorzystuje się dane dostępne w Sieci i wówczas staje się ona badaniem
dokumentów o charakterze wirtualnym.
Treści na temat nauczycieli, które zostaną poddane analizie będą pochodzić ze stron
internetowych szkół. Cechami charakterystycznymi tych stron są m.in.:
 intertekstualność, tzn. teksty obecne w Sieci nabierają nowego znaczenia;
 multimedialność – teksty są połączone z innymi przekazami internetowymi;
 globalizacja – rozprzestrzenianie tekstów w skali całego świata oraz ulotność399.
W niniejszej dysertacji jako podstawowa metoda zbierania danych zostanie
wykorzystana netnografia prowadzona w sposób bierny. Materiały zamieszczane na
stronach internetowych szkół, które dotyczą nauczycieli są zamieszczane w zakładkach, które
składają się z podzakładek lub linków do innych stron internetowych. Interesujące mnie dane
o nauczycielach znajdowały się zazwyczaj w kilku zakładkach, które dotyczyły kadry
pedagogicznej oraz historii szkoły. Na stronach internetowych placówek znajdowały się także
linki do bloga prowadzonego przez uczniów oraz stowarzyszeń absolwentów. Nazywanie
i sortowanie cyfrowych danych na temat nauczyciela ułatwiało samo rozłożenie treści na
stronach internetowych, które stanowiło podstawę wyboru materiału do badania i jego
archiwizowania. Dane netnograficzne, które zgromadziłam i zarchiwizowałam pochodzą
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4.2. Metoda analizy danych – jakościowa analiza treści

Metodą analizy danych będzie jakościowa analiza treści, która jest metodą badawczą
służącą do badania treści przekazywanych w procesie masowego komunikowania.
Zastosowana po raz pierwszy przez prasoznawców do badania treści czasopism została
przyjęta przez przedstawicieli innych nauk społecznych400.
W analizie treści badacz odtwarza znaczenie tekstu, jakie zostało mu nadane przez
autora. Znane są dwie podstawowe procedury analizy treści: ilościowa i jakościowa.
Ta ostatnia polega na analizowaniu nie tylko kategorii często występujących w tekście,
ale i tych, które pojawiają się rzadko. Ponadto jakościowa analiza treści uwzględnia kontekst
treściowy, w jakim występują analizowane kategorie oraz okoliczności, w jakich dana
wypowiedź

powstała.

Analiza

jakościowa

przeprowadzana

jest

na

małych

lub

niekompletnych próbach oraz dotyczy złożonych tematów i zjawisk głębszej natury401.
Dobór próby w postaci dokumentów czy tekstów lub obrazów umożliwia udzielenie
odpowiedzi na pytania badawcze. Analiza treści dokumentów – to metoda badawcza
polegająca na opisie i interpretacji wytworów w formie pisanej (rękopisy, archiwalia, druki,
publikacje, wypracowania, dzienniki, pamiętniki, wspomnienia, w tym dokumenty zapisane
cyfrowo) i niepisanej, (rysunki, prace ręczne, konstrukcyjne, zdjęcia, przedmioty codziennego
użytku). Tekst może być rozpatrywany jako narzędzie służące do wyodrębnienia danych, na
które składają się słowa i obrazy utrwalone bez interwencji badacza, do których zaliczamy
monografie

naukowe,

prace

zbiorowe,

eseje,

referaty,

listy,

pamiętniki,

książki

popularnonaukowe, notatki i artykuły prasowe.
W metodologii badań jakościowych tekst jest traktowany jako obiektywny zapis
rzeczywistości lub jako tekstualna wersja tej rzeczywistości. Dane powinny zostać podane
szczegółowej analizie, zatem należy ograniczyć zasób danych, ale jednocześnie zróżnicować
go. To prowadzi do wyodrębnienie zestawu danych, na którym badacz może pracować
najbardziej efektywnie. Analiza tekstu może być prowadzona „z góry” lub „z dołu”.
W pierwszym postepowaniu badacz analizuje tekst z dedukcyjnie wywiedzionym systemem
kategorii, w drugim wprowadza kategorię surowych danych, dostępnych w tekście. Teksty
wywołane (np. dzienniki, pamiętniki, pisemne odpowiedzi na określone pytania) wymagają
zaangażowania uczestników w tworzenie, a zatem są sposobem ich generowania. Teksty
zastane (np. dane publiczne, raporty rządowe, dokumenty instytucjonalne, literatura,
400
401

E. Nasalska, Kierunki rozwoju analizy treści, „Studia Socjologiczne” 1982, nr 3-4, s. 51.
Tamże, s. 61-62.
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autobiografie, korespondencja osobista, fora internetowe), składają się z dokumentów
sporządzonych bez udziału badacza. Uczeni traktują teksty zastane jako dane odnoszące się
do ich pytań badawczych, mimo iż teksty te powstały w odmiennych celach. Teksty zastane
i teksty wywołane mogą być wykorzystane jako podstawowe lub dodatkowe źródła danych 402.
Wykorzystanie cyfrowych zasobów wiąże się z faktem, że tekst, obraz, fotografia,
dźwięk, film są rozmaicie łączone i prezentowane na ekranie monitora. Nowe media
umożliwiają przetwarzanie dowolnych danych na format cyfrowy, konfigurowanie
i rekonfigurowanie różnorodnych przekazów z zachowaniem ich specyfiki. Z nowymi
mediami łączy się terminy: hiperłącza i hipertekstu oraz multimedia i hipermedia. Termin
hiperłącze

odnosi

się

do

możliwości

tworzenia

powiązań

w

strukturze

tekstu

w elektronicznym środowisku cyfrowym, natomiast elektroniczne przekazy zawierające
hiperłącza nazywamy hipertekstami. Multimedia zaś oznaczają różne środki techniczne, za
pomocą których coś jest rejestrowane. Hipermedia to hiperteksty zintegrowane za pomocą
hiperłączy z różnego typu komunikatami pisanymi i innymi środkami przekazu treści.
Hipertekst stanowi swoiste odwzorowanie myślenia wielokierunkowego, które ukazuje sieć
powiązań i wielość interpretacji zjawisk, które są w obszarze zainteresowań badacza403.
W badaniu treści o nauczycielu zamieszczonych w wirtualnej przestrzeni szkoły, strefa
wizualna staje się szczególnie istotnym kanałem komunikacyjnym, wymagającym
umiejętnego odszyfrowania znaczeń i przekazów informacji kryjących się w fotografiach,
obrazach, rysunkach i szacie graficznej, w której zamieszczone są interesujące badacza
materiały. Można powiedzieć, że o kulturze danego społeczeństwa więcej niż samo zdjęcie
powie nam to, w jaki sposób i w jakim kontekście umieszczony jest materiał wizualny.
Traktowanie zdjęć bardziej jak przedmiotów, których znaczenie poznajemy w określonym
kontekście, w sposobie ich prezentacji w sieciowym środowisku (np. na stronach
internetowych szkół). W realiach Internetu liczy się już nie sama obecność, ale to w jakich
ramach, w jakich warunkach jest się obecnym w Sieci404.
Nawiązując do głównego tematu badań dotyczącego obecności różnych tekstów
o nauczycielach na stronach internetowych szkół, przedmiotem badań będzie zarówno słowo
jak i obraz jako podstawowe nośniki kultury. Socjolog Piotr Sztompka podkreśla, że słowo

402

403
404

S. Juszczyk, Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 174-176.
D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia…, s. 73-74.
R. Drozdowski, Zdjęcia w sieci. Kierunkująca i na-znaczająca rama prezentacyjna Internetu [w:] Obrazy
w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, red. T. Ferenc, K. Olechicki, Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 18-29.
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i tekst oraz obraz to nie konkurencja ale komplementarność, którą należy uwzględnić
analizując materiały wizualne. Wymaga to jednak obrania określonej strategii interpretacyjnej
materiału fotograficznego. „Docierając do ukrytych, niewidzialnych znaczeń i struktur po ich
widzialnych śladach, możemy lepiej zrozumieć mechanizmy przyczynowe i funkcjonalne
kierujące życiem społecznym. Pomaga to również określić obszar naszej niewiedzy i zadać
trafne pytania o to, co pozostaje ukryte i niewidzialne”405.
Współczesny świat jest zdominowany przez obraz, który wspólnie z elementami
pisanymi tworzy swoistą hybrydę i stanowi nie tylko wyzwanie dla badaczy, ale i inspirację
dla rozważań teoretycznych i metodologicznych w tym zakresie406. W badaniach nad
wizualnością obraz może być traktowany zarówno jako dzieło sztuki, ale również jako „fakt
społeczno-kulturowy” lub „wydarzenie wizualne”, które określa relacje między przestrzenią
wizualną a przestrzenią społeczną. Obrazy mogą łączyć ludzi, tworząc więzi społeczne, np.
wspólne robienie zdjęć, ale też mogą dzielić ludzi jako narzędzia sprawowania władzy
i kontroli407.
Wzrost znaczenia obrazów w ponowoczesnym świecie spowodował, że zaczęto
mówić o zwrocie wizualnym, który obok zwrotu lingwistycznego i zwrotu kulturowego
spowodował rewolucyjne zmiany w obrębie metodologii. Według Justyny Dobrołowicz
„kulturę wizualną można rozumieć jako określenie ogromnej liczby sposobów, dzięki którym
to, co wizualne, staje się częścią życia społecznego”408. Dlatego też należy zwrócić uwagę na
to, w jakim zakresie i w jaki sposób środki wizualne stanowią wzbogacenie i uzupełnienie
tekstów.
Nauczyciel w wirtualnej przestrzeni szkoły może funkcjonować w różnorodnych
„ramach”, które obejmują przeszłość i teraźniejszość, które funkcjonują w postaci tekstów,
fotografii, filmów, które oddziałują na proces kształtowania świata wartości i tożsamości
młodego pokolenia i które mogą pomóc w zaistnieniu w medialnym dyskursie głosu pokoleń
dawnych i obecnych uczniów. Głosu, który być może przyczyni się do zmiany opinii
publicznej na temat nauczycieli i szkoły.

405

406

407

408

P. Sztompka, Wyobraźnia wizualna i socjologia, [w:] Fotospołeczeństwo: antologia tekstów z socjologii wizualnej,
red. M. Boguni-Borowskiej i P. Sztompki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012, s. 37.
Zob. M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa 2009;
G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E.
Klekot, PWN, Warszawa 2010; J. Nowotniak, Etnografia wizualna …
S. Juszczyk, Kultura wizualna – wybrane studia teoretyczne oraz badania empiryczne, „Chowanna” 2015, nr
2, s. 21-22, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2015-t2/Chowanna-r2015-t2-s1729/Chowanna-r2015-t2-s17-29.pdf dostęp: 30.12.2019.
J. Dobrołowicz, Obraz edukacji…, s. 148-149.
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Całość analizy zwieńczy propozycja koncepcji

działań autoprezentacyjnych

nauczycieli, które mają na celu poprawę ich wizerunku. Biorąc pod uwagę negatywny
dyskurs o szkole i nauczycielu w mediach, przemyślane działania na szkolnej stronie
internetowej w zakresie prezentacji grona pedagogicznego mogą przyczynić się do zmiany
opinii publicznej oraz samych nauczycieli na swój temat. Wymaga to jednak zespołowych
działań i chęci pokolenia „cyfrowych imigrantów” do uczenia, uczenia się z i uczenia się od
„cyfrowych tubylców”.
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4.3. Uzasadnienie doboru próby badawczej

W badaniach jakościowych szczególnego znaczenia nabiera odpowiedni dobór próby
badawczej, która nie musi być liczna. Ważne jest natomiast uzasadnienie doboru przypadków
oraz materiału badawczego poddawanego analizie. Dobór może odbywać się na różnych
poziomach, np. ludzi, zdarzeń, materiałów, w zależności od treści i formy problemu
badawczego. Dobór próby to nie tylko selekcjonowanie pojedynczych przypadków, ale też
wybieranie ich elementów, np. fragmentów wypowiedzi, materiałów409.
Ze szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (SNS)
wybrałam dziesięć szkół średnich ogólnokształcących, które moim zdaniem, na swoich
stronach internetowych prezentują zasoby ludzkie placówki w najbardziej różnorodny sposób.
Dzięki takiemu wyborowi możliwe stało się ukazanie wielu sposobów przedstawiania
nauczyciela w Sieci, ale i upamiętniania dawnej kadry pedagogicznej szkół.
Dobór próby do pytań badawczych i jego uzasadnienie
Pytanie badawcze
1. W jaki sposób
na stronach
internetowych
szkół
prezentowane są
sylwetki obecnie
uczących
nauczycieli?

2. W jaki sposób
na stronach
internetowych
szkół
prezentowane są
409

Metoda doboru próby

Uzasadnienie

Informacje dotyczące obecnie uczących
nauczycieli zamieszczone na wybranych
do badania 10 stronach internetowych
szkół
średnich,
zrzeszonych
w
Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych
Szkół w Polsce (SNS), znalazłam w
zakładkach dotyczących szkoły i kadry
pedagogicznej. Proces pozyskania danych
tj. imię, nazwisko, nauczany przedmiot,
wykształcenie, stopień naukowy, zdjęcie,
stopień awansu zawodowego, itp. jest
zróżnicowany poprzez samo ulokowanie
treści i materiału graficznego w
zakładkach i podzakładkach na stronie.
Na badanych stronach internetowych
szkół kadrę prezentuje się podając
mniejszy lub większy zasób powyższych
informacji.
Informacje zamieszczane na wybranych
10
stronach
internetowych szkół
średnich zrzeszonych w SNS, znajdują się
w zakładkach dotyczących szkoły, dyrekcji
lub kadry pedagogicznej. W zależności od
sposobu rozmieszczenia informacji w
zakładkach interesujące treści można

Strony
internetowe
szkół
stanowią źródło informacji
o kadrze pedagogicznej szkoły.
Zawierają listy nauczycieli,
które wzbogacone są też
informacjami dotyczącymi ich
kwalifikacji, stopnia awansu
zawodowego, itp. Informacje
te znajdują się z reguły
w zakładkach głównych ale i w
podzakładkch, których nazwa
wyraźnie wskazuje, że dane te
mogą być w tym właśnie
miejscu. Dla przykładu zakładka
główna nosi nazwę „O szkole”,
a interesujące treści znajdują
się w jednej z podzakładek
noszącej miano: „Nauczyciele”.
Treści o kadrze zarządzającej
szkołą
znajdują
się
w
zakładkach, które
dotyczą
szkoły lub samych dyrektorów.
Dla przykładu zakładka główna
nosi nazwę „O szkole”,
a poszukiwane treści znajdują

D. Zaworska-Nikoniuk, Ciąża i macierzyństwo…, s. 90-91.
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sylwetki obecnych
dyrektorów
szkoły?
3. Jak na stronach
internetowych
szkół
pielęgnowana jest
pamięć o dawnych
nauczycielach
i kadrze
zarządzającej
szkół?

4. Jaką rolę
w procesie
upamiętniania
kadry szkół pełnią
szkolne blogi?

znaleźć w kilku miejscach na stronie,
które wzajemnie uzupełniają zasób
wiedzy na temat kadry zarządzającej, tj.
nauczany przedmiot, wykształcenie,
zdjęcie, itp.
Informacje o dawnych nauczycielach
i dyrektorach zamieszczane na stronach
internetowych wybranych 10 szkół
średnich zrzeszonych w SNS znajdują się
najczęściej w zakładkach dotyczących
szkoły i jej historii, a także w kalendarium
lub w zakładkach poświęconych zjazdom,
jubileuszom szkoły. Ponadto tego typu
treści są też na stronach szkolnych
blogów, stowarzyszeń absolwentów,
gdzie zamieszczono także wspomnienia,
informacje o miejscu pochówku oraz
wykazy dawnej kadry pedagogicznej
w formie interaktywnej listy lub
informacji zawartych w tekstach.
Ponadto strony te zawierają galerie zdjęć
z uroczystości, jubileuszy, pogrzebów, itd.

się w jednej z podzakładek
noszącej nazwę: „Dyrekcja” lub
„Nasi nauczyciele”.

Spośród wybranych do badania 10 stron
internetowych szkół zrzeszonych w SNS
tylko jedna placówka prowadzi bloga, na
którym znajduje się specjalna kategoria
wpisów: „Wspomnienia, wspomnienia”.
Jest to blog uczniów I LO w Zamościu,
gdzie zamieszczono informacje o
dawnych nauczycielach i dyrektorach.
Przeanalizowałam 18 wpisów wraz
z komentarzami na temat wspomnień
o dawnej kadrze szkoły, których tytuły
były następujące:
1. „Słownik gwary uczniowskiej
w I liceum Ogólnokształcącym
w Zamościu w latach 80. XX wieku”,
2. „Nie poddaliśmy się! Część I”,
3. „Nie poddaliśmy się! Część II”,
4. „Jeśli dobrze pamiętam...”,
5. „O Rąbniętych Rusałkach
i Marsjanach”,
6. „O tym, jak radzimy sobie na
lekcjach”,
7. „Chwile refleksji”,
8. „Tak zapamiętałam”,

Blog - pamiętnik internetowy
i jego odmiana - szkolny blog,
stanowi
cenne
źródło
poznawcze, umożliwia nie tylko
prezentację treści związanych
z dawną kadrą pedagogiczną
szkoły, ale jest też miejscem,
w którym internauci poprzez
liczne komentarze wzbogacają,
poszerzają naszą wiedzę na
temat konkretnych nauczycieli.
Ponadto prowadzenie takiego
bloga stworzyło możliwość
wirtualnego
upamiętniania
dawnej kadry pedagogicznej tej
szkoły.
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Strony internetowe 10 szkół
zrzeszonych w SNS zawierają
materiały dotyczące dziejów
szkoły i uczących w niej
nauczycieli.
W
zakładkach
głównych noszących różne
nazwy, np.: „Historia”, „Historia
szkoły”, „Historia i patron”,
„Kalendarium”, znajduje się
wiele materiałów na temat
dawnych nauczycieli. Teksty
zawierają informacje o imieniu,
nazwisku, wieku, nauczanym
przedmiocie, ale też opisy
postaw
względem
władzy
i innych osób. W wirtualnej
przestrzeni szkoły zamieszczane
są linki do innych zasobów,
które zawierają kroniki szkolne,
fotografie i inne materiały
wspomnieniowe.

9. „Na zamojskim Olimpie. Część I”,
10. „Na Zamojskim Olimpie. Część II”,
11. „Na Zamojskim Olimpie. Część III”,
12. „Rozmowa z absolwentem”,
13. „Trzy pokolenia absolwentów”,
14. „Szkoła z sercem”,
15. „O szkole z uśmiechem”,
16. „W szkole też bywa wesoło”,
17. „Dawno, dawno temu…”,
18. „Niezapomniani nauczyciele
klasy XI b”.
5. Jaką rolę
w procesie
upamiętnia kadry
szkół pełnią strony
internetowe
stowarzyszeń
absolwentów
szkoły?

Spośród 10 poddanych analizie stron
internetowych szkół średnich tylko na 5
znajdują się linki do stron stowarzyszeń
absolwentów. Są to:
 Stowarzyszenie Absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach
„Żeromszczacy”;
 Stowarzyszenie Wychowanków „Alma
Mater Ostroviensis” w Ostrowie
Wielkopolskim;
 Towarzystwo Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St.
Małachowskiego w Płocku,
 Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i I Liceum
Ogólnokształcącego „Confraternitas
Gostomianum” w Sandomierzu;
 Koło Wychowanków VIII Gimnazjum
i Liceum im. Króla Władysława IV
w Warszawie.
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Strony internetowe badanych
5 stowarzyszeń absolwentów
zawierają treści upamiętniające
dawną kadrę pedagogiczną
szkół w zakładkach dotyczących
wspomnień, miejsc pochówku
„dawnych profesorów”, ale też
zjazdów i jubileuszy. Ponadto
na stronach tych stowarzyszeń
znajduje się bogaty materiał
zdjęciowy,
który
stanowi
istotny
element
procesu
upamiętniania.

5.

Organizacja i przebieg badań własnych

Dziesięć badanych stron internetowych szkół średnich to strony placówek zrzeszonych
w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (SNS)410. Celem Stowarzyszenia
jest wspomaganie szkół w działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz gromadzeniu
i opracowaniu monografii, które mogłyby wzbogacić jubileuszowe zjazdy411. Stowarzyszenie
zostało założone w Skarżysku-Kamiennej w 1991 roku412, a od 2018 roku jest Organizacją
Pożytku Publicznego. W Stowarzyszeniu zrzeszone są zarówno szkoły podstawowe, jak
i średnie. W przypadku tych ostatnich są to zarówno licea ogólnokształcące, jak i szkoły
techniczne oraz zespoły szkół i centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Fragment strony internetowej Stowarzyszenia z widocznymi zakładkami. Warto zwrócić uwagę na datę
aktualizacji 5 kwietnia 2019 r., http://www.najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html dostęp: 29.08.2019.

W Stowarzyszeniu (SNS) jest zrzeszonych na dzień 30 sierpnia 2019 roku czterdzieści
pięć placówek. Lista szkół uległa zmianie jesienią 2017 roku, kiedy to zweryfikowano
deklaracje członkowskie i z wykazu liczącego sto trzynaście placówek pozostało tylko
czterdzieści pięć.
410

411

412

Wykaz szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html dostęp:22.08.2018.
Strona internetowa Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/ogloszenia.html dostęp: 16.02.2019.
Geneza powstania Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/index.php dostęp: 22.08.2018.
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Analizie poddano zawartość wybranych zakładek dziesięciu stron internetowych
liceów ogólnokształcących spośród czterdziestu pięciu zrzeszonych w Stowarzyszeniu (SNS).
Są to strony internetowe następujących placówek:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy413.
2. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku414
(usunięte z listy SNS w trakcie badań).
3. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie415.
4. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach416.
5. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego
w Ostrowie Wielkopolskim417.
6. I Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego w Płocku418.
7. I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu419.
8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie420.
9. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu421.
10.I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu422
(usunięte z listy SNS w trakcie badań).
Badanie stron internetowych trwało trzy lata i obejmowało kilka etapów.
Etap pierwszy miał na celu zapoznanie się z zawartością stron ponad stu placówek
zrzeszonych w Stowarzyszeniu (kwiecień 2017 roku – grudzień 2017 roku). Na skutek
weryfikacji spisu szkół przez SNS w 2017 roku w wykazie znajduje się obecnie czterdzieści
pięć placówek różnego typu (sierpień 2019 roku).
Etap drugi był ponowną obserwacją stron internetowych czterdziestu pięciu szkół (styczeń
2018 roku – czerwiec 2018 roku).
Etap trzeci zakończył się wyborem dziesięciu stron internetowych liceów ogólnokształcących
i szczegółową analizą wybranych do badania zakładek, które poświęcono nauczycielom
uczącym obecnie i dawniej (czerwiec 2018 roku – wrzesień 2019 roku).

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/ dostęp: 10.09.2019.
Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl dostęp: 10.09.2019.
Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/ dostęp: 11.09.2019.
Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/index.php dostęp: 13.09.2019.
Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim, http://www.1liceum.edu.pl/ dostęp: 14.09.2019.
Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/ dostęp: 14.09.2019.
Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/ dostęp: 16.09.2019.
Strona internetowa VIII LO w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/ dostęp: 18.09.2019.
Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/ dostęp: 18.09.2019.
Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/ dostęp: 18.09.2019.
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Badane strony internetowe placówek

są prezentowane według porządku

alfabetycznego. Dziesięć analizowanych stron internetowych szkół to strony liceów
ogólnokształcących, które należą do najstarszych tego typu placówek zarówno w Polsce, jak
i w Europie. Daty powstania tych szkół sięgają aż XII wieku. Najstarsza z dziesięciu
wybranych szkół to słynna „Małachowianka” (I LO w Płocku, data założenia 1180 rok ),
a najmłodsza to „Gdańska Jedynka” (I LO w Gdańsku, data założenia 1945 rok).
Placówki znajdują się na terenach ośmiu z szesnastu województw w Polsce:
 województwo mazowieckie (I LO w Płocku, data założenia 1180 rok;
VIII LO w Warszawie, data założenia 1885 rok),
 województwo świętokrzyskie (I LO w Sandomierzu, data założenia 1613 rok,
I LO w Kielcach, data założenia 1724 rok),
 województwo lubelskie (I LO Hrubieszów, data założenia 1810 rok, I LO Zamość, data założenia
1916 rok),
 województwo wielkopolskie (I LO w Ostrowie Wielkopolskim, data założenia 1845 rok),
 województwo kujawsko-pomorskie (I LO w Brodnicy, data założenia 1873 rok),
 województwo łódzkie (I LO w Wieluniu, data założenia 1906 rok),
 województwo pomorskie (I LO w Gdańsku, data założenia 1945 rok).

Informacje zawarte w wykazie szkół zaprezentowanym na stronie Stowarzyszenia nie
zawsze są spójne z informacjami podawanymi na stronach internetowych badanych szkół.
Dotyczy to zwłaszcza dat powstania czterech z dziesięciu badanych placówek (I LO
w Gdańsku, I LO w Hrubieszowie, I LO w Sandomierzu i I LO w Wieluniu). Dla I LO
w Gdańsku podano na stronie Stowarzyszenia jako daty założenia szkoły 1558/1922 rok,
natomiast na stronie internetowej szkoły widnieje rok 1945423. Na stronie internetowej I LO
w Hrubieszowie zamieszczono kalendarium, w którym wskazano rok 1810 jako datę
rozpoczęcia działalności, tymczasem na stronie Stowarzyszenia jest podany rok 1806 424. Dla
Collegium Gostomianum w Sandomierzu podano w wykazie SNS datę 1613 r., a na stronie
szkoły widnieją dwie daty: 1610 i 1613 rok425. Na stronie internetowej I LO w Wieluniu
podano, jako datę założenia placówki rok 1906, natomiast na stronie Stowarzyszenia jest
423

Wykaz szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html dostęp: 22.08.2018. Por. Strona internetowa I LO w Gdańsku,
http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 22.08.2018.
424
Wykaz szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html dostęp:22.08.2018. Por. Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://staszic.pl/index.php/historia-szkoly dostęp: 22.08.2018.
425
Zob. Strona internetowa I LO w Sandomierzu. Jako datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły podano datę,
która powtarza się na obu stronach, czyli rok 1613, http://www.lo1.sandomierz.pl/historia-1602-1614
dostęp: 29.08.2018.
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informacja, że był to rok 1691426. W pracy przyjęto, że za daty powstania szkoły przyjmuje
się te, które podano na stronach internetowych badanych szkół.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia znajdują się linki do stron internetowych
szkół, ale niestety nie wszystkie z nich są aktywne. W przypadku czterech z dziesięciu
adresów stron internetowych szkół są przekierowania na stare strony internetowe szkół 427 lub
na strony nieistniejące (VIII LO w Warszawie i I LO w Wieluniu)428. Przypadek
przekierowań na stare strony internetowe dotyczy I LO w Kielcach i I LO w Płocku. Na
stronie liceum „Żeromskiego” nie ma informacji, że działa nowa strona internetowa szkoły,
natomiast taka informacja znajduje się na nieaktywnej stronie płockiej „Małachowianki”.
Ciekawe jest także zamieszczanie informacji na nowych stronach internetowych szkół
o archiwalnych stronach szkół, np. na stronie I LO w Hrubieszowie, I LO w Wieluniu429.
Wirtualna przestrzeń szkoły stanowi niedookreślony obszar, który jest zróżnicowany
pod wieloma względami. Trudno bowiem wyznaczyć jego początek i koniec, gdyż zawartość
poszczególnych stron jest wzbogacona połączeniami do innych stron internetowych, które
również poosiadają linki do kolejnych zasobów. Dlatego stało się konieczne wybranie do
analizy konkretnych zakładek na stronach internetowych szkół, które wyraźnie wskazują na
obecność poszukiwanych treści o nauczycielach i dyrektorach szkół. Materiał poddany
badaniu

został

zarchiwizowany,

gdyż

w

Sieci

podlega

nieustannym

zmianom,

uaktualnieniom, a czasami zostaje całkowicie usunięty ze strony.

426

427

428

429

Wykaz szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/szkoly.html dostęp:22.08.2018. Por. Strona internetowa I LO w Wieluniu,
http://lowielun.eu/index.php/pl/o-nas/historia/lata-1906-1918 dostęp: 22.08.2018.
Zob. Wykaz szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. W wykazie jest
przekierowanie na nieaktywną stronę internetową szkoły, gdyż nowa znajduje się pod innym adresem
http://zeromski.kielce.eu/php/viewpage.php?page_id=13 dostęp: 22.08.2018. Por. Aktualna strona
internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/index.php; Zob. Stara strona internetowa
I LO w Płocku, http://malachowianka.plock.org.pl/ dostęp: 22.08.2018. Na starej stronie internetowej
liceum jest informacja o następującej treści: „Szanowni Państwo z przyjemnością zapraszamy na naszą nową
stronę pod adresem: www.malachowianka.edu.pl” dostęp: 22.08.2018.
Zob. Wykaz szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Strona VIII LO
w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/index.php dostęp: 22.08.2018; Zob. Strona internetowa I LO
w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/nowa dostęp: 22.08.2018.
Zob. Strona internetowa I LO w Wieluniu pod napisem „Poprzednia strona” zawiera informację zachęcającą
do odwiedzenia starej strony, gdyż nie wszystkie wiadomości udało się przenieść na nową stronę,
http://old.lowielun.eu/ dostęp:01.09.2018.
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Rozdział III Analiza i interpretacja wyników badań własnych
1.

Sylwetki nauczycieli na stronach internetowych wybranych szkół średnich
W rozdziale pierwszym podejmę próbę odpowiedzi na następujące pytania będące

pierwszym problemem badawczym:


W jaki sposób na stronach internetowych szkół prezentowane są sylwetki obecnie
uczących nauczycieli?



Jakie wątki w zakresie kompetencji merytoryczno-dydaktycznych i interpersonalnych
są podejmowane na stronach internetowych szkół?



Jakie zdjęcia, filmy dotyczące nauczycieli zamieszczane są na stronach internetowych
szkół?
Każda z dziesięciu stron internetowych liceów ogólnokształcących, które zostały

poddane analizie, prezentuje swoją kadrę pedagogiczną w specjalnie do tego przeznaczonych
miejscach. Przedmiotem mojego zainteresowania są treści zawarte w zakładkach, których
nazwa wyraźnie wskazuje, że dotyczą one obecnie uczących w szkole nauczycieli.
Szkoły należące do Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce (SNS)
charakteryzuje duże zróżnicowanie w zakresie ich dziejów, sposobów prezentacji samej
placówki, jak i nauczających w niej nauczycieli. Dokonana przeze mnie krótka
charakterystyka każdej z dziesięciu analizowanych szkół jest utrzymana w odmiennej
konwencji, co jest spowodowane niepowtarzalnością układu treści w poszczególnych
zakładkach na ich stronach internetowych, jak też moim wyborem.
I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy znajduje
się w województwie kujawsko-pomorskim i zostało założone w drugiej połowie XIX wieku.
W roku szkolnym 2018/2019 zostało wyróżnione jako jedna z ośmiu najlepszych szkół
okręgu toruńskiego pod względem wyników egzaminu maturalnego. W szkole działają liczne
koła przedmiotowe, zespół wokalny, koło teatralne, w którym uczniowie rozwijają swoje
pasje i zainteresowania. Ponadto w szkole znajdują się: siłownia, sala fitness, strzelnica,
laboratorium

językowe430.

Funkcjonuje

także

izba

tradycji

oraz

obserwatorium

astronomiczne, którym opiekuje się dwóch nauczycieli: Agnieszka Ziółkowska i Arkadiusz
Skalski431.

430

„O szkole”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/o-szkole
dostęp: 11.11.2019.
431
„Astrobaza Kopernik”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/astrobazakopernik dostęp: 11.11.2019.
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Pierwszą

analizowaną

stronę

internetową

prowadzi

liceum

w

Brodnicy.

W zakładce głównej „Szkoła” znajdują się dwie podzakładki: „O szkole” i „Organy szkoły”,
a w nich kolejne: „Nauczyciele”, „Wychowawcy” oraz „Rada Pedagogiczna”, które zawierają
informacje dotyczące kadry pedagogicznej szkoły432. Warto zaznaczyć, że teksty zawarte
w podzakładkach „Nauczyciele” i „Rada Pedagogiczna” są identyczne.
Nauczycieli przedstawiono w układzie alfabetycznym, podając imię i nazwisko oraz
adres e-mail nauczyciela. Przy każdym nauczycielu znajduje się ikonka, określająca płeć
(kobieta, mężczyzna). W gronie pedagogicznym dominują kobiety. Po kliknięciu na link
„Strona główna” wyświetla się opis dotyczący konkretnego nauczyciela433. Niestety zdarzają
się braki w tych informacjach i wówczas ukazuje się informacja „Już wkrótce. Strona jest
w trakcie tworzenia”434. Jeżeli któryś nauczyciel pełni funkcję wychowawcy jest to
zaznaczone pod jego imieniem i nazwiskiem.

Fragment podzakładki „Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Brodnicy,
https://1lo-brodnica.edupage.org/teachers/ dostęp: 29.09.2019.

432
433

434

Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/teachers/ dostęp: 09.09.2019.
„Nauczyciele”, Kamila Aleksander, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8xNTU%3D dostęp: 09.09.2019.
„Nauczyciele”, Agata Bejrach, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8tNjI%3D dostęp: 09.09.2019.
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Fragment podzakładki „Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Brodnicy,
https://1lo-brodnica.edupage.org/teachers/ dostęp: 29.09.2019.

Kadrę liceum w Brodnicy tworzą nauczyciele o zróżnicowanym stopniu awansu
zawodowego (z przewagą nauczycieli dyplomowanych i mianowanych). Na podkreślenie
zasługuje obecność jednego nauczyciela ze stopniem doktora435, a także dwóch nauczycielek,
które ukończyły studia doktoranckie436.
Ujawnienie kompetencji merytoryczno-dydaktycznych, stopnia awansu zawodowego
i tytułów naukowych nauczycieli, jest zabiegiem jak najbardziej wskazanym, gdyż dzięki tej
praktyce, ukazane zostają zasoby ludzkie szkoły, które tworzą jej potencjał. Niemniej jednak
taka prezentacja wymaga namysłu i opracowania redakcyjnego437. W prezentacji grona
pedagogicznego podawane są skróty nazwy ukończonej uczelni wyższej438 albo nie ma
żadnych informacji na temat miejsca studiowania439. Tymczasem nie wszyscy internauci
znają używane skróty nazw szkół, uniwersytetów, np. UMK440 i dlatego warto rozważyć
podawanie pełnych nazw takich instytucji. W wykazie nauczycieli umieszczono również dane
435

„Nauczyciele”, dr Arkadiusz Kłoskowski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, Strona
internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8xNzM%3D dostęp: 09.09.2019.
436
„Nauczyciele”, Krystyna Kwintal, ukończone studia doktoranckie z historii Kościoła (nie podano nazwy
uczelni), Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8tMTI%3D dostęp: 09.09.2019; Milena Pieróg
– absolwentka dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8tNDg%3D dostęp: 09.09.2019.
437
Por. „Nauczyciele”, Krystyna Tomasz, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8tMjY%3D dostęp: 09.09.2019; „Nauczyciele”,
Tomasz Wardowski, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8yMTE%3D dostęp: 09.09.2019.
438
„Nauczyciele”, Dorota Żmijewska, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8yMjA%3D dostęp: 09.09.2019.
439
„Nauczyciele”, Marta Jamroży, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8yMjQ%3D dostęp: 09.09.2019.
440
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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bibliotekarzy441 i wychowawców w internacie442. Opisy dotyczące nauczycieli nie zawierają
zdjęć poszczególnych osób, które niewątpliwie uatrakcyjniłyby prezentację i ułatwiłby
kontakt rodzicom, opiekunom oraz uczniom. Niektóre prezentacje zawierają ikonki
symbolizujące nauczany przedmiot, np. nauczyciele języków zamieszczają flagi tych państw,
których języka uczą w szkole. Podzakładka dotycząca kadry pedagogicznej jest wykorzystana
przez niektórych nauczycieli do podawania uczniom materiałów pomocniczych, zadań
kontrolnych oraz linków do ciekawych, rozwijających zainteresowania stron443.

Fragment podzakładki „Nauczyciele” z widocznymi podzakładkami do linków, koła szachowego i dodatkowych
zadań. To bardzo dobra praktyka. W kulturze zmediatyzowanej, obrazkowej stanowi skuteczny sposób
„dotarcia” do uczniów, gdyż pomaga w nauce i rozwoju ich zainteresowań, Strona internetowa I LO w Brodnicy,
https://1lo-brodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8yNDA%3D dostęp: 29.09.2019.

W podzakładce „Wychowawcy” zamieszczono w formie tabeli wykaz wychowawców
poszczególnych klas, a pod nim kolorowe zdjęcie aktualnie zatrudnionych nauczycieli444.
Rada pedagogiczna, według spisu zamieszczonego na szkolnej stronie internetowej, liczy
pięćdziesiąt pięć osób.
441

442

443

444

„Nauczyciele”, Małgorzata Pawłowska, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8xOTI%3D dostęp: 09.09.2019.
„Nauczyciele”, Katarzyna Boińska, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8xNTg%3D dostęp: 09.09.2019.
„Nauczyciele”, Monika Puc, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lobrodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8yNDg%3D dostęp: 09.09.2019.
„Wychowawcy”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/wychowawcy,
dostęp: 09.09.2019.
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Fragment podzakładki „Wychowawcy”, Strona internetowa I LO w Brodnicy,
https://1lo-brodnica.edupage.org/a/wychowawcy dostęp: 10.09.2019.

Kolejną szkołą, której strona internetowa była analizowana jest I Liceum
Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Szkoła powstała w pierwszej połowie
XX wieku, a współcześnie jest szkołą wieloprofilową, która pozwala uczniom na rozwijanie
dodatkowych pasji w licznych kołach zainteresowań (prawniczym, filozoficznym,
plastycznym,

teatralnym,

sortowym,

tanecznym).

Dzięki informacjom

z zakładek

dotyczących działalności kół wiemy, że kołem prawniczym opiekuje się Magdalena
Litwinienko – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie445; kołem filozoficznym Jarosław
Zaporowicz – nauczyciel języka polskiego i filozofii446; kołem chemicznym Mariola
Kapuścińska nauczyciel chemii i wicedyrektor szkoły447; teatralnym Jolana Manthey –
nauczyciel języka polskiego i wiedzy o filmie oraz Krzysztof Pękacik – bibliotekarz448;
kołem sportowym opiekują się nauczyciele wychowania fizycznego: Anna Kleinert
(siatkówka), Jacek Kleina (siatkówka), Artur Sprusiński (piłka nożna), Joanna Grabińska

445

„Koło prawnicze”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/klub-filmowy
dostęp: 11.11.2019; „Grono Pedagogiczne”, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne dostęp: 11.11.2019.
446
„Koło filozoficzne”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/kolo-filozoficzne
dostęp: 11.11.2019; „Grono Pedagogiczne”, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne dostęp: 11.11.2019.
447
„Koło chemiczne”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/kolo-chemiczne
dostęp: 11.11.2019; „Grono Pedagogiczne”, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne dostęp: 11.11.2019.
448
„Koło teatralne”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/kolo-teatralne
dostęp: 11.11.2019; „Grono Pedagogiczne”, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne dostęp: 11.11.2019.
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(kosz)449, dodatkowo nauczyciel wychowania fizycznego Artur Sprusiński opiekuje się kołem
tanecznym450. Gdańska „Jedynka” jest szkołą, w której działa również klub debat
„Dictorium”, w którym uczniowie doskonalą umiejętności dyskutowania, kształtowania
otwartości na innych ludzi i ich poglądy451. Wychowankowie szkoły biorą udział
w „Niebieskim Wolontariacie”, który służy pogłębianiu świadomości na temat problemu
autyzmu452.
Na stronie internetowej I LO w Gdańsku zaprezentowano kadrę pedagogiczną
w głównej zakładce „O szkole” w podzakładce „Grono pedagogiczne”. Wykaz nauczycieli
jest ponumerowany i sporządzony według porządku alfabetycznego z podaniem skrótu
tytułów naukowych „mgr” i „dr” oraz „ks.” (dla katechetów) przed imieniem i nazwiskiem,
a po nich, informacji o nauczanym przedmiocie453. Dwóch nauczycieli posiada tytuł naukowy
doktora (chemik i biolog). Grono pedagogiczne liczy pięćdziesiąt dwie osoby, przy dwóch
nazwiskach zamieszczono dodatkowo informacje o pełnionej funkcji (dyrektor szkoły
i wicedyrektor szkoły). W prezentacji grona pedagogicznego nie znajdujemy informacji
dotyczących ukończonych studiów, stopnia awansu zawodowego czy zainteresowań
nauczycieli. Niemniej jednak liczba kół i klubów zainteresowań wskazuje, że grono
pedagogiczne oprócz nauczania przedmiotów objętych obowiązkiem szkolnym pomaga
uczniom w realizowaniu pasji i zainteresowań podczas nieformalnych zajęć. Wymaga to nie
tylko rozległej wiedzy merytoryczno-dydaktycznej, ale i odpowiedniego poziomu
kompetencji interpersonalnych niezbędnych do wykonywania tej pracy.

Fragment podzakładki prezentującej grono pedagogiczne szkoły, Strona internetowa I LO w Gdańsku,
http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne dostęp: 10.09.2019.
449

450
451
452

453

„Koło sportowe”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/kluby-sportowe
dostęp: 11.11.2019; „Grono Pedagogiczne”, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne dostęp: 11.11.2019.
„Koło taneczne”, Strona internetowa I LO w Gdańsku http://ilo.gda.pl/pl/kolo-taneczne dostęp: 11.11.2019.
„Debata Młodych”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl dostęp: 11.11.2019.
„Niebieski Wolontariat”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/niebieskiwolontariat
dostęp: 11.11.2019.
„Grono Pedagogiczne”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne
dostęp: 10.09.2019.
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Trzecią szkołą średnią, której stronę internetową poddano analizie jest I Liceum
Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, którego korzenie sięgają
pierwszej połowy XIX wieku. W opublikowanym przez „Perspektywy” rankingu szkół
z 2017 roku liceum zajęło pierwsze miejsce wśród placówek z województwa lubelskiego.
Przy ocenie brano pod uwagę wyniki olimpiad przedmiotowych oraz egzaminu
maturalnego454. Hrubieszowski „Staszic” jest szkołą innowacji oraz miejscem działalności
licznych kół zainteresowań (sportowego, wolontariatu oraz drużyny ratowniczej). Dzięki
informacjom dotyczącym osiągnięć uczniów dowiadujemy się, że za ich sukcesami stoją
konkretni nauczyciele, np. we wpisie zatytułowanym „Srebro w Wojewódzkiej Szkolnej
Lidze LA Dziewcząt” podano, że opiekunem grupy była nauczycielka wychowania
fizycznego Barbara Cygan455. W liceum działa także Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”,
który organizuje liczne kursy dla uczniów, np. : organizatora imprez koszykarskich, piłki
ręcznej, lekkiej atletyki oraz wiele innych456. Tego rodzaju działalność prowadzona w szkole
przez kadrę szkoły oddziałuje nie tylko na poprawę sprawności fizycznej młodzieży, ale ma
również ogromne walory wychowawcze, gdyż umożliwia pracę zespołową, motywuje do
wysiłku i odpowiedzialności oraz integruje społeczność szkolną. W liceum działa również
drużyna ratownicza, która doskonali umiejętności swoich członków nie tylko w zakresie
ratownictwa przedmedycznego, ale i postaw prospołecznych związanych z propagowaniem
zdrowego i

bezpiecznego stylu życia457. Nauczycielem uczącym w szkole edukacji dla

bezpieczeństwa oraz wychowania fizycznego jest Robert Harpeniuk458. W liceum uczniowie
mogą doskonalić warsztat dziennikarski prowadząc audycje w radiu „RTM-Staszic”, którego
opiekunami są nauczycielka języka polskiego Joanna Szabat oraz Stanisław Nowak459.
Na

stronie

internetowej

I

LO

w

Hrubieszowie

kadrę

zaprezentowano

w zakładce „Szkoła” i podzakładce „Kadra pedagogiczna”. Spis w formie numerowanej listy
rozpoczyna dyrektor i dwaj wicedyrektorzy. Następnie w układzie alfabetycznym
prezentowani są nauczyciele, rozpoczynając od podania nazwiska, imienia oraz nauczanego
454

„Ranking Liceów Lubelskie 2017”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://staszic.pl/index.php/sukcesy-i-osiagniecia/429-ranking-liceow-2017-lubelskie dostęp: 11.11.2019.
455
„Zawody sportowe”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/zawody-sportowe/849srebro-w-wojewodzkiej- szkolnej-lidze-la-dziewczat dostęp: 11.11.2019.
456
Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://uksogolniak.hrubie.pl/?uks-ogolniak,2 dostęp: 11.11.2019.
457
„Drużyna ratownicza”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/druzyna-sanitarna
dostęp: 11.11.2019.
458
„Kadra pedagogiczna”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/kadra-pedagogiczna
dostęp: 11.11.2019.
459
„RTM Staszic”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/informacje dostęp: 11.11.2019;
„Kadra pedagogiczna”, http://staszic.pl/kadra-pedagogiczna dostęp: 11.11.2019.
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przedmiotu. Przy nazwiskach nie podano tytułów naukowych, a jedynie zamieszczono dwa
skróty: „s.” (siostra), „ks.” (ksiądz), które odnoszą się do nauczycieli religii 460. Kadra
pedagogiczna liczy czterdzieści siedem osób, a wykaz nie zawiera fotografii poszczególnych
nauczycieli, ani wspólnego zdjęcia całej rady pedagogicznej.
Na stronie internetowej w różnych zakładkach znajdują się informacje dotyczące
dodatkowych, ponadprogramowych zajęć, w które są zaangażowani nauczyciele, a które
mogłyby zostać uwzględnione przy prezentacji kadry pedagogicznej. Dla przykładu
informacja, która znajduje się w zakładce dotyczącej nauczycieli „Szabat Joanna –j. polski”461
mogłoby zostać wzbogacona o następującą informację: „Szabat Joanna – język polski,
opiekun szkolnego radia „RTM Staszic”. Okazuje się, że informacje o nauczycielach są
rozmieszczone w różnych miejscach na stronie, a ich zebranie, np. w zakładce prezentującej
kadrę pozwoliłoby szybko dotrzeć do informacji o konkretnym nauczycielu i jego formalnych
oraz nieformalnych obowiązkach wykonywanych w szkole. Wówczas negatywne myślenie
wielu osób o czasie pracy nauczyciela mogłoby zostać skorygowane przez zaprezentowanie
zaangażowania nauczycieli w wiele bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć i aktywności.
Czwartą stroną internetową poddaną analizie jest strona I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Jest to szkoła, której tradycja sięga aż do pierwszej
połowy XVIII wieku. Liceum należy do międzynarodowej organizacji UNESCO462. W szkole
uczniowie mają możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności w wielu dziedzinach, np.
w sporcie, szachach, a za ich sukcesami stoją również konkretni nauczyciele (np. wychowania
fizycznego: Danuta Świat, Tomasz Szczypiór)463. W szkole działają organizacje: grupa
teatralna – Kotlovnia, absolwenci szkoły „Żeromszczacy”, a także drużyna harcerska.
Na stronie internetowej I LO w Kielcach w zakładce głównej „O szkole”
i podzakładce „Pracownicy” znajduje się wykaz alfabetyczny nauczycieli wraz z informacją
o nauczanym przez nich przedmiocie. Spis rozpoczyna kadra zarządzająca placówką.

460

„Kadra pedagogiczna”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/index.php/kadrapedagogiczna dostęp: 10.09.2019.
461
„Kadra pedagogiczna”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/kadra-pedagogiczna
dostęp: 11.11.2019.
462
„Lista polskich szkół stowarzyszonych UNESCO”, Polski Komitet ds. UNESCO,
http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/lista-polskich-szkol-stowarzyszonych/
dostęp: 11.11.2019.
463
„Mistrzostwa Kielc w Sztafetowych Biegach Przełajowych 10x800 m”,
Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,410,mistrzostwa-kielc-wsztafetowych-biegach-przelajowych-10x800-m dostęp: 11.11.2019; „Pracownicy”,
http://zeromski.kielce.eu/padcms/p,68,pracownicy dostęp: 11.11.2019.
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W szkole jest sześćdziesięciu nauczycieli464. Niestety nie ma w wykazie informacji ani
o tytule naukowym, stopniu awansu zawodowego, które zdecydowanie poszerzyłyby zakres
wiedzy o kadrze szkoły i pozwoliłyby ukazać jej profesjonalne przygotowanie do zawodu.

Fragment podzakładki prezentującej pracowników liceum, Strona internetowa I LO w Kielcach,
http://zeromski.kielce.eu/padcms/p,68,pracownicy dostęp: 30.09.2019.

Piątą stroną internetową poddaną obserwacji i analizie jest strona I Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim, którego
historia sięga 1845 roku. W szkole od ponad wieku działa pierwszy szkolny klub sportowy
w Wielkopolsce „Venetia”. W gronie pedagogów znajduje się pięciu wykładowców
i lektorów akademickich, szesnastu egzaminatorów, trzech weryfikatorów Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej oraz dwunastu nauczycieli dyplomowanych. Ponadto nauczyciele
prowadzą praktyki studentów wyższych uczelni takich jak Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu465. W ramach szkolnych kół przedmiotowych wydawane są gazety szkolne,
w tym obcojęzyczne. Na terenie szkoły organizowane są liczne happeningi oraz cykliczne
imprezy kulturalne.
Na stronie internetowej I LO w Ostrowie Wielkopolskim prezentację grona
pedagogicznego zamieszczono w zakładce „Szkoła” i podzakładce „Nasi nauczyciele”.
Na uwagę zasługuje jednolita forma wizerunku kadry, na którą składają się zdjęcie oraz
informacja o posiadanym tytule naukowym, imieniu i nazwisku, nauczanym przedmiocie oraz
stopniu awansu zawodowego. W gronie dominują nauczyciele z najwyższym stopniem
awansu zawodowego. Trzech nauczycieli posiada tytuł doktora. Są to nauczyciel matematyki,

464

„Pracownicy”, Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/p,68,pracownicy
dostęp: 10.09.2019.
465
„Szkoła”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim, http://www.1liceum.edu.pl/szkola.html
dostęp: 13.11.2019.
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historii i wiedzy o społeczeństwie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa. Kadra liczy trzydzieści siedem osób z wyraźną dominacją kobiet466.

Fragment podzakładki „Nasi nauczyciele” prezentujący kadrę pedagogiczną I LO w Ostrowie Wielkopolskim.
Wizerunek grona pedagogicznego jest zaprezentowany w jednolitym graficznie projekcie i dzięki zamieszczeniu
zdjęć nauczycieli od razu dostrzegamy, iż zawód ten jest sfeminizowany, Strona internetowa I LO w Ostrowie
Wielkopolskim, http://www.1liceum.edu.pl/nauczyciele.html dostęp: 11.09.2019.

Na stronie internetowej szkoły znajdują się ponadto trzy filmy promocyjne,
na których ukazani są uczniowie liceum oraz dyrektor, który zachęca do wyboru tej szkoły nie
tylko ze względu na panującą w niej atmosferę, ale również ze względu na bardzo dobre
przygotowanie do matury467.
Szóstą stroną internetową szkoły, którą poddano analizie jest mająca swe korzenie
w XII wieku płocka „Małachowianka”. Szkoła ta jest najstarszą z istniejących nieprzerwanie
w tym samym miejscu szkół w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. Uczniowie liceum im.
Marsz. St. Małachowskiego w Płocku uzyskują jedne z najwyższych wyników z matur
w

regionie.

Ponadto

biorą

udział

w

międzynarodowych

wymianach

młodzieży

z następujących krajów: Rosja, Niemcy i Francja. Liceum zapewnia wychowankom szeroką
ofertę zajęć pozalekcyjnych (koło fotograficzne, astronomiczne, teatralne, koła sportowe,
naukowe) oraz wysoki poziom nauki języków obcych (m.in.: klasycznej łaciny). W szkole
znajdują się bardzo dobrze wyposażone pracownie informatyczne z klimatyzacją, nowoczesna

466

„Nasi Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
http://www.1liceum.edu.pl/nauczyciele.html dostęp: 16.09.2019.
467
„O szkole. Filmy promocyjne”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
http://www.1liceum.edu.pl/o_szkole.html dostęp: 09.12.2019.
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biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi oraz obserwatorium astronomiczne468.
Ponadto aktywnie działa Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, które kultywuje pamięć
o dawnych nauczycielach szkoły469.
Na stronie internetowej I LO w Płocku zaprezentowano grono pedagogiczne szkoły
w zakładce głównej „Szkoła” i podzakładce „Nauczyciele”. Prezentację otwiera wspólna
kolorowa fotografia kadry pedagogicznej, pod którą w formie listy przedmiotów, w porządku
alfabetycznym, wymieniono nauczycieli, podając tytuł naukowy oraz imię i nazwisko.
Niektórzy nauczyciele uczą kilku przedmiotów. W liście uwzględniono także pracowników
administracyjnych szkoły. W gronie pedagogicznym jest czterech doktorów, ponadto jeden
doktor inżynier i jeden doktor habilitowany. Wśród kadry są również księża i siostry zakonne.
Grono liczy siedemdziesiąt siedem osób, nie wliczając pracowników biblioteki, chóru,
psychologa, pedagoga szkolnego oraz administracji470.

Fragmenty podzakładki „Nauczyciele” I LO w Płocku, Strona internetowa I LO w Płocku
http://malachowianka.edu.pl/index.php/rada-pedagogiczna/ dostęp: 15.09.2019.

Warto dodać, że szkoła nie zlikwidowała dostępu do dawnej strony internetowej
szkoły, ale zamieściła na niej link przekierowujący do aktualnej strony internetowej. Dzięki
468

469

470

„Dlaczego Małachowianka”, Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/wpcontent/uploads/2019/02/Dlaczego-Ma%C5%82achowianka.pdf dostęp: 21.11.2019.
Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St.
Małachowskiego w Płocku, http://towarzystwo.malachowianka.pl/?page_id=19 dostęp: 21.11.2019.
„Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/index.php/radapedagogiczna/ dostęp: 16.09.2019
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temu z nieaktualnej już strony internetowej płockiego liceum możemy się dowiedzieć, w jaki
sposób grono pedagogiczne liceum zaprezentowano przed laty. W zakładce „Nauczyciele”
i podzakładkach „Kadra” i „Kw. Prousta” (Kwestionariusz Prousta) poznajemy nauczycieli
tego liceum. O tzw. Kwestionariuszu Prousta czytamy „Poniższe pytania krążyły w XIX
wieku wśród bywalców europejskich salonów. Dziś odpowiadają na nie nauczyciele
Małachowianki”471. W kwestionariuszu znajdowały się pytania dotyczące: hobby, ulubionej
potrawy, cech charakteru, wad, ulubionych zajęć, ulubionych bohaterów literackich, itp. Nie
wszyscy nauczyciele zdecydowali się na wypełnienie tego formularza, ale ci którzy to
uczynili, ożywili wizerunek kadry pedagogicznej tego liceum i wizerunek całej szkoły. Jedno
z pytań kwestionariusza dotyczyło daty urodzenia. Oto kilka przykładowych odpowiedzi na to
pytanie: „dawno, dawno temu”472, „9 lipca (w ubiegłym wieku)”473, „nie powiem”474, „Nie
liczę godzin ni lat ...”475. Niezwykle ciekawe było również jedno z pytań „Błędy, które
najłatwiej wybaczam” i przykładowa odpowiedź jednej z nauczycielek: „ortograficzne”476.

Fragment „Kwestionariusza Prousta”, który przyczynia się do „ocieplenia” wizerunku kadry pedagogicznej
szkoły, Nieaktualna strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.plock.org.pl/strona,50/
dostęp: 21.11.2019.
471

„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa Małachowianki,
http://malachowianka.plock.org.pl/strona,40/ dostęp: 16.09.2019.
472
„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa „Małachowianki” ,
http://malachowianka.plock.org.pl/strona,39/ dostęp: 07.10.2019.
473
„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa „Małachowianki” ,
http://malachowianka.plock.org.pl/strona,40/ dostęp: 07.10.2019.
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„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa „Małachowianki” ,
http://malachowianka.plock.org.pl/strona,44/ dostęp: 07.10.2019.
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„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa „Małachowianki” ,
http://malachowianka.plock.org.pl/strona,54/ dostęp: 07.10.2019.
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„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa „Małachowianki” ,
http://malachowianka.plock.org.pl/strona,50/ dostęp: 07.10.2019.
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Siódmą stroną internetową, której zawartość poddano analizie jest strona I Liceum
Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu. To jedna z najstarszych
i najbardziej prestiżowych szkół średnich w Polsce, której historia sięga 1602 roku.
Uczniowie tego liceum uczestniczą w wielu projektach, konkursach, działaniach kulturalnych,
np. : „Wiosna Poetycka w Collegium Gostomianum”477. W szkole działa chór, a także
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas
Gostomianum478.
Na stronie internetowej I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu kadra
pedagogiczna jest zaprezentowana w zakładce „Szkoła” i podzakładce „Nauczyciele”. Spis
przygotowano w oparciu o przedmioty nauczania. W kolejności zaprezentowano nauczycieli
polonistów, matematyków, a następnie nauczycieli języków obcych: angielskiego,
niemieckiego, włoskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Przy imionach i nazwiskach nie ma
podanego tytułu naukowego. Zwraca natomiast uwagę nazwisko nauczyciela języka
włoskiego wskazujące na inną narodowość niż polska. Przy nauczycielach religii
zmieszczono skrót ks. (ksiądz). W wykazie liczącym czterdziestu siedmiu nauczycieli
uwzględniono również nauczycieli bibliotekarzy, nauczyciela chóru szkolnego i pedagoga479.

Fragmenty podzakładki „Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu,
http://lo1.sandomierz.pl/nauczyciele dostęp: 30.09.2019.
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„Wiosna Poetycka w Collegium Gostomianum”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu,
http://lo1.sandomierz.pl/wiosnacg dostęp: 21.11.2019.
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Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
Confraternitas Gostomianum, http://confraternitas.pl/ dostęp: 22.11.2019.
479
„Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/nauczyciele
dostęp: 16.09.2019.
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Ósma strona internetowa, której zwartość stanowiła przedmiot badania, to strona VIII
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Szkoła ta należy do
najstarszych szkół średnich w stolicy. Jej wychowankowie mają możliwość uczestniczenia
w wielu projektach oraz kołach zainteresowań, np.: kółko humanistyczne (opiekun Renata
Karwowska), koło dla maturzystów z rozszerzonego języka polskiego (Grzegorz Radomski),
kółko debatanckie (opiekun Ignacy Szczeniowski), kółko WOS (opiekun Marta Rojewska),
kółko historyczne (opiekun Ewa Berbecka). Ponadto działają kółka językowe przygotowujące
uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, np.: język angielski
(opiekunowie: Agnieszka Chełchowska, Jakub Żółkoś), język niemiecki (opiekunowie:
Magdalena Bochnak Beata Łukasiewicz Bożena Kostrzewa), język francuski (opiekun
Aleksandra Cerfvol) i język hiszpański (opiekun Monika Wise)480.
Kadra VIII LO w Warszawie zaprezentowana została w zakładce „O szkole”
podzakładce „Kto jest kim”. Nauczyciele zostali podzieleni na zespoły:
 humanistów (nauczyciele: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,
przedsiębiorczości, wiedzy o kulturze, muzyki i plastyki, religii, etyki, filozofii,
pedagoga, psychologa, bibliotekarza), w którym jest czterech nauczycieli ze
stopniem naukowym doktora, dwóch księży i biskup;
 lingwistów (nauczyciele języków: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego
i hiszpańskiego), w którym jest jeden nauczyciel ze stopniem doktora;
 matematyków, fizyków i informatyków, w którym jest dwóch nauczycieli
ze stopniem naukowym doktora;
 przyrodników (nauczyciele geografii, biologii i chemii), w którym jest jeden
nauczyciel ze stopniem doktora, dwóch nauczycieli bez tytułu magistra;
 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
Warto zauważyć, że oprócz informacji dotyczących nauczanego przedmiotu, nie
znajdziemy w oficjalnej prezentacji informacji o działalności pozalekcyjnej nauczycieli, tj.
sprawowanie opieki nad kółkami zainteresowań, a tymczasem jest to obowiązek równie
ważny, jak prowadzenie lekcji. Niewiele osób odwiedzających stronę internetową szkoły ma
czas na dogłębne przeszukiwanie poszczególnych zakładek i wyszukiwanie informacji
dodatkowych o danym nauczycielu. Byłoby pożądane zebranie tych treści i zaprezentowanie
ich przy nazwisku konkretnego nauczyciela. Dla przykładu: nauczycieli historii, wymieniono
jedynie z imienia i nazwiska, a można byłoby wzbogacić prezentację dodatkowymi
480

„Kółka zainteresowań”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/dokumenty/kola20192020.pdf dostęp: 22.11.2019.
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informacjami na temat sprawowania przez nich opieki nad kółkami zainteresowań (kółko
historyczne - opiekun Ewa Berbecka). Opieka nad kołami zainteresowań jest szczególnie
ważna, gdyż jest dowodem na to, że nauczyciele oprócz wysokich kompetencji merytorycznodydaktycznych posiadają kompetencje interpersonalne, które działają na uczniów motywująco
i przyczyniają się do ich rozwoju i pogłębiania zainteresowań.

Fragment podzakładki „Kto jest kim” z wykazem zespołu humanistów, Strona internetowa VIII LO
w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/kto-jest-kim dostęp: 22.11.2019.

Rada pedagogiczna składa się z sześćdziesięciu nauczycieli, przy czym niektórzy
nauczyciele uczą kilku przedmiotów481. Warto zwrócić uwagę na nazwisko nauczycieli języka
rosyjskiego, które wskazuje na inną narodowość niż polska.

Fragment podzakładki „Kto jest kim” z wykazem zespołu lingwistów, Strona internetowa VIII LO
w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/kto-jest-kim dostęp: 22.11.2019.
481

„Kto jest kim”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/kto-jestkim dostęp: 18.09.2019.
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Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Szkoła należy do Stowarzyszenia
Szkół Aktywnych oraz posiada tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który jest przyznawany
placówkom podejmującym systematyczne działania na rzecz ucznia zdolnego, które są
potwierdzone konkretnymi osiągnieciami482. Wychowankowie tej szkoły uczestniczą
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. W szkole działa zespół muzyczny „Tadeusza
Nic Nie Rusza”, nad którym od początku opiekę sprawuje Mirosław Szymul (nauczyciel
chemii i informatyki)483. Warto zwrócić uwagę na zakładkę „Klasy”, w której
zaprezentowano najważniejsze informacje na temat poszczególnych klas oraz zamieszczono
wspólną fotografię klasy z nauczycielem-wychowawcą484.

Fragment zakładki „Klasy”
z informacją na temat klasy I „a” i jej
wychowawcy, profilu, władz
i liczebności, Strona internetowa
I LO w Wieluniu,
http://www.lowielun.eu/index.php/p
l/zycie-szkoly/klasy/800-klasy-201919#k1a dostęp: 25.11.2019.

482

„Regulamin przyznawania tytułu Szkoły Odkrywców Talentów”, Strona internetowa Ośrodka Rozwoju
Edukacji, https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/2018-regulamin-sot-uaktualniony.pdf
dostęp: 25.11.2019.
483
„Tadeusza Nic Nie Rusza”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/zycieszkoly/tadeusza-nic-nie-rusza dostęp: 25.11.2019.
484
„Klasy”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/zycie-szkoly/klasy/800klasy-2019-19#k1a dostęp: 25.11.2019.
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Na stronie internetowej I LO w Wieluniu nauczycieli przedstawiono w zakładce
głównej „Z życia szkoły” w podzakładce „Nauczyciele”. Prezentacja ma postać tabeli,
w której zamieszczono, ułożony według nauczanych przedmiotów spis kadry z podaniem
tytułu naukowego, imienia oraz nazwiska. Warto podkreślić, że w tej prezentacji nie podano
informacji na temat sprawowania wychowawstwa nad klasami przez poszczególnych
nauczycieli, tymczasem tego typu informacja nie tylko wzbogaciłaby prezentację, ale ukazała
wiele ponadetatowych obowiązków nauczycieli. Podobnie jest z treściami dotyczącymi
sprawowania opieki nad działającym w szkole zespołem muzycznym, którym od początku
jego istnienia opiekuje się jeden nauczyciel. W szkole pracuje pięćdziesięciu jeden
nauczycieli, z których wszyscy posiadają tytuł magistra, w tym jeden posiada tytuł magistra
inżyniera485.
Dziesiątą szkolną stroną internetową jest strona I Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Zamoyskiego w Zamościu. Jest to jedna z najlepszych szkół średnich w Polsce,
co potwierdzają rankingi „Perspektyw”. Uczniowie mają możliwość korzystania z licznych
zajęć pozalekcyjnych, które odpowiadają ich zainteresowaniom i pasjom. Wychowankowie
mają do wyboru zajęcia w ramach „Klubu Żywego Słowa” prowadzone przez nauczyciela
języka polskiego Piotra Lineka lub spotkania w ramach koła polonistycznego, którym
opiekuje się polonistka Małgorzata Twardziszewska. Wśród kół zainteresowań znajdują się
także koła językowe, historyczne, matematyczne, przyrodnicze oraz wiele innych
umożliwiających rozwój młodzieży. Kołami przedmiotowymi opiekują się nauczyciele
poszczególnych przedmiotów486. W szkole realizowane są innowacyjne projekty dotyczące
m.in.: neurodydaktyki, programowania, znajomości języka łacińskiego w medycynie487.
Uczniowie biorą czynny udział w wielu konkursach, np. : recytatorskim „Z wierszem do
ludzi”488, „Szkolny Konkurs Biologiczny” 489 oraz w licznych konkursach z języków obcych
(angielski, hiszpański, rosyjski). Na uwagę zasługuje zakładka „Klasy”, w której
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„Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/zycieszkoly/nauczyciele dostęp: 18.09.2019.
486
„Zajęcia pozalekcyjne”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/organizer-9/zajeciapozalekcyjne-205 dostęp: 26.11.2019.
487
„Innowacje, projekty”, Strona internetowa I LO w Zamościu,
http://1lo.com.pl/files/2017innowacja_j_ang.pdf dostęp: 26.11.2019.
488
„Z wierszem do ludzi”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/konkursy-85/Zwierszem-do-ludzi-271 dostęp: 26.11.2019.
489
„Szkolny Konkurs biologiczny”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/konkursy85/Szkolny-Konkurs-Biologiczny-279 dostęp: 26.11.2019.
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zamieszczono imię i nazwisko wychowawcy klasy oraz podstawowe informacje na temat
władz danej klasy (przewodniczący, skarbnik)490.
Kadrę pedagogiczną I LO w Zamościu tworzy sześćdziesięciu ośmiu nauczycieli,
których zaprezentowano w zakładce „Organizer” i podzakładce „Nauczyciele”. Wykaz kadry
tworzą nauczyciele przyporządkowani do nauczanych przedmiotów. Po zamieszczeniu
informacji o stopniu naukowym, podane zostało imię i nazwisko nauczyciela. W radzie
pedagogicznej jest czterech nauczycieli ze stopniem doktora. Są to trzej nauczyciele chemii
oraz pedagog szkolny, który jest jednocześnie dyrektorem szkoły491. Więcej informacji
o działaniach nauczycieli znajdujemy przeszukując poszczególne zakładki zamieszczone na
stronie. Jest to czasochłonne zajęcie i dobrze byłoby przygotować prezentację kadry w taki
sposób, aby ukazać jej wkład w rozwój uczniów. Można to uczynić poprzez szerszy opis
działań danego nauczyciela oraz przez linki zamieszczone przy konkretnym nauczycielu,
które

przekierują

internautę

do

opisów

dodatkowych

obowiązków

formalnych

i pozaformalnych podejmowanych przez nauczyciela. Tego rodzaju rozwiązanie, wobec
powszechnego zarzutu, iż nauczyciele pracują tylko 18 godzin tygodniowo, pozwoliłoby na
ukazanie ich zaangażowania w działalność pozalekcyjną i stanowiłoby przeciwwagę dla
negatywnego dyskursu o szkole i jej kadrze.

Podsumowanie
Nauczyciele wybranych szkół średnich prezentują się na stronach internetowych szkół
w różnorodny sposób. Najczęściej jest to wykaz imion i nazwisk oraz informacja
o nauczanym przedmiocie. Dzięki temu można zauważyć, iż w gronie pedagogicznym
zdarzają się osoby innej narodowości niż polska, zwłaszcza wśród nauczycieli języków
obcych. Zdarzają się informacje o tytule naukowym, stopniu awansu zawodowego, a znacznie
rzadziej o ukończonej szkole wyższej i dodatkowych kwalifikacjach.
Warto zaznaczyć, że w żadnej ze szkół w zakładce o „Nauczycielach”, „Dyrekcji” nie
znalazłam informacji o sprawowaniu przez nauczycieli funkcji opiekuna stażu. Tymczasem
zajęcie to jest bardzo czasochłonne i całkowicie pomijane przy prezentacji grona
pedagogicznego. Nauczyciele z dłuższym stażem pracy dzielą się swoją wiedzą
i doświadczeniem oraz pomagają „nowym” nauczycielom w realizacji ich planu rozwoju
zawodowego. Ponadto opiekunowie stażu przedstawiają projekt oceny dorobku zawodowego
490
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„Klasy”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/organizer-9/klasy-133
dostęp: 26.11.2019.
„Nauczyciele”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/organizer-9/nauczyciele-134
dostęp: 18.09.2019.
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za okres stażu z uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz
stopnia zaangażowania nauczyciela stażysty w realizację wymagań stawianych nauczycielowi
kontraktowemu albo mianowanemu. Są to bardzo czasochłonne obowiązki wymagające
dużych kompetencji merytoryczno-dydaktycznych, ale i interpersonalnych492. Brak takich
informacji uniemożliwia osobom z zewnątrz poznanie specyfiki pracy nauczyciela. Dzięki
upowszechnianiu tego typu informacji uświadamiamy innym, że praca nauczyciela to ciągły
rozwój, to nieustanne doskonalenie własnego warsztatu pracy przez pracę zespołową.
W wykazie nauczycieli należałoby zatem obok informacji o ich stopniu awansu zawodowego
umieszczać również zapis o sprawowaniu funkcji opiekuna stażu.
Treści dotyczące nauczycieli są zlokalizowane w różnych miejscach na stronach
internetowych szkół. To swoiste rozproszenie informacji jest symbolem naszych czasów, ale
równocześnie wymaga od internauty wnikliwego przeszukiwania zasobów strony, na które
większość użytkowników nie ma czasu. Przekłada się to na powierzchowny kontakt
z treściami i często nie pozwala na poznanie sylwetek nauczycieli. Dlatego wskazane byłoby
opracowanie pożytecznych wskazówek, które ułatwiłoby przygotowanie prezentacji grona
pedagogicznego szkoły ukazującego wykształcenie, stopień awansu zawodowego, obowiązki
związane z wychowawstwem, działalnością pozalekcyjną oraz sprawowanie różnych funkcji,
np. opiekuna stażu, opiekuna koła zainteresowań, itp.
W zamieszczanych na stronach internetowych opisach zdarzają się usterki redakcyjne,
które wymagają działań korektorskich oraz dbałości o większą kulturę informacji, np.
podawania pełnych brzmień skrótów, które dla społeczności szkolnej są znane, a dla
internautów odwiedzających stronę są nieczytelne.
W prezentacjach kadry pedagogicznej brakuje zdjęć nauczycieli oraz wspólnej
fotografii grona pedagogicznego, które w dobie kultury wizualnej powinny być niezbędnym
dopełnieniem profesjonalnej prezentacji. Stanowi to ułatwienie dla rodziców, opiekunów,
uczniów w nawiązywaniu kontaktów i współpracy. Należy zauważyć, że w niektórych
szkołach nauczyciele zamieścili zamiast swoich zdjęć symboliczne ikonki z popiersiem
kobiety bądź mężczyzny, ale tego rodzaju symbole nie ułatwiają identyfikacji nauczyciela.
Jest to jednak znacznie szerszy problem, związany z nastawieniem kadry pedagogicznej do
upubliczniania swojego wizerunku w Sieci. Wielu nauczycieli obawia się, aby zdjęcia nie
zostały wykorzystane przez uczniów do innych celów, dlatego też nie chcą oni prezentować
492

A. Trochimiuk, Awans zawodowy od 1 września 2019 r., Strona internetowa Portal Oświatowy,
https://www.portaloswiatowy.pl/staz-nauczyciela/awans-zawodowy-od-1-wrzesnia-2019-r.-17180.html
dostęp: 07.10.2019.
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swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej493. Tymczasem widzenie jest uznane za
podstawowy sposób postrzegania zmysłowego i zajmuje ważne miejsce w kulturze. Jak
zauważa Małgorzata Bogunia-Borowska fotografia staje się nośnikiem znaczeń, sposobem
ekspresji, kreowania wizerunku, środkiem komunikacji międzyludzkiej, ale i budowania
prestiżu. Bycie widocznym w przestrzeni Internetu ma szczególne znaczenie dla młodego
pokolenia, które skupione jest nie tylko na własnej wizualności, ale i na tym, jak inni
prezentują się w Sieci494.
Szkołami, które mogłyby stanowić wzorzec pod względem przygotowania prezentacji
swojej kadry pedagogicznej są licea w Brodnicy i Ostrowie Wielkopolskim. Brodnicka szkoła
prezentuje kadrę w sposób umożliwiający poznanie kwalifikacji oraz dodatkowych
obowiązków, które wynikają z pełnienia funkcji wychowawcy, opiekuna koła zainteresowań.
Ponadto nauczyciele mają możliwość indywidualnego podejścia do tworzenia zawartości
zakładki ich dotyczącej. W zakładce istnieje opcja wstawiania materiałów dodatkowych dla
uczniów oraz innych informacji, które ułatwiają współpracę i kontakt. Natomiast w liceum
w Ostrowie Wielkopolskim na wyróżnienie zasługuje jednolity projekt prezentacji kadry,
który wzbogaca zdjęcie każdego nauczyciela. Dopełnieniem całości byłoby bardziej
szczegółowe opisanie sylwetki danego nauczyciela, co umożliwia projekt tej prezentacji.
Na uwagę zasługuje również nieaktualna, „stara wersja” strony internetowej płockiej
„Małachowianki”. Chodzi tutaj szczególnie o obecność tzw. Kwestionariusza Prousta, który
chętni nauczyciele mogli wypełnić, by zaprezentować się „mniej oficjalnie” na stronie
internetowej szkoły. Dzięki odpowiedziom na pytania dotyczące hobby, cech charakteru,
ulubionych bohaterów, potraw nauczyciele „ocieplili” swój wizerunek i jednocześnie
stworzyli oryginalny sposób przedstawienia swoich sylwetek. Warto ten sposób wykorzystać.
Sposoby prezentacji grona pedagogicznego odzwierciedlają specyficzne dla danej
szkoły uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne. Bez wątpienia wizerunek kadry
ożywiają fotografie, pełniejsze opisy i informacje dodatkowe nie tylko na temat
wykształcenia, kwalifikacji, ale i zainteresowań czy pełnionych funkcji. Być może pomocna
okazałby się obecność linków przy prezentacji grona pedagogicznego, dzięki którym
w jednym miejscu udałoby się skupić rozproszone informacje, znajdujące się w różnych

493

494

Z obawami nauczycieli na temat prezentowania swojego wizerunku w Internecie spotkałam się wielokrotnie
prowadząc rozmowy w czasie warsztatów, które odbyły się w ramach projektów unijnych dotyczących:
e-podręcznika (2015 r.) oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w budowaniu
wizerunku nauczyciela (2019 r.).
M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty dyskursu o społeczeństwie,
[w:] Fotospołeczeństwo…, s. 46-56.

130

zakładkach na stronie. Tego rodzaju zmiany wymagają od zespołu wspólnych działań
i odpowiedniego poziomu integracji, który pozwoli na pogłębianie kultury zaufania,
odpowiedzialności i partycypacji w prezentacji zasobów ludzkich szkoły. Chodzi tutaj
szczególnie o nastawienie samych nauczycieli do przemyślanego kreowania ich wizerunku
w Sieci, a także o ich funkcjonowanie w zespole pedagogicznym, od którego integracji zależy
chęć do podejmowania nowych wyzwań i działań. Jeśli sami nauczyciele nie będą
orędownikami zmiany i nie przełamią wspólnie oporów związanych z ich obecnością w Sieci
nie pomogą żadne szkolenia, warsztaty i zabiegi. Pomoże natomiast budowanie kultury
zaufania, współpracy, która będzie wyzwalać potencjał tkwiący w nauczycielach, ale do tego
potrzebny jest mądry przywódca, dyrektor na miarę XXI wieku.
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2.

Sylwetki kadry zarządzającej na stronach internetowych wybranych szkół
średnich
Rozdział drugi poświęcony jest analizie sposobów prezentacji kadry pedagogicznej,

która obecnie zarządza szkołami. Szczególnie interesuje mnie obecność wątków dotyczących
jej

kompetencji

merytoryczno-dydaktycznych

i

interpersonalnych

oraz

materiałów

wizualnych.
Poświęcenie osobnego rozdziału analizie sposobów prezentacji grona dyrektorskiego
wynika z ważności problematyki przywództwa edukacyjnego i jego oddziaływania na
funkcjonowanie zespołu pedagogicznego. Wprowadzanie zmian i innowacji w szkole
wymaga odpowiedniego klimatu i przyjaznej atmosfery do uwalniania potencjału nauczycieli.
Dyrektorzy jako skuteczni przywódcy edukacyjni powinni być nie tylko kreatywni,
kompetentni i nastawieni na współpracę, ale również kierować się w pracy wartościami, być
otwarci na zmiany i budować oparte na zaufaniu relacje, w których nauczyciele mogą
partycypować w przywództwie495.
Jak zaznacza Grzegorz Mazurkiewicz „przywództwo edukacyjne to proces, który
dotyczy procesów nauczania i uczenia się. Jego cele zależą od kontekstu, w którym przebiega
kształcenie, ale celem głównym pozostaje uczenie się osób. Bardzo trudno wyobrazić sobie
autentyczny proces uczenia się bez zaangażowania wszystkich jego uczestników. Edukacja to
proces, w którym wykluwa się wspólnota uczących się, dzięki zaangażowaniu umysłu,
emocji, poprzednich doświadczeń, wrażliwości na warunki działania i na inne osoby,
z jednoczesnym odwołaniem się do wartości akceptowanych przez daną społeczność.
Podobnie rzecz się ma z przywództwem. Nie jest ono cechą jednostki czy nawet grupy, ale
jakością organizacyjną – efektem współpracy wielu osób”496.
W tym rozdziale przeanalizuję sposoby prezentacji sylwetek dyrektorów szkół i ich
zastępców omawiając kolejno zawartość zakładek stron internetowych dziesięciu szkół
zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Będą to zakładki,
których nazwa wyraźnie wskazuje, że dotyczą one kadry zarządzającej.

495

J. Madalińska-Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą, ORE, s. 27-29,
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szkola.pdf dostęp:27.11.2019.
496
G. Mazurkiewicz, Przywództwo dla uczenia się. Jak wyjść poza schemat?, [w:] Przywództwo edukacyjne
w szkole i jej otoczeniu, red. S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak, I. Nowosad, Difin, Warszawa 2011, s. 26,
http://www.przywodztwoedukacyjne.edu.pl/pliki/mekspertow/Mazurkiewicz_w_Kwiatkowski_Przywodztwo_edukacyjne_w_szkole_i
_jej_otoczeniu.pdf dostęp: 27.11.2019.
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Kadra zarządzająca I LO w Brodnicy została zaprezentowana w zakładce „Szkoła”
i podzakładkach: „O szkole”, „Nauczyciele”, a także „ Organy szkoły”, „Dyrektor” i „Rada
Pedagogiczna”. Najszybszym sposobem dotarcia do informacji o dyrektorach kierujących
placówką jest wejście do podzakładki „Dyrektor”, w której zaprezentowano dyrektora
i wicedyrektorów przez podanie tytułu naukowego, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail497.

Fragment podzakładki „Organy szkoły”. Na uwagę zasługuje możliwość kontaktu mailowego z kadrą
zarządzającą szkołą, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/dyrektor
dostęp: 01.10.2019.

Fragment podzakładki „Nauczyciele”, w której został zaprezentowany dyrektor, Strona internetowa
I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8xODQ%3D
dostęp: 02.10.2019.
497

„Dyrektor”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/dyrektor
dostęp: 09.09.2019.
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Więcej informacji na temat dyrektora i wicedyrektorów można znaleźć w podzakładce
„Nauczyciele”, gdzie oprócz informacji o ukończonych studiach, nauczanym przedmiocie,
znajdujemy dane o dodatkowych kwalifikacjach. Dyrektor tego liceum ukończył filologię
germańską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu, a także studia
podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu w oświacie na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim. Ponadto jest też egzaminatorem maturalnym z języka niemieckiego. Warto
dodać, że nie wszystkie osoby odwiedzające stronę wiedzą, jakie kwalifikacje musi posiadać
egzaminator, dlatego przy tej informacji powinien zostać zamieszczony link do właściwego
Rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zawierającego informacje o wymogach, które
trzeba spełnić by zostać egzaminatorem498. Pani wicedyrektor jest również absolwentką UMK
w Toruniu, w zakresie chemii (specjalność nauczycielska), a pan wicedyrektor jest
absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie matematyki, specjalność metody
numeryczne i programowanie. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe: z zarządzania
i marketingu w oświacie, a także „Informatykę i Statystykę w Dydaktyce” na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim. Jest także egzaminatorem maturalnym z matematyki. W prezentacji
kadry zarządzającej nie ma zdjęć, filmików, które pozwoliły poznać lepiej dyrektora
i wicedyrektorów.
Kadra zarządzająca szkołą posiada najwyższy stopień awansu zawodowego, którym
jest bycie nauczycielem dyplomowanym. Podanie samej informacji o stopniu awansu
zawodowego bez jakiegokolwiek linku do szczegółowych wymagań, które trzeba spełnić
można uznać za niewykorzystanie potencjału wirtualnej przestrzeni szkoły do należytej
prezentacji zasobów kadrowych placówki, których kwalifikacjom przyglądają się bacznie
media i społeczeństwo. Zamieszczenie linku do treści rozporządzania o awansie zawodowym
nauczycieli, byłoby zabiegiem jak najbardziej wskazanym, bo każdy zainteresowany mógłby
dowiedzieć się, co konkretnie oznacza posiadanie takiego stopnia. W rozporządzeniu tym
zaznaczono, że nauczyciel zanim otrzyma najwyższy stopień awansu, musi wykonać m.in.
następujące zadania:


prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych,



prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub
innych zajęć dla nauczycieli. Ponadto ma do wyboru jeszcze szereg innych zadań, np.:

498

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1660).
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opiekuna

stażu,

opiekuna

praktyk

pedagogicznych,

nauczyciela-doradcy

metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu,
koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników i wiele innych 499.
Informowanie o wymaganiach, które należy spełnić, aby posiadać najwyższy tytuł
w awansie zawodowym pozwala ukazać zasoby ludzkie placówki i uświadamia osobom
zainteresowanym, że czas pracy nauczycieli to z jednej strony czas przeznaczony na
nauczanie innych, ale i na własne całożyciowe uczenie się. Osoby z zewnątrz, nie znające
specyfiki tej pracy, nie zawsze wiedzą, ile czasu potrzeba na dodatkowe przygotowanie do
zajęć otwartych, na pełnienie funkcji opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, itd.
Dlatego należy uzupełniać informacje poprzez system linków do zasobów szkolnej strony,
które ukażą złożoność i niedookreśloność pracy nauczycieli.
Kadra zarządzająca I LO w Gdańsku zaprezentowana jest w wykazie nauczycieli.
Z podzakładki „Grono pedagogiczne” dowiadujemy się, że szkołą zarządzają kobiety. Pani
dyrektor uczy języka polskiego i wiedzy o kulturze, a pani wicedyrektor chemii500.
W specjalnej podzakładce „Dyrektorzy” znajduje się imię i nazwisko obecnej pani dyrektor
oraz ikonka przedstawiająca człowieka. Niestety z treści w biogramie dowiadujemy się tylko,
od kiedy obecna dyrektor pełni swoją funkcję.

Fragment podzakładki „Dyrektorzy”. Warto zwrócić uwagę na ikonę człowieka w krawacie przy nazwisku pani
dyrektor. W odniesieniu do mężczyzny symbol ten jest jak najbardziej adekwatny, natomiast w odniesieniu do
kobiety mógłby zostać zmieniony na bardziej odpowiadający płci żeńskiej, Strona internetowa I LO w Gdańsku,
http://ilo.gda.pl/pl/dyrekcja dostęp: 10.09.2019.

Informacje o kadrze zarządzającej I LO w Hrubieszowie znajdują się w zakładce
głównej „Szkoła” i podzakładce „Kadra pedagogiczna”. Dyrektor i wicedyrektorzy
499

500

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574).
„Grono pedagogiczne”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/grono-pedagogiczne
dostęp: 10.09.2019.
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rozpoczynają listę nauczycieli, w której oprócz imienia i nazwiska, pełnionej funkcji, podano
tylko informację o nauczanym przedmiocie. Dyrektor liceum uczy języka polskiego, a dwóch
wicedyrektorów jest matematykami. W wykazie nie ma informacji o tytule naukowym,
stopniu awansu zawodowego oraz kwalifikacjach do zarządzania placówką. Nie ma również
materiałów graficznych, które stanowiłyby dopełnienie treści. Tymczasem współczesnemu
człowiekowi obraz, fotografia towarzyszą we wszystkich obszarach jego życia i działania.
Młodzi ludzie, korzystając z nowych mediów, obcują jednocześnie z tekstem i obrazem, które
nieustannie odczytują, rozszyfrowują i interpretują501. Sarah Pink podkreśla, że każde zdjęcie
może mieć znaczenie etnograficzne oraz być etnograficznie ważne. Znaczenia zdjęć zależą od
tego, kto na nie patrzy, gdyż ten sam obraz może mieć bardzo wiele znaczeń, nadanych przez
oglądającego w różnych kontekstach czasowych, historycznych i kulturowych502. Dziś
żyjemy w „kulturze wizualnej”, dlatego ten brak materiałów graficznych jest szczególnie
dotkliwy.

Fragment podzakładki „Kadra pedagogiczna”. Zwraca uwagę skrót zapisu nauczanego przedmiotu przez
dyrektora, który mógłby być podany w pełnym brzmieniu, gdyż jest na tyle miejsca na stronie, Strona
internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/index.php/kadra-pedagogiczna dostęp: 11.09.2019.

Na stronie internetowej I LO w Kielcach kadra zarządzająca placówką: dyrektor
i wicedyrektor rozpoczynają wspólny wykaz „Pracowników” szkoły i poza tą informacją, nie
znajdujemy dodatkowych na ich temat w tej podzakładce. W prezentacji nie ma
zamieszczonych fotografii ani filmów dotyczących kadry zarządzającej, które mogłyby
stanowić interesujące dopełnienie treści. Nie znamy szczegółów dotyczących wykształcenia,

501

502

G. Penkowska, Interpretacja materiałów wizualnych w badaniach naukowych, „E-Mentor” 2017, nr 1,
s. 11–12, http://www.e-mentor.edu.pl/_pdf/68/art_1116_Penkowska_Ementor%201_68_2017_with_metadata.pdf dostęp: 12.12.2019.
S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, tłum. M. Skiba, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 90.
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dodatkowych kwalifikacji, innych pełnionych funkcji, przynależności do organizacji,
stowarzyszeń. Nie wiemy też jaki stopień awansu zawodowego posiada kadra zarządzająca.

Fragment podzakładki „Pracownicy”. Warto zwrócić uwagę na samą nazwę podzakładki, którą uszczegóławia
dopiero informacja zapisana na czerwono, iż chodzi o nauczycieli oraz pracowników administracji szkoły, Strona
internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/p,68,pracownicy dostęp: 02.10.2019.

Kadra zarządzająca I LO w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentowana została wspólnie
z kadrą pedagogiczną szkoły w zakładce głównej „Szkoła” i w podzakładce „Nasi
nauczyciele”. Dyrektor placówki uczy matematyki i posiada stopień naukowy doktora oraz
tytuł honorowy Profesora Oświaty. Tytuł, na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów
Oświaty, jest nadawany nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni
okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel
dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy. W tym miejscu mógłby znaleźć
się link do Karty Nauczyciela, w której Internauci mogliby poznać kryteria wymagane
do otrzymania tego tytułu503. Brakuje też linku do strony Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
które zamieściło obszerny biogram dyrektora szkoły w związku z nadaniem honorowego
tytułu504. Wicedyrektor szkoły jest również matematykiem i podobnie, jak dyrektor placówki
nauczycielem dyplomowanym.
503

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. poz. 19), Internetowy System
Aktów Prawnych – ISAP,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf
dostęp: 11.09.2019.
504
Marek Lewicki – profesor oświaty 2016, Strona internetowa Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
http://ko.poznan.pl/szkoly_organy/profesor_oswiaty/2017/02/marek-lewicki-profesor-oswiaty-2016/
dostęp: 07.10.2019.
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Fragment podzakładki „Nasi nauczyciele” prezentujący dyrektora i wicedyrektora placówki, Strona internetowa
I LO w Ostrowie Wielkopolskim, http://www.1liceum.edu.pl/nauczyciele.html dostęp: 11.09.2019.

Na stronie internetowej I LO w Płocku o kadrze zarządzającej dowiadujemy się
z dwóch podzakładek zlokalizowanych w zakładce głównej „Szkoła”. Są to podzakładki
„Nauczyciele” oraz „Dyrektorzy”. Listę nauczycieli otwiera kadra zarządzająca placówką.
Na podstawie zawartych tam informacji dowiadujemy się, że pani dyrektor uczy wiedzy
o kulturze, a wicedyrektorzy: fizyki i języka niemieckiego.
W podzakładce „Dyrekcja” znajdują się biogramy dyrektora i wicedyrektorów oraz
ich fotografie. Opisano w nich szczegółowo kwalifikacje merytoryczno-dydaktyczne
dyrektora i wicedyrektorów oraz przebieg ich pracy zawodowej. Fotografie poszczególnych
dyrektorów są utrzymane w odmiennych konwencjach graficznych.
Dyrektor placówki studiowała filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Ponadto ma ukończone studia podyplomowe z zarządzania i marketingu oraz
z zarządzania szkołą. Warto zaznaczyć, iż przez lata pełniła funkcję mazowieckiego kuratora
oświaty. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego i Ligi Ochrony Przyrody.
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Została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (KEN), medalem „Pro memoria”
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi505.

Fragment zakładki „Szkoła” i podzakładki „Dyrekcja” z biogramem dyrektora szkoły, Strona internetowa
I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/index.php/dyrekcja/ dostęp: 16.09.2019.

Na stronach internetowych szkół podawane są informacje o przynależności
dyrektorów do różnych organizacji oraz posiadaniu przez nich odznaczeń państwowych, co
warto zaakcentować poprzez zamieszczenie aktywnych linków do odpowiednich stron
internetowych, np. Srebrny Krzyż Zasługi jest nadawany osobom, które „położyły zasługi dla
państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków,
a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną,
ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną”506. Tego rodzaju informacje
stanowią dopełnienie treści zamieszczanych w biogramach. Uświadamiają odwiedzającym
strony internetowe szkół, że bycie dyrektorem to nie tylko zarządzanie szkołą, również
aktywność, która ma na celu rozwój szkolnej społeczności, a poprzez to również rozwój
całego społeczeństwa.

505

„Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/index.php/dyrekcja/
dostęp: 02.10.2019.
506
Ordery i Odznaczenia, Krzyż Zasługi, Oficjalna Strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi/
dostęp: 07.10.2019.
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O wicedyrektorze placówki, który uczy fizyki i informatyki dowiadujemy się iż był
dawnym uczniem „Małachowianki”. Kształcił się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, a dodatkowe studia podyplomowe z informatyki odbył na Politechnice
Warszawskiej, zaś studia z zakresu zarządzania oświatą w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Płocku. Został również odznaczony medalem KEN. Podobnie jak wcześniej,
chcąc podkreślić wagę tego odznaczenia dla społeczności szkoły, należałoby zamieścić link
do strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym zainteresowane osoby
znalazłyby informacje o trybie nadawania tego odznaczania.
Wicedyrektor I LO w Płocku uczący języka niemieckiego, geografii i przyrody
kształcił się najpierw w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Płocku, później zaś na
Uniwersytecie Łódzkim oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na
kierunku filologia o specjalności filologii germańskiej. Ukończył studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w zakresie „Tłumaczenie
dokumentów Unii Europejskiej z języka niemieckiego na język polski”. W Szkole Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku zdobył kwalifikacje do zarządzania oświatą i kulturą, a na
Uniwersytecie Warszawskim w zakresie nauczania geografii. Jest egzaminatorem z języka
niemieckiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Ponadto należy do
Towarzystwa

Wychowanków,

Wychowawców

i

Przyjaciół

Gimnazjum

i

Liceum

im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku507.
Na końcu trzech biogramów kadry zarządzającej szkołą znajduje się wspólne zdjęcie
czterech „ostatnich” dyrektorów szkoły wraz z informacją, kogo przedstawia i w jakich latach
osoba ta pełniła funkcję dyrektora. Dzięki temu możemy dowiedzieć się iż są to, kolejno od
strony lewej do prawej: dr Anna Bożenna Misiak (01.09.1992 – 31.08.1994), mgr Tadeusz
Zombirt (01.09.1994 – 31.08.2005), mgr Renata Kutyło-Utzig (01.09.2005 – 31.08.2015) oraz
mgr Katarzyna Góralska (01.09.2015 – nadal). Dopełnieniem treści byłby link do bardzo
dobrze opracowanych zasobów archiwalnych szkoły na stronie internetowej Towarzystwa
Wychowanków,

Wychowawców

i

Przyjaciół

Gimnazjum

i

Liceum

im.

Marsz.

St. Małachowskiego w Płocku508.

507

508

„Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/index.php/dyrekcja/
dostęp: 02.10.2019.
„O nas”, Strona poświęcona historii Małachowianki, Strona internetowa Wychowanków, Wychowawców
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish dostęp: 07.10.2019.
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Fragment podzakładki „Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Płocku,
http://malachowianka.edu.pl/index.php/dyrekcja/ dostęp: 02.10.2019.

Na stronie internetowej I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu kadra
zarządzająca jest zaprezentowana w zakładce „Szkoła” i dwóch podzakładkach „Dyrekcja”
i „Nauczyciele”. Kadrę przedstawiono poprzez opis kwalifikacji do nauczania i zarządzania
szkołą oraz zamieszczenie zdjęć dyrektora i wicedyrektora.
Dyrektor szkoły przez kilkanaście lat był doradcą metodycznym nauczycieli geografii.
Ukończył kilka kierunków studiów podyplomowych i jest nauczycielem dyplomowanym.
Pełni również funkcję rzeczoznawcy w zakresie opiniowania podręczników do użytku
szkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto dodać, że rzeczoznawcami zostają osoby
mające duże doświadczenie merytoryczno-dydaktyczne oraz kompetencje w dziedzinie
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rzeczoznawcy MEN są rekomendowani przez
różne instytucje, organizacje, które muszą uzasadnić ich kompetencje oraz zagwarantować
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należyty poziom ich pracy509. Natomiast biogram wicedyrektor jest nieco krótszy,
dowiadujemy się, iż uczy chemii, i posiada stopień doktora inżyniera, a wykształcenie
zdobywała nie tylko w kraju, ale i na uczelni zagranicznej510.
Obydwa biogramy są napisane w nieco odmienny sposób. Dyrektor prezentuje swoje
kwalifikacje podając bardziej szczegółowe dane, natomiast wpis dotyczący pani wicedyrektor
ma charakter refleksyjny i wspomnieniowy. Również fotografie kadry zarządzającej są
utrzymane w nieco odmiennej od siebie konwencji graficznej.

Fragment podzakładki „Dyrekcja”. Warto zwrócić uwagę na redakcyjne i graficzne opracowanie biogramów,
w odniesieniu do których, warto rozważyć zmianę rozmiaru czcionki oraz wyjustowanie tekstu. Te drobne
zabiegi korektorskie poprawiłby czytelność i estetykę tekstu, Strona internetowa I LO w Sandomierzu,
http://lo1.sandomierz.pl/dyrekcja dostęp: 30.09.2019.

Fragment podzakładki „Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/dyrekcja
dostęp: 30.09.2019.

509

510

„Jak zostać rzeczoznawcą podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego?”, Strona internetowa
Ministerstwa Edukacji Narodowej, https://www.gov.pl/web/edukacja/jak-zostac-rzeczoznawcapodrecznikow-szkolnych-do-ksztalcenia-ogolnego dostęp: 07.10.2019.
„Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/dyrekcja dostęp: 18.09.2019.
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Na stronie internetowej VIII LO w Warszawie w podzakładce „Kto jest kim”
zaprezentowano dyrektora i jego zastępcę. Pod fotografiami znajduje się informacja
o pełnionej funkcji, posiadanym tytule naukowym oraz imię i nazwisko. Z podzakładki
„Nauczyciele” dowiadujemy się, że dyrektor VIII LO w Warszawie uczy matematyki,
a zastępca dyrektora historii oraz posiada stopień naukowy doktora511. W przypadku zastępcy,
który posiada stopień naukowy można dodać link do wykazu ludzi nauki, w którym
znajdują się dokładne informacje dotyczące pracy badawczej danej osoby oraz data nadania
stopnia naukowego512.

Podpis pod zdjęciem

Fragment podzakładki „Dyrektorzy”. Warto zwrócić uwagę na podpis zamieszczony pod zdjęciem, który dzięki
drobnemu zabiegowi powiększenia i pogrubienia czcionki mógłby stać się bardziej czytelny niż w obecnej
postaci, Strona internetowa VIII LO w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/kto-jest-kim
dostęp: 28.09.2019.

511

512

„Kto jest kim”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/kto-jestkim dostęp: 18.09.2019.
Dr Marek Włodarczyk, Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, https://naukapolska.pl/#/profile/scientist?id=245593&_k=4mbedu dostęp: 07.10.2019.
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Dyrekcja I LO w Wieluniu rozpoczyna wykaz nauczycieli uczących w szkole,
z którego dowiadujemy się, że dyrektor uczy wychowania fizycznego, a jego zastępca chemii.
Ponadto

dyrektorzy placówki

są

zaprezentowani

w

osobnej

zakładce

„O

nas”

i podzakładkach „Historia” i „Dyrektorzy”. W prezentacji najpierw podano nazwę szkoły
i lata, w których obowiązywała, a następnie lata sprawowania funkcji przez dyrektorów
wymienionych z imienia i nazwiska. Przy niektórych nazwiskach dyrektorów podano
w nawiasie informację o zastępcach w postaci inicjału imienia i nazwiska.
Wykaz dyrektorów szkoły rozpoczyna się w roku 1906 a kończy w roku 2004. Należy
zauważyć,

że

opracowanie

wymaga

poprawy

pod

względem

graficznym

i redakcyjnym. Wystarczyłoby zlikwidować cyfry rzymskie i ukośniki, zastosować
wyróżnienia dla czcionki (pogrubienie, podkreślenie), a tekst byłby bardziej czytelny.
Na podkreślenie zasługuje natomiast podanie informacji o autorze opracowania oraz źródłach
wykorzystanych do tego celu.

Fragment podzakładki „Dyrektorzy” z wykazem kolejnych dyrektorów szkoły, Strona internetowa
I LO w Wieluniu. http://www.lowielun.eu/index.php/pl/o-nas/historia/dyrektorzy dostęp: 18.09.2019.

W I LO w Zamościu kadra zarządzająca przedstawiona została w zakładce
„Dyrekcja”, w której zmieszczono wspólne zdjęcie dyrektora i dwóch wicedyrektorów513.
Dodatkowo zdjęcie dyrektora szkoły wraz z informacją o jego stopniu naukowym doktora,
roku objęcia funkcji, znajduje się w wykazie kadry zarządzającej placówką w zakładce
„O szkole” i podzakładce „Dyrektorzy”. Brakuje w tej prezentacji choćby krótkiego biogramu
kadry zarządzającej, zwłaszcza, że obecna pani dyrektor posiada stopień doktora i jest autorką
513

„Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/dyrekcja-10 dostęp: 18.09.2019.

144

wielu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki, co jest odnotowane w innych miejscach w
Sieci (na wspomnianej już stronie internetowej dotyczącej ludzi nauki)514. Strona internetowa
szkoły może stanowić miejsce, w którym za pomocą linków łączy się dostępne w Internecie
materiały na temat nauczycieli, dzięki czemu uzyskujemy pełniejszy obraz ich pracy.
Opis do zdjęcia

Fragment zakładki „Dyrekcja”. Opis do zdjęcia znajduje się u góry strony i jest słabo widoczny. Jego
powiększenie lub umieszczenie w innym miejscu poprawiłoby estetykę i odbiór informacji, Strona internetowa
I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/dyrekcja-10 dostęp: 18.09.2019.

Podsumowanie
Prezentacja kadry zarządzającej szkołami, które poddano badaniu zwykle znajduje się
w osobnej podzakładce na stronie internetowej szkoły, np. : „Dyrekcja”, „Dyrektorzy”.
Informacje na temat dyrektorów szkół znacznie częściej, niż prezentacje nauczycieli
wzbogacają fotografie. Nie spotkałam się z materiałami filmowymi w odniesieniu do
prezentacji kadry zarządzającej szkołami. W nielicznych biogramach dyrektorów szkół

514

Dr Bożena Krupa, Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy, https://naukapolska.pl/#/profile/scientist?id=219373&_k=pzrlf5 dostęp: 07.10.2019.
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opisane zostały posiadane przez nich kwalifikacje merytoryczno-dydaktyczne, ale i te
związane z zarządzaniem placówką. Pośrednio dowiadujemy się także o ich kompetencjach
interpersonalnych, na co wskazuje ich aktywność szkolna i pozaszkolna. Niektórzy
z dyrektorów posiadają tytuł honorowy Profesora Oświaty oraz tytuł naukowy doktora.
Z zaprezentowanych biogramów dyrektorów i wicedyrektorów dowiadujemy się, iż pełnili
lub pełnią w swojej karierze zawodowej wiele różnych funkcji, np.: kuratora oświaty, doradcy
metodycznego, rzeczoznawcy MEN czy egzaminatora maturalnego. Niektórzy z nich są także
członkami różnych organizacji, stowarzyszeń oraz działając na rzecz oświaty, zostali
odznaczeni bardzo wysokimi odznaczeniami państwowymi tj.: medal Komisji Edukacji
Narodowej. Ujawnianie tego rodzaju informacji potwierdza nie tylko posiadanie przez
dyrektorów wysokich kwalifikacji merytoryczno-dydaktycznych, ale i interpersonalnych,
gdyż bez nich nie byłoby możliwe zarządzanie zespołem pedagogicznym oraz prowadzenie
dialogu z rodzicami, uczniami i innymi podmiotami szkoły. Ponadto liczne dodatkowe
aktywności i wyróżnienia dowodzą, że dyrektorzy cały czas pozostają w relacjach
międzyludzkich z różnymi zewnętrznymi podmiotami z otocznia szkoły. Wymaga to od nich
umiejętności aktywnego słuchania, reagowania, ale i sprawnego działania na rzecz edukacji
i szkoły.
Zamieszczanie informacji w formie biogramu jest bardzo cennym zabiegiem, gdyż
umożliwia wzbogacanie jego treści poprzez system linków zamieszczonych na stronie
internetowej szkoły. W ten sposób można uzyskać wiele cennych informacji o wykształceniu,
doskonaleniu, pasjach, działaniach pozaszkolnych kadry zarządzającej. W dobie krytyki
zawodu nauczycielskiego, podważania kwalifikacji i kompetencji nauczycieli zabieg ten
byłby wskazany i pożyteczny. Uświadamiałby, że kadra zarządzająca szkołą oprócz
nauczania, zaangażowana jest w mnóstwo innych aktywności, które mają na celu własny
rozwój i rozwój innych, np. początkujących nauczycieli. Ujawnianie tego rodzaju faktów
wprowadzałoby treści objęte milczeniem do publicznej debaty i przyczyniałoby się do innego
patrzenia na szkołę i jej społeczność.
Jeśli chodzi o zamieszczane na stronie internetowej materiały wizualne, to są to
z reguły kolorowe lub czarno-białe fotografie albo ikonki przedstawiające sylwetkę
człowieka. Dopracowania wymagają kwestie związane z czytelnością i estetyką samych
tekstów zamieszczanych nad lub pod zdjęciami. Opisy te można poprawić poprzez
odpowiedni rozmiar i rodzaj czcionki. Niecodzienną praktyką, choć bardzo oryginalną i cenną
jest zamieszczanie wspólnego zdjęcia dyrektora i jego zastępców (np. w liceum w Zamościu).
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Placówkami, na których mogłyby wzorować się pozostałe szkoły przygotowując
prezentację kadry zarządzającej szkołą, biorąc pod uwagę swoje własne uwarunkowania,
są licea w: Płocku, Sandomierzu, Brodnicy oraz Ostrowie Wielkopolskim. Prezentacje kadry
w tych placówkach wykorzystują możliwości Internetu polegające na łączenia tekstu, obrazu,
które nadają im niepowtarzalny charakter. Partycypacja kadry zarządzającej szkół
w praktykach „fotospołeczeństwa”, polegających na upowszechnianiu swojego wizerunku
w Sieci nie jest powszechna wśród nauczycieli, dlatego prezentacje kadry tych placówek
zasługuje na wyróżnienie. Dla pokolenia „cyfrowych tubylców”, które nieustannie robi sobie
zdjęcia i publikuje je w Sieci, obraz jest częścią ich życia i uproszczonego wzorca
komunikowania się, dlatego brak fotografii, ikon jest przez nich dotkliwie odczuwany515.
Upublicznienie zdjęć oznacza jednocześnie zgodę na utratę kontrolę nad nimi może
świadomość tego powoduje, że wielu z nauczycieli boi się owego ryzyka?
Każda z dziesięciu analizowanych stron internetowych szkół w mniej lub bardziej
udany sposób prezentuje zasoby ludzkie placówki. Wirtualna przestrzeń szkoły poprzez
system zakładek i podzakładek, w których zamieszczane są teksty i zdjęcia tworzy
niepowtarzalny obraz, swoiste ramy dla prezentacji kadry zarządzającej placówką. Wskazana
byłaby refleksja nad tym czy potencjał jaki daje wirtualna przestrzeń szkoły jest należycie
wykorzystany do prezentacji jej kadry. Może dokonując kolejnej aktualizacji strony
internetowej szkoły, dobrze byłoby zapytać o opinię na ten temat „pokolenie Sieci”, czyli
uczniów, którzy w Internecie spędzają większość czasu? Mogłoby się okazać, że mają oni
mnóstwo pomysłów i sugestii wzbogacających wizerunek nauczycieli w Internecie. Ponadto
zaangażowanie uczniów w pracę nad zawartością strony internetowej szkoły pozwoliłoby nie
tylko na zbliżenie dwóch różnych pokoleń do siebie, ale również pomogłoby zainicjować
prawdziwy dialog między uczniami i nauczycielami.
Analizując prezentację kadry zarządzającej należy pamiętać o niepowtarzalnej
kulturze każdej szkoły, którą cechuje temporalność i dynamika, dlatego ukazany „wycinek”
prezentacji szkolnej kadry może wyglądać zupełnie inaczej, gdy przyjrzymy zasoby
pozostałych zakładek internetowych, zamieszczonych na stronie internetowej szkoły.

515

M. Bogunia-Borowska, Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe…, [w:] Fotospołeczeństwo…, s. 56-57.
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3.

Pamięć o dawnych nauczycielach i kadrze zarządzającej na wybranych szkolnych
stronach internetowych
Rozdział trzeci stanowi próbę odpowiedzi na pytania związane z pamięcią o dawnych

nauczycielach i kadrze zarządzającej szkół w wirtualnej przestrzeni szkoły, które brzmi:
„Jak na stronach internetowych szkół pielęgnowana jest pamięć o dawnych nauczycielach
i kadrze zarządzającej szkół? Rozdział ten ma pomóc w ukazaniu treści o dawnej kadrze
pedagogicznej szkoły, które dotyczą ich kompetencji merytoryczno-dydaktycznych
i

kompetencji

interpersonalnych

oraz

materiałów

wizualnych

wykorzystanych

do upamiętniania ich sylwetek.
Ekspansja technologii i powstanie hybrydalnego świata, którego istotą jest połączenie
przestrzeni realnej z wirtualną, spowodowało szereg konsekwencji w procesach związanych
z pamięcią i upamiętnianiem. Istnieje więc pilna potrzeba badania procesów, które zachodzą
w wirtualnej przestrzeni, a dotyczą problemu pamięci, która poprzez nowe technologie łączy
realność z wirtualnością516.
Pamięć o szkole, nauczycielach ma więc nie tylko wymiar osobisty, ale i społeczny.
Taka pamięć jest często przekazywana ustnie w rodzinach i pomiędzy różnymi pokoleniami.
Wielu badaczy ciekawi treść wspomnień, opowiadanych retrospektywnie, dotyczących szkoły
i nauczycieli z dawnych lat. Wspomnienia z okresu szkolnego stanowią bowiem rezerwuar
pamięci społecznej, która może być wywołana, ale i ujawniać się spontanicznie w trakcie
swobodnych rozmów z bliskimi517. Elementem wzbogacającym pamięć o szkole i nauczycielu
są też fotografie, które w dobie Internetu są często upubliczniane, dystrybuowane i osadzane
w różnych kontekstach. Nie są więc już tylko materialną pamiątką przechowywaną
w rodzinnym archiwum, ale nabierają nowego znaczenia poprzez ich umieszczanie
i edytowanie w Sieci518. Jak podkreśla José van Dijck „w ostatnich latach społeczne sposoby
użycia fotografii uległy przesunięciom: od narzędzi wspomagających pamięć ku narzędziom
komunikacji, od dzielenia się artefaktami (pamięci) ku współdzieleniu doświadczeń”519.
Pamięć o nauczycielach i kadrze zarządzającej szkół jest pielęgnowana w różny
sposób na stronach internetowych dziesięciu szkół średnich wybranych do badania.
516

517

518
519

S. Jaskuła, Wirtualizacja pamięci kulturowej, [w:] Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie
kulturowym, red. A. Barska, K. Biskupska, I. Sobieraj, Uniwersytet Opolski, Opole 2016, s. 135-148.
M. Budziszewska, E. Olender, M. Gołuchowska, D. Kocik, J.Mućka, Pamięć szkoły PRL-u. Badanie
z wykorzystaniem technik narracyjnych, „Psychologia Wychowawcza” 2015, nr 7, s. 62-81, https://epsychologiawychowawcza.pl/api/files/view/67888.pdf dostęp: 26.12.2019.
J. van Dijck, Zmediatyzowane wspomnienia w epoce cyfrowej, [w:] Fotospołeczeństwo…, s. 510-511.
Tamże, s. 504.
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O dawnych nauczycielach I LO w Brodnicy dowiadujemy się z zakładki poświęconej
historii szkoły. Nauczyciele w ówczesnej szkole najpierw przechodzili okres próbny, potem
przez rok pracowali jako asystenci nauczyciela, a dopiero po zdaniu egzaminów otrzymywali
tytuł nauczyciela zwykłego, a następnie starszego nauczyciela szkoły średniej. Wyróżniający
się w pracy nauczyciele mogli otrzymać tytuł profesora i radcy520. W XIX wieku na
stanowiska pedagogów gimnazjum angażowani byli prawie wyłącznie Niemcy. Przed
podjęciem pracy w szkole nauczyciele składali uroczyste ślubowanie, w którym
zobowiązywali się do nauczania i wychowywania młodzieży zgodnie z ówczesnymi
niemieckimi ideałami521. Wszelkie nieposłuszeństwo względem wytycznych władzy było
surowo karane. Jeden z profesorów, nauczyciel języka polskiego - profesor Chudziński
omawiał z uczniami zakazane utwory, m.in.: „Pana Tadeusza” i „Konrada Wallenroda”. Po
wykryciu w szkole tajnej organizacji uczniowskiej „Towarzystwa Filomatów”, lekcje języka
polskiego zostały zawieszone522.

Fragment zakładki „Historia”. Przy zdjęciu Profesora Chudzińskiego nie ma informacji na temat jego imienia.
Z tekstu dowiadujemy się, że był on nauczycielem języka polskiego, Strona internetowa I LO w Brodnicy,
https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia dostęp: 19.09.2019.

520

„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2018.
521
„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2018.
522
„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2019.
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Pierwszym dyrektorem brodnickiego gimnazjum był doktor filozofii Friedrich Herman
Eckard z Bydgoszczy. Jego następcą został młody doktor Heinrich Kretschman. Trzecim
dyrektorem był doktor Max Henrich Adolf Königsbeck. Po jego odejściu stanowisko objął na
szesnaście lat Wilhelm Alfred Scotland, który okazał się bardzo gorliwym germanizatorem.
Jego następcą mianowano doktora Richarda Goede. Ostatnim niemieckim dyrektorem był
Piotr Marschall, który kierował szkołą od 1907 do 1920 roku. W sprawy germanizacji
najmniej angażowali się Köningsbeck i Marschall523.
W kolejnych wpisach poświęconych już czasom międzywojennym znajdujemy spis
najbardziej zasłużonych nauczycieli: doktora Klemensa Malickiego, Józefa Gottwalda,
Aleksandra Królickiego, Bolesława Jastrzębskiego oraz doktora Kazimierza Żurawskiego.
Warto nadmienić, że w 1937 roku do pracy przyjęto dwie nauczycielki, których danych
osobowych nie ujawniono. Dalsze opisy dotyczą przyznania tytułu profesorskiego najbardziej
zasłużonym pedagogom. Otrzymali je: doktor Klemens Malicki, Feliks Adamanis, doktor
Stanisław Komasa, ksiądz Aleksander Wagner, magister Tadeusz Zadura i Seweryn
Żmudziński524.
Charakteryzując czasy okupacji zwrócono uwagę na postawę dyrektora doktora
K. Kuhna, który został nazwany „fanatycznym hitlerowcem o ograniczonej mentalności”525.
Po nim dyrektorem został nauczyciel matematyki Bolesław Jastrzębski, a potem kolejno:
Bolesław Burczyk, Rudolf Narloch, Stefan Bilski (wieloletni dyrektor szkoły, odznaczony
Krzyżem Kawalerskim OOP526, wyróżniony nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania)
i magister Kazimierz Sobczyński. Wspomniano także o zastępcach dyrektora magister Halinie
Sadkowskiej oraz późniejszym zastępcy z lat osiemdziesiątych magistrze Izydorze
Lendzińskim527. W szkole działało koło geograficzno-turystyczne, dzięki któremu młodzież
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„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2019.
524
„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2019.
525
„Historia”, Na stronie internetowej podano tylko inicjał imienia dyrektora szkoły, Strona internetowa I LO
w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia dostęp: 10.09.2019.
526
„Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu
i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla
kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki
narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla
rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami”, Oficjalna Strona Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/ordery/order-odrodzenia-polski/
dostęp: 08.10.2019.
527
„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2019.
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odbywała liczne wycieczki i obozy wędrowne po całej Polsce. Kołem opiekowała się
nauczycielka geografii Jadwiga Bilska528.
W charakterystyce dziejów brodnickiej szkoły wymieniano imię lub inicjał imienia
nauczyciela oraz nazwisko i nie zawsze podawano jego tytuł naukowy. W opisach
prezentowano także dane statystyczne dotyczące kadry pedagogicznej (wiek, liczba kobiet,
liczba mężczyzn, wykształcenie). Na podkreślanie zasługuje informacja o kobietach, które
zaczęły podejmować pracę w tym zawodzie, co przed wiekami nie było tak oczywiste jak
współcześnie. Nie zaprezentowano wspomnień o nauczycielach, które pozwoliłyby lepiej
poznać

kompetencje

merytoryczno-dydaktyczne

i

interpersonalne

członków

rady

pedagogicznej. Natomiast informacje o posiadaniu stopnia doktora nie są rozszerzone
o dodatkowe treści, które wskazywałyby, gdzie i przez którą uczelnię był on nadany.
Pojawiają się również wzmianki o odznaczeniach państwowych nadawanych nauczycielom,
które dowodzą ich zaangażowania w pracę na rzecz państwa i społeczeństwa. Nie wszyscy
internauci wiedzą, za jakie zasługi przyznawane jest dane odznaczenie, dlatego wskazane
byłoby umieszczenie linku do odpowiedniej strony, która zawiera informacje na ten temat.
Upamiętnianie to ma bardziej charakter wykazu, który nie jest opatrzony informacją o autorze
opracowania oraz nie posiada odniesienia bibliograficznego. Zawarty w tekście materiał
graficzny wymaga staranniejszego opisu niż tylko podania informacji „Prof. Chudziński”.
Nauczyciele i dyrektorzy, którzy uczyli dawniej w obecnym I LO w Gdańsku, zostali
upamiętnieni w zakładkach poświęconych historii szkoły. Pierwsza część dotycząca lat
powojennych 1945-1948 przygotowana została przez pierwszego dyrektora szkoły Bernarda
Janika. Podaje on, że po wojnie grono nauczycielskie składało się zaledwie z kilku osób
ze stopniem naukowym magistra. Byli to: Franciszek Kitowski, Barbara Mielcarzewicz
i Józef Wełniak529.
Kolejny opis dotyczący lat 1948-1961 przygotował M. Karp (na stroni internetowej
nie podano imienia autora) na podstawie materiałów archiwalnych530. Z tekstu dowiadujemy
się, że nauczyciele szkoły przechodzili permanentne szkolenie ideologiczne i egzaminy, które
pozwalały na nabycie pełnych kwalifikacji do nauczania. Ponadto byli zobowiązani do
przymusowego uczestnictwa w zebraniach ideologicznych. Jednak mimo przeciążenia pracą
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„Historia”, Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/a/historia
dostęp: 10.09.2019.
529
„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 10.09.2018.
530
„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 10.09.2018.
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społeczną, mimo wymuszonego udziału w życiu politycznym za najważniejszy swój cel
uznawali nauczanie i wychowanie młodego pokolenia531.
Warto zaznaczyć, że w opisie bardziej skupiono się na nauczycielach jako grupie,
która poddana była indoktrynacji i musiała radzić sobie z przymusowymi szkoleniami
ideologicznymi i zmianami w programach, mających na celu wychowanie w duchu
socjalistycznym. W tekście wspomniano także o dyplomatycznych talentach dyrektora
Dominika Wysockiego, który umiejętnie radził sobie z metodami stosowanymi przez
dominującą w kraju partię. O tym, że dyrektora darzono ogromnym autorytetem świadczy
fakt, że po jego śmierci chciano nadać szkole jego imię532.
Opis dotyczący lat 1961-1972 przygotowano na podstawie wspomnień dawnej
dyrektor szkoły Marii Rut. Przybliżono w nim ważne wydarzenia oświatowe, np. realizację
postanowień Ustawy z 1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz zaliczenie
placówki do szkół wiodących przez kuratorium oświaty.
Historię szkoły z lat 1972-1981 opracował na podstawie materiałów archiwalnych
ponownie M. Karp. W opisie dotyczącym nauczycieli czytamy, że dbano o podnoszenie ich
kwalifikacji pod względem merytorycznym i metodycznym. Ponadto pedagodzy z bardzo
długim stażem, z wieloletnią praktyką wspierali młodszą kadrę. Poszczególni nauczyciele byli
wyróżniani za swoją pracę i otrzymywali wiele odznaczeń państwowych, regionalnych
a także nagród. W tekście znajdujemy informacje dotyczące strajku okupacyjnego nauczycieli
w 1980 roku. Ponadto zwrócono również uwagę na uchwaloną w 1982 roku Kartę
Nauczyciela533.
Dzieje szkoły za lata 1981-1990 opracowała dawna dyrektor liceum Regina Honchera.
W opisie znajdujemy informacje na temat udziału nauczycieli w licznych szkoleniach
i konferencjach przedmiotowo-metodycznych. Pojawia się także informacja na temat
organizowania spektakli szkolnych, których inicjatorkami były nauczycielki: Janina
Daniszewska-Węgrzak, Teresa Czajkowska, Teresa Deresiewicz, Wanda Szafran i Lucylla
Pisarska. Dowiadujemy się również, że dwunastu nauczycieli otrzymało Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski534, dwudziestu Złoty Krzyż Zasługi535, a bardzo wielu nagrody
531
532
533
534

535

„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 10.09.2018.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 10.09.2018.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 10.09.2018.
Order nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, Oficjalna Strona
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-iodznaczenia/ordery/order-odrodzenia-polski/ dostęp: 12.09.2018.
„Ustanowiony w 1923 roku nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli
spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu
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pieniężne od władz oświatowych. Podkreślono także wyróżniającą się pracę dyrektorów,
wśród których znaleźli się: „E.Słaby, K.Gniech J.Dołężka oraz Z.Główczyński, J.Straszak,
J.LackoWski, T.Kubica, W. Kujawski”536.
We wpisie dotyczącym lat 1990-1995 podano, że w szkole było 46 nauczycieli
etatowych i 4 „dochodzących”. Większość z nich miała wieloletnie doświadczenie
pedagogiczne, a wielu z nich ukończyło studia podyplomowe537.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje podzakładka „Dyrektorzy” poświęcona byłym
i obecnej dyrektor „Gdańskiej Jedynki”. Są w niej zaprezentowane sylwetki dawnej kadry
zarządzającej szkołą. Opisy zawierają podstawowe informacje na temat wykształcenia,
doskonalenia i przebiegu kariery zawodowej. Niestety nie zawierają zdjęć tych osób,
a jedynie symboliczny rysunek. Podane informacje dotyczą następujących osób:
1. Bernarda

Janika

(ukończył

pedagogikę

i

germanistykę

na

Uniwersytecie

Poznańskim538);
2. Dominika Wysockiego (ukończył filozofię na Uniwersytecie Poznańskim);
3. Marii Rut (ukończyła Żeńskie Seminarium Nauczycielskie – w opisie na stronie
internetowej nie podano miejsca, w którym znajdowało się Seminarium; Wyższą
Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku);
4. Mirosławy Skrok (ukończyła Gimnazjum i Liceum Pedagogiczne w Krakowie,
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku);
5. Reginy Honchery (ukończyła Liceum Pedagogiczne w Chełmnie, Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Gdańsku);
6. Teresy Trzebiatowskiej-Daty (ukończyła historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Gdańsku);
7. Andrzeja Nowakowskiego (ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim);
8. Elżbiety Krupy-Grabowskiej – obecnej dyrektor szkoły (brak biogramu)539.
Opisy dotyczące historii szkoły „Gdańskiej Jedynki” składają się z fragmentów
historii wielu tworzących ją osób. Niektóre z nich poświęciły całą swoją młodość, wiek
lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną”,
Oficjalna Strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi/
dostęp: 12.09.2018.
536
„Historia”, Cytowany fragment nie został poddany korekcie redakcyjnej, ale skopiowany ze strony
w oryginalnym brzmieniu wraz z usterkami redakcyjnymi oraz brakami w informacjach na temat imion
dyrektorów, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 11.09.2018.
537
„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 11.09.2018.
538
Nazwa Uniwersytet Poznański została wprowadzona na mocy Rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 1920 roku,
Dziennik Urzędowy Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 26 maja 1920 roku, nr 24, poz. 219.
539
„Dyrekcja”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/dyrekcja dostęp: 12.09.2018.
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dojrzały na dzielenie się wiedzą i mądrością życiową z uczniami. W opisach nauczycieli
i dyrektorów podkreślano ich wysokie kompetencje zawodowe, które stale podwyższano
przez udział w szkoleniach i konferencjach. Akcentowano także kompetencje interpersonalne
dyrektorów, np. dyrektora Dominika Wysockiego, który umiejętnie przewodził gdańskiej
szkole w czasach zmian politycznych i władzy dzierżonej przez jedną partię.

Fragment podzakładki „Dyrektorzy” poświęcony kadrze zarządzającej placówką. Warto zwrócić uwagę na
kwestie wielkości czcionki, której powiększenie zdecydowanie poprawiłoby czytelność tekstu, Strona
internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/dyrekcja dostęp: 02.10.2019.

Zaprezentowane grono pedagogiczne w poszczególnych latach istnienia szkoły było
zaangażowane w rozwój potencjału szkoły, co potwierdzają liczne ordery, nagrody dla kadry
pedagogicznej. Ponadto niektórzy nauczyciele byli opiekunami licznych kół zainteresowań.
Wszystkie te działania wymagały bardzo dużych kompetencji interpersonalnych, umiejętności
radzenia sobie ze stresem i emocjami, które są wpisane w ten zawód. Ponadto zwrócono
wielokrotnie uwagę na uwikłania szkoły i nauczycieli w kwestie polityczne, które przenikały
życie szkoły, a z którymi nauczyciele musieli sobie radzić.
O kadrze pedagogicznej I LO w Hrubieszowie dowiadujemy się analizując
podzakładkę „Historia”. Wśród dat i wydarzeń związanych z dziejami placówki, odnajdujemy
nazwiska nauczycieli, którzy zapisali się swoją aktywnością wśród szkolnej społeczności.
Opracowane kalendarium nie zawiera informacji o autorze oraz źródłach, na podstawie
których zostało przygotowane. Z opisu dziejów możemy „wyłowić” jedynie pojedyncze
informacje na temat postaw nauczycieli uczących języka polskiego, którzy mimo zakazu
władz, omawiali „niewłaściwe” treści na swoich lekcjach.
W roku 1944 w liceum w Hrubieszowie działały liczne koła zainteresowań, którymi
opiekowali się nauczyciele tej szkoły. Zostali oni upamiętnieni na szkolnej stronie
internetowej poprzez podanie inicjału imienia oraz pełnego nazwiska:
154



Koło literacko–historyczne (A. Dubik, J. Charkowska i H. Kurkowska),



Koło fizyczno–przyrodnicze (D. Brzozowski, J. Chróściewicz),



Koło sportowe (M. Żytkiewicz, I. Skrobiszewska),



Koło dramatyczne (D. Brzozowski, J. Charkowska i M. Królikowski),



Chór szkolny (M. Królikowski),



Koło stenograficzne (F. Danilewicz)540.
Dzięki wyliczeniu działających w szkole organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań,

poznajemy nazwiska kolejnych profesorów zaangażowanych w ich działanie, a także
uświadamiamy sobie, że tego rodzaju, dodatkowe zajęcia stwarzały okazję do rozwoju nie
tylko uczniów, ale i samych nauczycieli. Bez należytych kompetencji merytorycznych
i interpersonalnych nie byłoby możliwe działanie następujących organizacji:


Drużyna Harcerska męska (A. Wiatrowski),



Drużyna Harcerska żeńska (I. Skrobiszewska, D. Skrzypcówna),



Polski Czerwony Krzyż (E. Perczyńska, M. Nemetti),



Kółko Artystyczne (J. Charkowska),



Liga Morska (W. Danielewicz)541.

W 1990 roku przywrócono nauczanie religii w szkole, które powierzono księżom: Błażejowi
Górskiemu i Stanisławowi Kołodziejczykowi. Na stronie szkoły często nie podawano
nauczanych przez nauczycieli nazw przedmiotów, ale i tak dzięki informacjom zawartym
w tej podzakładce pogłębiamy swoją wiedzę na temat rozmiarów pracy grona
pedagogicznego. Często również przy nazwisku nauczyciela nie podawano pełnego brzmienia
imienia, ale tylko inicjał, który dla osoby z zewnątrz nie stanowi pełnej informacji. Jest to
o tyle ważne, że stronę internetową może przejrzeć każdy i warto dbać o jakość
zamieszczanych tekstów, które często wymagają poprawek redakcyjnych i korektorskich.
W 2018 roku miały miejsce uroczystości, związane z jubileuszem 100-lecia szkoły,
które zostały utrwalone na podstronie poświęconej temu wydarzeniu. W zakładce „Jubileusz
100-lecia”, w podzakładce „Jubileusz 100-lecia szkoły”542. Z dziewięciu zeskanowanych
kronik szkolnych, dwie dotyczą działalności harcerskiej w szkole, a jedna dziejów klasy „I c”.
W kronikach zaprezentowano liczne materiały graficzne i wpisy, które dotyczą również kadry

540
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„Historia szkoły”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/index.php/historia-szkoly
dostęp: 12.09.2018.
„Historia szkoły”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/index.php/historia-szkoly
dostęp: 12.09.2018.
„Jubileusz 100-lecia szkoły”, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://100lecie.staszic.pl/
dostęp: 08.10.2019.
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szkoły, uroczystości „Dnia Nauczyciela”, wycieczek, studniówek, matur oraz ciekawych
spotkań. Choć część opisów jest nieczytelna lub też słabo czytelna, to i tak, te które dadzą się
rozszyfrować stanowią dużą wartość w poznawaniu kompetencji nauczycieli. Oto wybrane
fragmenty kronik szkoły.

Fragment z kroniki szkoły z lat 1972-1992. Na zdjęciach rada pedagogiczna szkoły. Po prawej stronie wykaz
nauczycieli z podaniem informacji o ukończonej uczelni, nauczanym przedmiocie, stażu pracy oraz dacie
przyjęcia do pracy, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://staszic.home.pl/kroniki/kronika1/album/slides/022.html dostęp: 29.09.2019.

Dzięki informacjom z kroniki dowiadujemy się, że w radzie pedagogicznej były osoby
legitymujące się stopniem magistra, który uzyskały na Uniwersytecie lub w Wyższej Szkole
Pedagogicznej, ale i osoby, które ukończyły tylko Studium Nauczycielskie. Różny też był staż
pracy poszczególnych nauczycieli.
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Fragmenty kroniki klasy I „C” z lat 1979-1983. Zamieszczanie inicjałów imion przy nazwiskach jest powszechnym
zjawiskiem. Dla osób z zewnątrz, te informacje choć są niepełne pozwalają jednak na poznanie składu grona
pedagogicznego szkoły i stąd ich wartość poznawcza, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://staszic.home.pl/kroniki/kronika3/index3.html dostęp: 29.09.2019.
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Fragment kroniki szkoły z lat 1972-1992 z informacją o tematyce poniedziałkowych apeli, które przygotowywali
uczniowie poszczególnych klas pod kierunkiem nauczycieli. Tematyka bardzo wymowna, np.: 31 rocznica
powstania MO, Historyczne znacznie bitwy pod Lenino, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://staszic.home.pl/kroniki/kronika1/album/slides/059.html dostęp: 08.10.2019.

Fragment kroniki szkoły z lat 1972-1992 z informacją o dodatkowej działalności nauczycieli, min. byciu
wizytatorem, opiekunem szkolnego koła PCK, ale i przedstawicielem partii rządzącej PZPR, która miała w wielu
instytucjach swoje komórki, takie jak Podstawowa Organizacja Partyjna (POP), Strona internetowa
I LO w Hrubieszowie, http://staszic.home.pl/kroniki/kronika1/album/slides/083.html dostęp: 08.10.2019.
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Fragment kroniki szkoły z lat 1972-1992 z informacją o „Dniu Nauczyciela”. Warto zwrócić uwagę na wycinek
z prasy dotyczący „Czasu nauczyciela”, w którym zaakcentowano, iż nauczyciele są najbardziej zdyscyplinowaną
grupą zawodową w kraju. Dodatkowo ciekawa informacja o udziale w obchodach święta nauczycieli
w Hrubieszowie sekretarza propagandy KW PZPR, Strona internetowa I LO w Hrubieszowie,
http://staszic.home.pl/kroniki/kronika1/album/slides/126.html dostęp: 08.10.2019.

Fragment kroniki szkoły z lat 1972-1992 z informacją o Profesorze Zygmuncie Drewniku, Strona internetowa
I LO w Hrubieszowie http://staszic.home.pl/kroniki/kronika1/album/slides/264.html dostęp: 08.10.2019.
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W zakładce znajdujemy także skan księgi pamiątkowej z poprzedniego jubileuszu
90-lecia szkoły, w którym dawni absolwenci upamiętniają swoją obecność poprzez wpisy.

Fragmenty wpisów dawnych absolwentów szkoły do księgi pamiątkowej. Po lewej stronie podziękowania
maturzystów z 1965 roku dla Profesorów oraz najlepsze życzenia dla absolwentów szkoły. Po prawej stronie
wpis absolwentów klasy prowadzonej przez Profesora Drewnika, rocznik 1968/1969, Strona internetowa
I LO w Hrubieszowie, http://staszic.home.pl/kroniki/ksiegpam/index.html dostęp: 29.09.2019.

Na stronie I LO w Kielcach o nauczycielach, którzy uczyli dawniej w szkole,
dowiadujemy się analizując zakładkę poświęconą dziejom szkoły. Zamieszczony tekst
o naukowym charakterze jest najdłuższym tekstem dotyczącym historii szkoły spośród
dziesięciu poddanych analizie stron internetowych. Tekst został podzielony na sześć okresów,
które opisano uwzględniając wydarzenia polityczne, społeczne i gospodarcze. Fragmenty
dotyczące nauczycieli stanowią źródło mniej lub bardziej znaczących informacji
o tych, którzy tworzyli historię szkoły. W jednym z opisów poznajemy kadrę szkoły, którą
scharakteryzowano w następujący sposób: „Byli to (…) bardzo młodzi księża, czasem nawet
klerycy, których edukacja ograniczała się do ukończenia seminarium duchownego. W myśl
ustaw KEN [Komisji Edukacji Narodowej] było to niewystarczające, zakładano bowiem,
że nauczyciele szkół średnich powinni mieć ukończone studia uniwersyteckie. (…) Dopiero
w 1786 r. na skutek zaleceń władz wysłani zostali z Kielc na studia do Krakowa dwaj pierwsi
kandydaci na nauczycieli. Jednym z nich był póŹniejszy (sic!) profesor prawa Uniwersytetu
Warszawskiego ks. Ksawery Szaniawski. Potem już co roku, aż do momentu utraty
niepodległości przez Polskę, studiowało w Szkole Głównej przeważnie po dwóch przyszłych
nauczycieli szkoły kieleckiej. (…) Dzięki wprowadzeniu w życie ustaw KEN, w szkole
kieleckiej nauczyciele już nie uczyli wszystkich przedmiotów w kolejnych klasach,
a począwszy od klasy II jeden specjalizował się w przedmiotach matematyczno-fizycznych,
a drugi w wymowie i prawie”543.

543

„Historia”, Cytowane fragmenty nie były poddawane korekcie redakcyjnej, Strona internetowa I LO
w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,13,pod-zarzadem-ksiezy-komunistow-1727-1819 dostęp:
13.09.2018.
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W części dotyczącej opisu funkcjonowania szkoły w latach 1816-1840 znajdujemy
informacje dotyczące grona pedagogicznego, które było „dobrze wykształcone”, a niektórzy
jego przedstawiciele prowadzili także działalność naukową. Kierownik placówki oświatowej
ksiądz Andrzej Polejowski dbał o rozwój placówki. We fragmencie dotyczącym nauczycieli
czytamy: „Przeszło połowa nauczycieli posiadała pełne wykształcenie uniwersyteckie.
Większość legitymowała się dyplomami Uniwersytetu Warszawskiego, a kilku pedagogów
przybyło do Kielc prosto po ukończeniu studiów zagranicznych. Byli to: Adrian
Krzyżanowski, Wincenty Karczewski, Marek A. Pawłowicz i Łukasz Koncewicz. Trzej
pierwsi przebywali w Paryżu, a M. A. Pawłowicz dodatkowo jeszcze we Freibergu. (…)
Warto wymienić, że W. Karczewski przygotował i wydał w Kielcach dwa podręczniki
Początki arytmetyki oraz Początki geometrii, nauczyciel Franciszek Makólski opublikował
rozprawę z zakresu geologii, natomiast A. Krzyżanowski, Andrzej Radwański, Wincenty
Bieliński, Tomasz Kiniorski i Karol Beithel prezentowali swe krótsze rozprawy w corocznie
drukowanych sprawozdaniach szkoły”544. Gimnazjum kieleckim w latach 1833-1835 kierował
Kajetan Kwiatkowski historyk, publicysta i bibliofil, wybitny znawca epoki króla
Władysława IV. Jego następcą został Jan Zagórski, były pułkownik wojsk polskich
i rosyjskich.
W gimnazjum kieleckim nauczycielami byli także Rosjanie o dość niskich
kwalifikacjach naukowych i pedagogicznych. Było ich sześciu i żaden z nich nie posiadał
ukończonych studiów uniwersyteckich, a niektórzy nie mieli nawet ukończonej szkoły
średniej. Nauczyciele stosowali metody poglądowe w nauczaniu, korzystając z eksponatów
zgromadzonych w szkole, a także organizowali wycieczki. Według relacji niektórych
uczniów nauczyciele stosowali także kary cielesne „bili po łapach” czy „dawali po karku”545.
Dużą sprawnością w zarządzaniu szkołą i doświadczeniem pedagogicznym wykazał
się Antoni Formiński, który ukończył Uniwersytet Warszawski. W pamięci uczniów zapisał
się jako człowiek porywczy i otaczającymi się ludźmi, którzy mieli nienajlepszą opinię,
jak Pallady Filanowicz nadużywający alkoholu łapówkarz546.

544

„Historia”, Cytowane fragmenty nie były poddawane korekcie redakcyjnej, ale są przytaczane w oryginale,
Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,14,szkoly-rzadowe-1816-1840
dostęp: 13.09.2018.
545
„Historia”, Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,15,lata-narodowychzrywow-i-nadziei-1845-1872 dostęp: 13.09.2018.
546
„Historia”, Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,15,lata-narodowychzrywow-i-nadziei-1845-1872 13.09.2018.
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Od roku szkolnego 1868/1869 wprowadzono nauczanie w języku rosyjskim
wszystkich przedmiotów historycznych i matematyczno-przyrodniczych. Wielu nauczycieli,
którzy słabo władali językiem rosyjskim usunięto ze szkoły i zastąpiono Rosjanami547.
Kierownicze stanowiska w gimnazjum kieleckim od 1872 roku do strajku szkolnego
w 1905 roku pełnili kolejno: Włodzimierz (Władysław) Choroszewski (1873-1874), Mikołaj
Nowikow (1874-1875), Leopold Ganf (1875-1879), Seweryn Woronkow (1879-1888),
Markieł

Ławrowski

(1888-1901)

i

Sergiej

Michalewicz

(1901-1909).

Kierownik

W. Choroszewski miał opinię rusyfikatora, człowieka wkradającego się w łaski władz
carskich. Rosjanin M. Nowikow nie był zbyt gorliwym rusyfikatorem, podobnie jak i kolejny
dyrektor, Niemiec z pochodzenia, L. Ganf. Następny dyrektor S. Woronkow był filologiem
klasycznym, absolwentem Uniwersytetu Petersburskiego. Wobec swoich podwładnych był
albo przesadnie łagodny, albo przesadnie agresywny. Jego następcą był M. Ławrowski –
absolwent Uniwersytetu w Wiedniu, który w stosunku do uczniów Polaków był wyrozumiały,
natomiast względem nauczycieli bezwzględny. Kolejny dyrektor S. Michalewicz absolwent
Uniwersytetu Warszawskiego uchodził za „gbura” i był też „pośmiewiskiem matematycznym” uczniów.
Dyrektorzy nauczali zazwyczaj głównych przedmiotów i posiadali ukończone studia
w znanych uniwersytetach, natomiast ich zastępcy (inspektorzy) mieli ukończone uczelnie,
takie jak prawosławne akademie duchowne i różnego rodzaju instytuty. Stefan Żeromski
opisał jednego z inspektorów, Eugeniusza Stefanowicza jako łapówkarza, który przyjmuje
ruble w zamian za miejsce w gimnazjum548. Inspektorzy Michał Pietropawłowski, Aleksander
Hejsler i niektórzy nauczyciele, np. : Michał Rożdżestwienski, Fiodor Kołokołow mieli
podobną opinię. Była także niewielka liczba nauczycieli, Rosjan, którzy byli ludźmi
wykształconymi. Należeli do nich Wsiewołod Własow, Feoktist Hartahaj i Iwan Sołomonowski.
Warto zaznaczyć, że od pod koniec XIX wieku zajęcia wychowania fizycznego
prowadzili zawodowi oficerowie rosyjskich jednostek wojskowych, które stacjonowały
w Kielcach. Od 1906 roku władze carskie zezwoliły na zatrudnianie kobiet na etatach
nauczycieli. Języka niemieckiego uczyła, córka pastora luterańskiego, Zofia Zander,
a nauczycielką klasy wstępnej była J. Kabanowa, natomiast języka francuskiego uczyła
M. Duchene549.

547

„Historia”, Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,15,lata-narodowychzrywow-i-nadziei-1845-1872 13.09.2018.
548
„Historia”, Strona Internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,16,lata-borowiczow-iradkow dostęp: 13.09.2018.
549
„Historia”, Strona Internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,16,lata-borowiczow-iradkow dostęp: 15.09.2018.
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W czasach strajku szkolnego 1905 roku dyrektor S. Michalewicz własnoręcznie
dopisywał na świadectwach uczniów informację o uczestniczeniu przez nich w politycznej
manifestacji. Jego następcą był młody filolog Włodzimierz Debolski, absolwent Uniwersytetu
Petersburskiego. Był on człowiekiem oddanym władzy i ściśle przestrzegającym jej zaleceń550.
W czasach I wojny światowej w szkole pracowali nauczyciele: Maria Kłębowska
– nauczycielka języka polskiego, Leona Pionnier – nauczyciela języka francuskiego, doktor
Janina Niedzielska – nauczycielka języka polskiego, matematyk Julian Gmytrasiewicz oraz
polonista Władysław Kurowski. Dyrektorem był Adolf Bogucki, potem Edmund
Kozarzewski, który został zapamiętany jako bardzo surowy pedagog.
W okresie międzywojennym w gimnazjum kieleckim uczyło kilkunastu nauczycieli.
Był też lekarz szkolny doktor Franciszek Nowakowski, który uczył higieny. Na terenie szkoły
działały dwa kółka: historyczne (opiekun H. Kuc) i literackie (opiekunka dr J. Niedzielska)
oraz drużyna harcerska (opiekun K. Kaznowski). Ponadto aktywne było kółko sportowe
(opiekun S. Rudolf) oraz samorząd szkolny (opiekun A. Skucha)551.
W latach trzydziestych XX wieku uczyli: H. Kuc - historii, K. Kaznowski - przyrody,
ksiądz K. Sikorski – religii, Tadeusz Marczewski – języka łacińskiego, doktor J. Niedzielska
– języka polskiego i propedeutyki filozofii, C. Obertyński – prac ręcznych i rysunków, Irena
Picconi – języka niemieckiego, A. Skucha – matematyki, Jan Strasz – fizyki i matematyki,
J. Zając – wychowania fizycznego, a także nauki o Polsce współczesnej, W. Fert – historii,
doktor Józef Wroński – języka łacińskiego, języka polskiego i propedeutyki filozofii, Irena
Lachnittówna – języka polskiego, Stanisław Zając – geografii i matematyki, Marian
Kowalczewski – historii, Józef Księski – religii mojżeszowej. Lekarzem szkolnym był doktor
Aleksander Brzostek, który uczył również higieny. Do ostatniego roku przed wybuchem
wojny uczyli: Zofia Żakowa i Anna Kowalczykowa – języka polskiego, Zofia Chlewińska
– języka rosyjskiego, ks. Jan Cygan – religii, Feliks Głiksman – historii, Paweł Czapla
– matematyki oraz Józef Tobiasz prac ręcznych552. Nauczyciele brali udział w wielu
wydarzeniach ogólnopolskich, np. w zjeździe polonistów w Krakowie w 1933 roku
(dr J. Niedzielska i I. Lachnittówna). Przeprowadzali też lekcje pokazowe oraz
pedagogizowali rodziców.

550

„Historia”, Strona Internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,16,lata-borowiczow-iradkow dostęp: 26.09.2019.
551
„Historia”, Strona Internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,17,szkola-podczas-iwojny-swiatowej-i-w-polsce-niepodleglej-1916-1939 dostęp: 15.09.2018.
552
„Historia”, Strona Internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,17,szkola-podczas-iwojny-swiatowej-i-w-polsc e-niepodleglej-1916-1939 dostęp: 15.09.2018.
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Okres drugiej wojny światowej to czasy aresztowań, tajnych kompletów i walki
z okupantem. Kierownictwo nad tajnym nauczaniem w Liceum i Gimnazjum im. Stefana
Żeromskiego objął matematyk Paweł Czapla, który był zastępcą Marii Opielińskiej kierującej
tajnym szkolnictwem średnim w całych Kielcach553.
Bardzo rozległy tekst, przygotowany prawdopodobnie przez historyka (nie podano
imienia i nazwiska autora opracowania) zawiera liczne odwołania do sytuacji politycznej
kraju oraz postaw nauczycieli Polaków i Rosjan. Ci pierwsi przeciwstawiali się w większości
rusyfikacji, ci drudzy ją wspierali lub pozostawali względem niej obojętni. Dowiadujemy się
także, iż kielecka szkoła miała kadrę wykształconych nauczycieli, ale również
i nieposiadających należytych kwalifikacji. Obszerny wykaz nauczycieli uczących
w poszczególnych okresach w tej szkole oraz charakterystyka ich kompetencji
interpersonalnych pozwalają stwierdzić, iż w tym zawodzie nie powinny pracować osoby,
które mają problemy emocjonalne i nie radzą sobie ze stresem. Nie powinno się również
tolerować osób, które w rażący sposób naruszają zasady etyczne, np. poprzez łapówkarstwo.
Dzięki opisom poznajemy też najczęstsze metody pracy nauczycieli z uczniami (wykład) oraz
kary stosowane przez nich względem wychowanków (bicie). Ta rozległa charakterystyka
dziejów szkoły ukazuje jednocześnie uwikłanie jej i nauczycieli w problemy polityczne,
np. czasy zaborów, wojen, które nie były obojętne dla ich postaw i zachowań.
Na stronie internetowej I LO w Ostrowie Wielkopolskim informacje o dawnych
pedagogach znajdujemy w podzakładkach: „O szkole”, „Historia naszej szkoły, opracowana
w ramach projektu Ostrowski trakt kultury”, „Historia” oraz „Kalendarium”.
Szkoła w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęła swoją działalność w 1845 roku,
a dzięki wybitnym pedagogom stała się znaczącym ośrodkiem krzewienia wiedzy
i kultywowania ducha polskości. Pierwszym dyrektorem zakładu był doktor Robert Enger.
Grono pedagogiczne stanowili w większości Polacy lub Ślązacy. Niestety, w kolejnych latach
profesorowie polskiej narodowości byli szykanowani za patriotyczne postawy i przenoszeni
do szkół na terenach rdzennie niemieckich lub wysyłani na wcześniejszą emeryturę554.
W kalendarium podano informację, że pierwszym polskim dyrektorem był Ludwik
Gałuszka, a ostatnim dyrektorem przed wojną był Adam Czechowski555. W okresie

553
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„Historia”, Strona Internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/art,18,lata-okupacji-19391945 dostęp: 15.09.2018.
„Dawne Gimnazjum Męskie z 1844-1845”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
https://umostrow.pl/dawne-gimnazjum-meskie-z-1844-1845-gimnazjalna-9.html dostęp: 10.12.2018.
„Kalendarium”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
http://www.1liceum.edu.pl/kalendarium.html dostęp: 23.09.2019.

164

międzywojennym Profesor Tadeusz Eustachiewicz założył kółko literackie, które działało
obok utworzonego teatru szkolnego, którym opiekował się Profesor Józef Jachimek556.
Podczas działań wojennych zginął wspólnie z wychowankami Profesor Bogdan
Chrzanowski, któremu po latach wychowankowie ufundowali pamiątkową tablicę w holu
szkoły. W 1940 roku tajnym nauczaniem na terenie Ostrowa kierował Jan Wikariak557.
Pierwszym dyrektorem odrodzonego po wojnie zakładu został doktor Józef Jachimek.
W 1988 roku dyrektorowi ufundowano tablicę pamiątkową. Warto wspomnieć, że władze
komunistyczne wymusiły na społeczności szkoły, aby patronem szkoły był generał
Aleksander Zawadzki. Mimo protestów uczniów i nauczycieli aż do 1988 roku nie udało się
zmienić tej decyzji. Dopiero rezolucja rady pedagogicznej dotycząca zmiany patrona,
spowodowała, że Kuratorium Oświaty w Kaliszu uchyliło w 1989 roku to postanowienie558.
Historia szkoły w Ostrowie Wielkopolskim i pracujących w niej nauczycieli została
przygotowana przez Witolda Banacha na postawie różnych opracowań. W podzakładce
dotyczącej historii znajduje się także film, który pozwala wysłuchać tekstu dotyczącego
dziejów placówki. Ponadto materiały wizualne prezentujące założycieli obecnego liceum oraz
fotografie samego gmachu szkoły stanowią interesujące dopełnienie treści. Z krótkiej
charakterystyki dowiadujemy się o nauczycielach oddanych swoje szkole, oddanych krajowi,
którzy swoją patriotyczną postawą zabiegali o wspólne dobro i rozwój uczniów.
Na stronie internetowej „Małachowianki” w podzakładce „O nas” udostępniono
ogólne informacje na temat historii szkoły w postaci prezentacji PowerPoint. Znajdujemy
w niej liczne materiały graficzne i krótkie opisy najważniejszych wydarzeń z życia szkoły,
m.in. zjazdów jubileuszowych559. Niestety w tej podzakładce nie ma odrębnych materiałów
o dawnych nauczycielach. Natomiast warto zaznaczyć, że szkoła posiada własne muzeum
i archiwum560 oraz stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.

556

„Dawne Gimnazjum Męskie z 1844-1845”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
https://umostrow.pl/dawne-gimnazjum-meskie-z-1844-1845-gimnazjalna-9.html dostęp: 10.12.2018.
557
„Kalendarium”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
http://www.1liceum.edu.pl/kalendarium.html dostęp: 23.09.2019.
558
„Dawne Gimnazjum Męskie z 1844-1845”, Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
https://umostrow.pl/dawne-gimnazjum-meskie-z-1844-1845-gimnazjalna-9.html dostęp: 23.09.2019.
559
„Prezentacja”, Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/index.php/prezentacja/
dostęp: 18.09.2018.
560
„Muzeum i archiwum”, Strona internetowa I LO w Płocku,
http://malachowianka.edu.pl/index.php/muzeum-i-archiwum/ dostęp: 23.09.2019.
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Fragment prezentacji I LO w Płocku dotyczący historii szkoły, Strona internetowa I LO w Płocku,
http://malachowianka.edu.pl/index.php/prezentacja/ dostęp: 18.09.2019.

Na stronie internetowej sandomierskiego Collegium Gostomianum w zakładkach
poświęconych historii szkoły („1602-1614”, „1915-1939”, „1939-1944”, „1944-1986”)
można znaleźć informacje dotyczące nauczycieli, którzy uczyli w szkole. Teksty mają
różnorodny charakter, od bardzo lakonicznych informacji po rozleglejsze opisy. Dzięki nim
poznajemy historię szkoły, ale i uczących w niej nauczycieli.
Ważną datą w historii placówki był rok 1863, gdyż wówczas zastąpiono
wykładowców narodowości polskiej Rosjanami. Z tekstu poznajemy jedynie nazwiska
nowych nauczycieli: Modestow i Nikolski561. Dowiadujemy się także, że prefekt Wawrzyniec
Kukliński, ksiądz Fr. Malarczyk [podano tylko inicjał imienia] pod pozorem nauki religii
wykładali historię polski562.
Nowy rozdział w dziejach szkoły wyznacza odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Szczególną rolę odgrywali wówczas pedagodzy: dyrektor Jan Łopuszński oraz nauczyciel
łaciny Aleksander Patkowski563. W szkole po upaństwowieniu rozwijało się harcerstwo,

561

562

563

„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1602-1614
dostęp: 10.10.2018.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1602-1614
dostęp: 10.10.2018.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1915-1939
dostęp: 10.10.2018.
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którego opiekunem szkolnym był Tomasz Hadam564. Działały także kółka naukowe, chór,
kino, a szczególną aktywnością w szkole wyróżniało się kółko historyczno-literackie pod
opieką Aleksandra Patkowskiego565.
W okresie 1915-1939 nas stanowisko dyrektora zajmowali: Jan Łopuszański (19151921), Edward Żuława (1921-1939). W okresie funkcjonowania tajnych kompletów
stanowisko dyrektora szkoły zajmowała Kazimiera Czapów (1939-1944)566. W tekście
wymieniono z imienia i nazwiska uczących wówczas nauczycieli oraz tych którzy zostali
wywiezieni do obozów koncentracyjnych. Byli to: Cyprian Kamecki, Mieczysław Koneczny,
Roman Koseła, Stanisław Sobolewski, Piotr Kwieciński, Janina Zwolska oraz Aleksander
Patkowski567. W 1944 roku szkoła reaktywowała swoją działalność, ale dyrekcja zmuszona
została do dostarczania danych osobowych o swoich pracownikach do Prezydium Rady
Narodowej. Najważniejsze znaczenie miała opinia na temat postawy ideologicznej
nauczycieli568. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano nauczycielki języka
polskiego. Ponadto przeprowadzono rewizję u Anny Paszkiewicz, Moniki Beliny i Tadeusza
Grzesiaka569.
W zakładce poświęconej powojennej historii szkoły znalazł się wykaz dyrektorów,
w którym wymieniono kolejno sprawujących tą funkcję. Byli to: Tomasz Hadam
(1944-1945), Włodzimierz Doroszewski (1945-1947), Henryk Lipiński (1947-1952), Jerzy
Czerwiński (1952-1954), Stanisław Smolnicki (1954-1966), Julian Pieklik (1966-1969), Józef
Nowak (1969-1986), Jan Świtalski (1986-2005) i Krzysztof Zieliński (2005-nadal)570.
W sandomierskiej szkole nauczyciele rozwijali działalność mającą patriotyczne
korzenie, jak harcerstwo, ale i twórczą, jak koło teatralne i chór. Niestety w okresie PRL-u
zmuszani byli do ustępstw względem władzy, a niekiedy nawet przymuszani siłą do zmiany
swoich postaw. We wpisie nie ma bezpośrednich informacji na temat kompetencji
merytoryczno-dydaktycznych i interpersonalnych kadry szkoły.
564

„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1915-1939
dostęp: 10.10.2018.
565
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1915-1939
dostęp: 10.10.2018.
566
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1939-1944
dostęp: 10.10.2018.
567
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1939-1944
dostęp: 10.10.2018.
568
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1944-1086
dostęp: 10.10.2018.
569
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1944-1086
dostęp: 11.10.2018.
570
„Historia”, Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/historia-1944-1086
dostęp: 11.10.2018.
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O dawnych nauczycielach obecnego VIII LO w Warszawie dowiadujemy się
z podzakładki „Historia i patron”. Na początku XX wieku kadrę pedagogiczną szkoły
stanowili Rosjanie. Polakami byli jedynie nauczyciele religii katolickiej oraz języka
polskiego. W szkole nie prowadzono lekcji z historii i geografii Polski571. Kadrę
pedagogiczną stanowili pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego: dr Józef Gołąbek, autor
prac o literaturze i kulturze Słowian; dr Wiktor Wąsik, redaktor „Przeglądu Filozoficznego”
oraz autor „Historii filozofii w Polsce”; dr Wiktor Ehrenfeucht, autor wielu publikacji
z astrofizyki. Władysław Wojtowicz, kierownik ogniska metodycznego nauczycieli
matematyki opracował tablice logarytmiczne oraz podręczniki do nauki algebry572.
W podzakładce „Dyrektorzy” znajdujemy biogramy dziewięciu dyrektorów, ułożone
w porządku chronologicznym. W gronie kadry zarządzającej placówką była jedna kobieta,
która „w latach 1993-2017, kontynuowała i ulepszała sprawdzone formy pracy pedagogicznej
swoich poprzedników oraz rozwijała nowe, takie jak Tydzień Kultury, Dzień Językowy i Bieg
Władysławiaka. To dzięki niej w tradycję szkoły wpisały się sesje wyjazdowe samorządu
szkolnego, wycieczki integracyjne klas pierwszych z wychowawcami i pedagogiem
szkolnym, koncerty Filharmonii Narodowej i ostatnia, uroczysta lekcja w auli dla
maturzystów. Z jej inicjatywy w 1999 r. zostało powołane do istnienia autorskie gimnazjum
przy VIII LO im. Władysława IV z klasą edukacji twórczej i klasą dwujęzyczną”573.
Wcześniejszy dyrektor, Henryk Sowiński (1970-1993) stworzył hasło, które
funkcjonuje do dziś jako motto szkoły „Wśród Władysławiaków nie ma przeciętniaków”.
Za jego kadencji przyjęto liceum do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych. Ponadto sam
dyrektor opracował trzy tomy monografii szkoły. Jan Pierzan (1953-1969) przeprowadził
kapitalny remont placówki. Poprzednik Zygmunt Usarek, który kierował też tajnym
nauczaniem zajął się po wojnie odbudową placówki. W latach 1936-1939 dyrektorem był
nauczyciel historii Aleksander Tomaszewski ceniący sobie posłuszeństwo i wychowanie
obywatelskie. Dla licealistów wprowadził bezpłatną naukę jazdy samochodem. Kolejny
dyrektor Bogumił Wilkoszewski (1928-1936) zorganizował własny ośrodek szkolny na wsi,
gdzie

mogła

przebywać

młodzież

łącząc

naukę

z

wychowaniem

fizycznym

i przysposobieniem wojskowym. Wacław Kloss, dyrektor w latach 1919-1928, jako polonista
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„Historia i patron”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/historia-i-patron dostęp: 23.09.2019.
572
„Historia i patron”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/historia-i-patron dostęp: 23.09.2019.
573
„Historia i patron”, Tekst przytaczany w oryginale, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/historia-i-patron dostęp: 26.09.2019.
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dbał o wyrabianie kultury słowa i dykcji u uczniów tworząc teatr uczniowski. Był również
opiekunem szkolnej orkiestry dętej i zespołu mandolinistów. W latach 1916-1919 dyrektorem
był Stanisław Kurowski, zaś pierwszym dyrektorem polskiego Gimnazjum im. Władysława
IV w latach 1915-1916 był Adam Zarzecki574. Uzupełnieniem biogramów są fotografie
dawnych dyrektorów szkoły.

Fragment podzakładki „Dyrektorzy”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/historia-i-patron dostęp: 27.09.2019.

Z krótkiego tekstu dowiadujemy się, iż grono pedagogiczne obecnego „Władka” było
bardzo dobrze wykształcone. Wśród kadry pedagogicznej były osoby posiadające stopień
doktora oraz prowadzące działalność naukową i publikujące swoje autorskie prace. Ich
wysokie kompetencje merytoryczno-dydaktyczne i interpersonalne przełożyły się na rozległą
działalność uczniów.
Na stronie internetowej I LO w Wieluniu w podzakładce „Historia” odnajdujemy
informacje o nauczycielce Pelagii Zasadzińskiej, która pobierała naukę najpierw w Sieradzu,
a potem w IV Gimnazjum Żeńskim w Warszawie, którą to szkołę ukończyła z wyróżnieniem,
uzyskując uprawnienia nauczycielki domowej. W 1883 roku otworzyła w Wieluniu pensję dla
dziewcząt, w której obok oficjalnego programu nauczania realizowano tajny tok nauczania
i na zajęciach z prac ręcznych i kaligrafii uczono literatury polskiej, historii geografii Polski.
Pelagia Zasadzińska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi575.
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„Historia i patron”, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/historia-i-patron dostęp: 27.09.2019.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/onas/historia/pelagia-zasadzinska dostęp: 23.09.2019.
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Wspomnieniami na temat Pelagii Zasadzińskiej podzieliły się Profesor Maria Niekrasz
wieloletnia polonistka liceum i pierwsza maturzystka Gimnazjum Żeńskiego w Wieluniu:
„Wysoka, zawsze ciemno ubrana, pełna powagi, taktu i dostojeństwa łączyła w sobie zadumę
grottgerowskiej niewiasty z uśmiechem czułej wyrozumiałej matki”576.

Fragment zakładki „Galeria”, w której znajdują się portrety zmarłych nauczycieli, Strona internetowa
I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/multimedia/galeria/galeria/zmarlinauczyciele/portrety/portret-10-208#joomimg dostęp: 27.09.2019.

Kolejna z wychowanek Maria Sulikowska napisała o Pelagii Zasadzińskiej, że była
osobą szlachetną, pełną poświęcenia i gotową do wyrzeczeń. W ostatnich latach życia
dotknęły ją: nędza i ubóstwo. Po wojnie nowe władze nie chciały przyznać jej renty, wówczas
zaopiekowali się nią jej wychowankowie. Zmarła w wieku 91 lat w Wieluniu, gdzie została
pochowana na miejscowym cmentarzu. Pelagia Zasadzińska nie była zamężna i nie miała
dzieci, a jej grobem opiekowały się i opiekują wychowankowie i młodzież szkolna577.
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„Historia”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/onas/historia/pelagia-zasadzinska dostęp: 23.09.2019.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/onas/historia/pelagia-zasadzinska dostęp: 23.09.2019.
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Grób Pelagii Zasadzińskiej. Zwraca uwagę napis na płycie informujący o tym, iż była to zasłużona nauczycielka
i założycielka szkoły, Strona internetowa I LO w Wieluniu,
http://www.lowielun.eu/images/joomgallery/originals/galeria_3/zmarli_nauczyciele_18/groby_20/grob_45_20
140807_1746087071.jpg dostęp: 23.09.2019.

Notę biograficzną o założycielce wieluńskiej szkoły przygotowała Anna GorzkowskaOwczarek, która poleciła także lekturę pracy Tadeusza Olejnika „Pensja i Gimnazjum
Humanistyczne Żeńskie Pelagii Zasadzińskiej w Wieluniu 1883-1939”. W kolejnej
podzakładce „Zmarli Nauczyciele” znajduje się rzut cmentarza z grobami nauczycieli,
którymi opiekują się uczniowie wieluńskiego liceum.
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Fragment lokalizacji grobów dawnych nauczycieli szkoły, Strona internetowa I LO w Wieluniu,
http://www.lowielun.eu/index.php/pl/o-nas/historia/zmarli-nauczyciele dostęp: 23.09.2019.

Slajd z prezentacji na temat sprawowanej opieki nad grobami zmarłych nauczycieli, którą opracowały:
mgr Urszula Czerniak i mgr Wiesława Fronczak przy współudziale uczniów: Karola Szumowicza i Damiana
Stasiaka, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/o-nas/historia/zmarlinauczyciele dostęp: 23.09.2019.
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W podzakładce dotyczącej historii wieluńskiej szkoły znajdują się wydzielone
zakładki, które obejmują lata działalności szkoły: 1906-1918, 1918-1939 oraz rok 1945 aż do
współczesności. Na podstawie informacji z kalendarium dowiadujemy się, że w 1905 roku
kandydat na dyrektora Jakub Huisson zwrócił się do Ministerstwa Oświecenia Publicznego
z prośbą o utworzenie szkoły prywatnej z polskim językiem wykładowym. Po uzyskaniu
zgody na działalność placówki nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły i Jakuba
Huissona zastąpił Konrad Packiewicz578.
W latach 1913-1917 dyrektorem był Włodzimierz Korab-Kokowski, a od 1917-1925
roku Wacław Sokół-Kutyłowski. W 1925-1927 funkcję tą pełnił Wacław Jezierski. Warto
zaznaczyć, że szkoła w tym czasie przechodziła zmiany, co znalazło wyraz w zmianach
nazwy samej placówki. W okresie międzywojennym funkcję dyrektora pełnili ponadto
Franciszek Paczosa, Ludomir Fabrycy, ks. dr Stanisław Unifarski, ks. Stefan Banasiński oraz
ks. Ludwik Gietyngier, któremu wybuch drugiej wojny światowej uniemożliwił objęcie
stanowiska.
W okresie 1939-1945 odbywało się w Wieluniu tajne nauczanie. Dziesięciu
nauczycieli prowadziło komplety dla 15 uczniów, a w powiecie wieluńskim 4 nauczycieli dla
7 uczniów579.
Po wojnie w Państwowym Gimnazjum i Liceum dyrektorem został Wojciech
Rzutkowski. W Liceum Ogólnokształcącym (1948-1958) stanowisko to piastowali kolejno:
Aleksander Wiankowski (zastępcy M. Siemiński, I. Domański), Włodzimierz Doroszczak
i Jan Kołodziejczyk. W Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki (od 1958)
wieloletnimi dyrektorami byli: Janina Ziemska, Eugeniusz Moździerz, Wielisława Łukomska
i obecnie od 2004 roku Zbigniew Wiśniewski.
W przygotowanych opisach, dotyczących historii szkoły znajdujemy informację
o autorze opracowania, którym jest magister Jarosław Mazur. Ponadto wskazano publikacje,
na podstawie, których przygotowano opisy (m.in.: prace Tadeusza Olejnika, zbiory
archiwalne znajdujące się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu)580.

578

„Historia”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/o-nas/historia/lata1906-1918 dostęp: 26.09.2019.
579
„Historia”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/o-nas/historia/lata1918-1939 dostęp: 27.09.2019.
580
„Bibliografia”, Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/onas/historia/bibliografia dostęp: 27.09.2019.
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Pierwsze liceum ogólnokształcące w Zamościu posiada zakładkę „O szkole”
i podzakładkę „Akademia Zamojska” dotyczącą korzeni zamojskiej szkoły581. Z kalendarium
I LO w Zamościu dowiadujemy się, że w 1916 roku

pierwszym dyrektorem Realnego

Gimnazjum Męskiego został Kazimierz Lewicki. W okresie międzywojennym obowiązki
dyrektora pełnili kolejno: Edwarda Szrota i Adam Szczerbowski.
W czasie drugiej wojny światowej Tadeusz Gajewski i Stanisława Żochowska
prowadzili tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej. Pod koniec wojny reaktywowano
gimnazjum i powołano na dyrektora Michała Bojarczuka. W 1953 roku funkcję dyrektora
sprawował Kazimierz Mazurek, a w 1957 roku ponownie Michał Bojarczuk. W 1971 roku
dyrektorem został na dwadzieścia lat Bolesław Hass. Po nim tą funkcję pełnił Zygfryd
Bielecki. W 1997 roku dyrektorem została Halina Chwiejczak, a w 2002 roku Zygmunt
Kamiński, który wybrany został ponownie w 2007 roku582.
Warto dodać, że w 2010 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą dyrektorów liceum,
a w 2012 roku dodatkową tablicę pamiątkową ufundowano dyrektorowi Bolesławowi
Hassowi, a w 2016 roku Michałowi Bojarczukowi. W 2017/2018 roku funkcję dyrektora
objęła doktor Bożena Krupa583.
W podzakładce „Dyrektorzy” zaprezentowano portrety dawnych dyrektorów
zamojskiej placówki, które zamyka portret obecnego dyrektora. Zebrano dziewięć zdjęć, pod
którymi zamieszczono imię i nazwisko dyrektora oraz lata sprawowania tej funkcji.

Fragment podzakładki „Dyrektorzy”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/o-szkole86/dyrektorzy-124 dostęp: 27.09.2019.
581
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583

„Akademia Zamojska”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/o-szkole-86/AkademiaZamojska-128 dostęp: 26.09.2019.
„Kalendarium”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/o-szkole-86/kalendarium-127
dostęp: 26.09.2019
„Kalendarium”, Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/o-szkole-86/kalendarium-127
dostęp: 26.09.2019.
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Podsumowanie
Analiza zakładek dziesięciu stron internetowych szkół poświęconych ich historii oraz
dawnym nauczycielom i dyrektorom ukazuje ogromne zróżnicowanie prezentowanych treści.
W opisach mających charakter krótkich informacji, kalendariów czy nawet formę rozpraw
naukowych dowiadujemy się o wykształceniu nauczycieli i dyrektorów szkół, ich postawach
i zachowaniach względem władz w różnych okresach funkcjonowania szkoły. Poznajemy
trudy ich codziennej pracy związanej z prowadzeniem zajęć, ale i działalnością pozalekcyjną,
np.: prowadzeniem chóru czy licznych kół zainteresowań. Dzięki obecności treści
historycznych rozszerzamy swoją wiedzę o funkcjonowaniu pedagogów w okresie utraty
niepodległości, prób jej odzyskania, wojen światowych, PRL-u aż po czasy najnowsze.
Historia każdej ze szkół znajduje odzwierciedlenie w specyficznym sposobie
prezentacji treści w zakładkach, ale i w podziale na okresy ujęte w zakładkach. Ponadto ową
specyfikę szkolnych dziejów wyznaczają autorzy opracowań, którymi byli zarówno dawni
dyrektorzy, nauczyciele, ale i absolwenci szkoły. Dla przykładu:


W „Gdańskiej Jedynce” teksty dotyczące historii szkoły i nauczycieli zaprezentowano
w

zakładkach

obejmujących

lata

powojennej

rzeczywistości

oświatowej:

„1945-1948”, „1948-1961”, „1961-1972”, 1972-1981”, „1981-1990”, „1990-1995”.
Wybór pierwszej daty (1945 rok) jest związany z powołaniem szkoły do życia,
a kolejne wiążą się z konkretnymi wydarzeniami społecznymi i politycznymi. Teksty
oparto

między

archiwalnych


584

innymi

na

wspomnieniach

dyrektorów

oraz

materiałach

.

W pierwszym kieleckim liceum „Żeromskim” historia szkoły została opisana
w następujących zakładkach: „Pod zarządem księży komunistów 1727-1819”; „Szkoły
rządowe 1816-1840”, „Lata narodowych zrywów i nadziei 1845-1872”, „Lata
Borowiczów i Radków. Strajk szkolny 1905 r. Rusyfikacja 1873-1915”, „Szkoła
podczas I wojny światowej i w Polsce niepodległej 1916-1939”, „Lata okupacji 19391945”585. Jest to bardzo szczegółowy układ treści, który odpowiada rozprawom
z dziejów historii oświaty i wychowania, ale jest to związane z faktem, że wśród
absolwentów

tej

placówki

znajdują

się

naukowcy-historycy

jak

Adam Massalski czy Profesor Hanna Wójcik-Łagan.
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„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl/historia dostęp: 29.09.2019.
„Historia”, Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://zeromski.kielce.eu/padcms/p,65,historia
dostęp: 29.09.2019.
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Profesor

Liczne odniesienia do złożonej historii naszego kraju, związanej z procesami
rusyfikacji, germanizacji znajdują odzwierciedlenie w postawach i zachowaniach kadry
pedagogicznej szkół. Proces ten ma również odbicie w składzie narodowościowym
nauczycieli szkół w okresie zaborów. W tekstach zwrócono uwagę na okres drugiej wojny
światowej i nauczycieli, którzy prowadzili tajne nauczanie narażając się na śmierć za
nieposłuszeństwo władzy. W latach powojennych nauczyciele, dyrektorzy byli uwikłani
w procesy ideologiczne, mające na celu realizację socjalistycznych celów wychowania,
z którymi większość kadry nie chciała się utożsamiać. Większość nauczycieli została ukazana
jako osoby kompetentne, „wielkiego serca”, dbające o rozwój szkoły i uczniów. Nauczycieli,
którzy nie tylko nauczali, ale i wychowali młode pokolenia.
Dzięki kultywowaniu pamięci o dawnej kadrze szkół poznajemy biogramy, fotografie
oraz znamy miejsca pochówku nauczycieli. Dowiadujemy się, że szkolna społeczność
roztacza opiekę nad grobami swoich „dawnych profesorów”. Liczne materiały wizualne
nadają niepowtarzalny charakter procesowi upamiętniania w wirtualnej przestrzeni szkoły.
Każda ze szkół odnosi się do problemu pamięci o nauczycielach w inny sposób, akcentując
lub pomijając wybrane przez twórców wpisów wątki.
Umieszczenie informacji o kadrze pedagogicznej w określonym miejscu na stronie
internetowej tworzy „fragmentaryczny” obraz procesu upamiętniania kadry szkoły.
Powiązanie szkolnej strony z innymi zasobami Sieci, np. blogami, stowarzyszeniami
absolwentów wzbogaca i rozszerza zasób wiedzy na temat dawnej społeczności szkoły.
Internet daje więc możliwość „rozszerzania” lub „zwężania” wirtualnej przestrzeni
upamiętniania w zależności od zakładki, którą poddaje się badaniu i analizie.
Wśród analizowanych prezentacji dawnych nauczycieli na szkolnych stronach
internetowych daje się zauważyć pewna prawidłowość, mianowicie „dawnych profesorów”
przedstawia się najczęściej w tekstach dotyczących historii szkoły. Natomiast nie tworzy się
osobnych zakładek dla dawnych nauczycieli, które zawierałyby biogramy czy kalendarium
z informacją, kto i czego uczył w szkole i w których latach. Zdecydowanie staranniej
przygotowano

opisy

sylwetek

dyrektorów,

zwłaszcza

w

tych

szkołach,

gdzie

wygospodarowano dla nich osobne zakładki na stronie internetowej. Dzięki takiemu
uporządkowaniu treści, oddzieleniu historii osób od historii instytucji, łatwiej odnajdujemy
interesujące nas treści i poznajemy więcej szczegółów biograficznych.
Wyszukiwanie treści o dawnej kadrze pedagogicznej oraz opracowanie ich było
najbardziej pracochłonne przy stronach internetowych szkół ogólnokształcących w Kielcach,
Gdańsku i Sandomierzu.
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Sądzę, że obecnie istnieje pilna potrzeba kultywowania pamięci o nauczycielach, gdyż
w czasach kryzysu wartości, kryzysu instytucji oświatowych, ale i kryzysu samego zawodu
nauczyciela trzeba odwoływać się do bogatego dziedzictwa edukacyjnego polskiej szkoły.
Dbanie o należytą refleksję nad sposobem prezentacji nauczycieli i dyrektorów w Sieci
powinno zaowocować zmianą w kreowaniu wizerunku kadry pedagogicznej szkół na miarę
XXI wieku.
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4.

Pamięć o dawnych nauczycielach i kadrze zarządzającej szkołą na szkolnym blogu

Rozdział czwarty jest próbą odpowiedzi na problem dotyczący roli szkolnych blogów
w upamiętnianiu kadry pedagogicznej szkoły. W dobie powszechnego dostępu do Internetu
obecność „internetowego pamiętnika” na szkolnej stronie internetowej jest świadectwem,
nie tylko posiadania odpowiednich kompetencji medialnych przez szkolną społeczność, ale
i wykorzystywania potencjału cyberprzestrzeni, do procesu wirtualnego upamiętniania kadry
pedagogicznej.
Spośród wybranych dziesięciu szkół z listy Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych
Szkół w Polsce tylko jedna placówka posiada blog prowadzony przez uczniów. Jest nią
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Blog jest prowadzony od
2012 roku do chwili obecnej (wrzesień 2019 rok). Poświęcony jest różnorodnej tematyce
m.in.: filmom, literaturze, komputerom, muzyce ale i wspomnieniom o nauczycielach.
Przedmiotem analizy będzie jedna kategoria wpisów „Wspomnienia, wspomnienia”,
związana z jubileuszem szkoły586.
Zanim przystąpię do analizy powyższej kategorii wpisów, chciałabym zwrócić uwagę
na tekst z 13 października 2018 roku zatytułowany „Cudze dzieci uczyć”, gdyż jest on
związany z obchodami stulecia szkoły, które miały miejsce w 2016 roku. W materiale
przygotowanym przez „Gratię”, znajdujemy fragmenty relacji wspomnieniowych dawnych
absolwentów szkoły o nauczycielach. Post ma ponad trzydzieści komentarzy, w których
internauci podkreślają znaczenie tego zawodu dla rozwoju całego społeczeństwa.
W komentarzach znajdują się odwołania do poezji, do wypowiedzi polityków, pisarzy,
poetów, a nawet dowcipów oraz kodeksu nauczyciela z drugiej połowy XIX wieku, w którym
zawarto bardzo rygorystyczne wymagania dla nauczycieli587. Przywołanie tego wpisu jest
o tyle ważne, że ukazuje, iż blog ten jest czytany przez wiele osób, a więc skupia internetową
społeczność wokół tematów, które są dla niej ważne.
Analizie poddano osiemnaście wpisów zamieszczonych w kategorii tematycznej
„Wspomnienia, wspomnienia”. Dotyczyły one głównie relacji z rozmów z absolwentami
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Oficjalny blog uczniów I LO w Zamościu, http://1lozamoscblog.blogspot.com/ dostęp: 27.09.2019.
Gratia, Cudze dzieci uczyć, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2018/10/mysli-owychowaniu_53.html#comment-form dostęp: 27.09.2019.
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i byłymi nauczycielami oraz wpisów z kronik klasowych. Dopełnieniem informacji są czarnobiałe fotografie i kolorowe zdjęcia, rysunki oraz albumy z podobiznami nauczycieli588.
Ze Słownika Gwary Uczniowskiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu
można dowiedzieć się, że młodzież nazywa swoich nauczycielami, m.in.: „belframi”,
„burkami”, „ciałem pedagogicznym”, „psorami” i „ticzerami”589. Dzięki słownikowi
poznajemy również przezwiska nauczycieli. Wśród wielu z nich znajdują się następujące:
„Adaś”, „Baśka”, „Dyzio”, „Dżordż”, „Felcia”, „Gucio”, „Jacenty”, „Józia” i inne590.
Wpis z 22 października 2015 roku autorstwa Ani M. zatytułowany „Nie poddaliśmy
się! Część I” ma pięć zdjęć oraz pięćdziesiąt jeden komentarzy. Jest to kronika klasy
biologiczno-chemicznej, a więc klasy przyszłych lekarzy. W podkategorii „Hi-cha-wki zza
biurka i szkolnej ławki” znajdują się przykłady wypowiedzi nauczycieli, które rozbawiły
klasę i na trwałe zapisały się w ich pamięci. Na lekcji łaciny z ust nauczyciela padły słowa:
„Już Mickiewicz pisał – nie sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga”, a na lekcji religii ksiądz
mówiąc o małżeństwie stwierdza: „Istnieją dwa rodzaje małżeństw – poligamia
i monotonia”591. Komentarze do wpisu zawierają wyrazy uznania za inicjatywę kultywowania
wspomnień o szkole i nauczycielach.
Wpis z 25 października 2015 roku autorstwa Ani M. przygotowany na podstawie
kroniki klasy „I B” nosi tytuł „Nie poddaliśmy się! Część II”. Zawiera kolorowe zdjęcie
klasowe, osiem rysunków i jest poświęcony szkolnej codzienności, wycieczkom, rozrywkom
i uroczystościom592. Wpisy dotyczą różnych sytuacji w szkole, np.: „Zima 1992.
Na zewnątrz naszej sali – ósemki – zawiesiliśmy mały karmnik dla ptaków. Ktoś umieścił
napis: Tylko dla orłów. Napis wisiał przez całą zimę i robił furorę. Zainteresował się nim
nawet Tygodnik Zamojski, w którym znalazło się zdjęcie naszego dowcipu”593. Przy wpisie
jest prawie osiemdziesiąt komentarzy. Oto jeden z nich: „Wspomnienia odżyły, kontakty też.
Teraz tamten czas wydaje się bezstresowy (…), ale wtedy nie zawsze było łatwo. Teraz
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Jubileusz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,
http://100lat.1lo.com.pl/index.php/category/blog-szkolny/ dostęp: 11.01.2018.
D.D., „Wspomnienia, wspomnienia”, Słownik gwary uczniowskiej w I liceum Ogólnokształcącym w Zamościu
w latach 80. XX wieku, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2016/02/ dostęp: 27.09.2019.
D.D., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2016/02/ dostęp: 10.01.2018.
Ania M., „Wspomnienia, wspomnienia”, Nie poddaliśmy się! Część II,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015_10_22_archive.htmldostęp: 27.09.2019.
Ania M., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-1029T05:07:00-07:00&maxresults=4&start=1&by-date=false dostęp: 06.01.2020.
Ania M., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-1029T05:07:00-07:00&maxresults=4&start=1&by-date=false dostęp: 06.01.2020.
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pamiętamy te najlepsze chwile. Cieszę się, że spotkamy się w czerwcu. Pamiętajcie Doktory:
4 czerwca pod ósemką :)”594.
Wpis z 8 listopada 2015 roku autorstwa Anety K. zatytułowany „Jeśli dobrze
pamiętam...”. Informacje w nim zawarte zostały przygotowane na podstawie pamiętnika
pierwszoklasistki595. W poście czytamy: „7 X 1991, poniedziałek. Z takich lepszych rzeczy –
dostałam dzisiaj po łbie od Profesora Janusza K. na PO. Wyświetlał nam film, po filmie kazał
robić notatkę, a sam zajął się zbijaniem tablicy. Nie miał młotka, więc gwoździe zaczął
przybijać granatem. Zrobiło się nam dosyć nieswojo, bo na tym PO ciągle stykamy się
z bronią, ze śmiercią (oczywiście, czytamy i mówimy!), ze środkami masowego rażenia, a tu
prawdziwe granaty w rękach Profesora, służące do przybijania gwoździ. Widząc nasz
zdziwiony wzrok, Profesor K. pocieszył nas: - Nie martwcie się. Jak się ten rozerwie, to mam
jeszcze dużo w szafce. Gdy już powbijał te gwoździe, wziął któregoś chłopaka do pomocy
i zaczęli nieść tablicę między rzędami. Oczywiście, przy okazji dostałam w łeb,
a Profesor K.: - Mam nadzieję, że tablicy mi nie rozwaliłaś...”596. W komentarzach do wpisu
pojawiają się słowa pochwały oraz wyczekiwania na kolejne relacje. Jeden z przykładowych
komentarzy: „Bardzo ciekawe, zabawne i warte uwagi wspomnienia. Interesującą postacią
jest nauczyciel PO - człowiek, który trafnie potrafił zripostować ucznia. Bardzo lubię takich
nauczycieli. Zazdroszczę ludziom, którzy na tych lekcjach uczyli się praktycznych rzeczy.
Mam nadzieję, że będę miała okazję przeczytać więcej takich postów”597.
Wpis z 12 listopada 2015 roku autorstwa Anety K. zatytułowany „O Rąbniętych
Rusałkach i Marsjanach” oprócz czterech zdjęć zawiera czterdzieści trzy komentarze598.
Na początku podano informację, że zapiski pochodzą z pamiętnika pierwszoklasistki oraz
z gazetek szkolnych „Bez Tytułu”. Opisy związane są z codziennym funkcjonowaniem
w szkole, np. jedna z relacji dotyczy sprzątania zaplecza i znalezienia plakatów z popularnymi
w czasach Gomułki hasłami: Ludziom dobrej roboty, które to hasło tak bardzo spodobało się
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Agnieszka. D., Komentarz do wpisu „Wspomnienia, wspomnienia”, Nie poddaliśmy się! Część II,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015/10/wspomnienia-wspomnienia_25.html#comment-form
dostęp: 27.09.2019.
Aneta K., „Wspomnienia, wspomnienia”, Jeśli dobrze pamiętam...,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015_11_08_archive.html dostęp: 16.01.2020.
Aneta K., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015_11_08_archive.html
dostęp: 27.09.2019.
¿karc, Komentarz do wpisu „ Wspomnienia, wspomnienia”, Jeśli dobrze pamiętam...,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015/11/wspomnienia-wspomnienia_8.html#comment-form
dostęp: 27.09.2019.
Aneta K., „Wspomnienia, wspomnienia”, O Rąbniętych Rusałkach i Marsjanach,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-11-15T02:04:00-08:00&maxresults=4&start=7&by-date=false dostęp: 27.09.2019.
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młodzieży, że postanowiła wywiesić je w widocznym miejscu599. W komentarzu do tego
wpisu czytamy: „Każdy rocznik jest inny, żadnego nie można porównywać do poprzednich.
Inni ludzie i inne szalone pomysły. (…) Może kiedyś to nasze wnuki będą czytać kroniki
i opowieści o najlepszym okresie w naszym życiu, mam nadzieję że zapiszemy się z chlubą
i humorem w historii szkoły :)”600.
Wpis z 15 listopada 2015 roku, autorstwa Anety K., zatytułowany „O tym, jak
radzimy sobie na lekcjach” zawiera prawie osiemdziesiąt komentarzy internautów. Wpis
zawiera opisy sytuacji szkolnych o humorystycznym zabarwieniu. Dla przykładu zdarzenie
z lekcji fizyki: „Pani Profesor: jak ja wam mówię: zmiana strumienia indukcji magnetycznej,
to wy natychmiast reagujecie: powstaje prąd indukcyjny. Jak pies Pawłowa. No, więc mówię:
zmiana indukcji magnetycznej, a wy? Ktoś (poważnie): Hau, hau”601. Komentujący udzielają
pochwał dla ciekawego opisu i podkreślają znaczenie pielęgnowania wspomnień w życiu
człowieka.
Wpis z 19 listopada 2015 roku zatytułowany „Chwile refleksji” dotyczył zbliżającego
się jubileuszu stulecia istnienia szkoły. Wpis został przygotowany przez Kacpra i Karola.
Zamieszczono w nim cztery fotografie oraz skomentowano go trzydzieści siedem razy.
W tekście opisano „Zaduszki Literackie”, na które zostali zaproszeni emerytowani
nauczyciele szkoły602. Wspomnienia dawnej nauczycielki od biologii Janiny G., która została
nauczycielką dzięki wsparciu swojej polonistki Stanisławy Kunowej, o której wyraziła się
następująco: „Nie miała urody, ale miała piękną osobowość, była wspaniałym człowiekiem
i jeżeli miałabym kogoś uznać i czcić do końca, to właśnie Ją”603. Liczne komentarze pod
postem, świadczą nie tylko o zainteresowaniu tym wpisem, ale i o refleksji towarzyszącej
spotkaniu z „dawnymi profesorami”. Wiele głosów dotyczy niedoceniania pracy nauczycieli,
ale i ich powołania, poświęcenia i pasji uczenia młodych osób. Internauci zwracają uwagę,
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Aneta K., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-1115T02:04:00-08:00&maxresults=4&start=7&by-date=false dostęp: 27.09.2019.
@smok, Komentarz do wpisu „Wspomnienia, wspomnienia”, O Rąbniętych Rusałkach i Marsjanach. Tekst
przytaczany w oryginale bez korekty redakcyjnej,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015/11/wspomnienia-wspomnienia_12.html#comment-form
dostęp: 16.01.2020.
Aneta K., „Wspomnienia, wspomnienia”, O tym, jak radzimy sobie na lekcjach,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-11-19T09:06:0008:00&maxresults=4&start=6&by-date=false dostęp: 06.01.2018.
Kacper i Karol, „Wspomnienia, wspomnienia”, Chwile refleksji,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-11-22T02:31:0008:00&maxresults=4&start=5&by-date=false dostęp: 6.01.2018.
Kacper i Karol, „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2015-1122T02:31:00-08:00&maxresults=4&start=5&by-date=false dostęp: 28.09.2019.
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że w tej pracy nie chodzi tylko o przekazywanie wiedzy, ale o wychowanie, a to znacznie
trudniejsze zadanie.
Wpis z 10 grudnia 2015 roku „Tak zapamiętałam” (autor K.K.) zawiera prawie
sześćdziesiąt komentarzy pochodzących z 2015, 2016 i 2018 roku. Tekst wzbogacają cztery
zdjęcia klasowe oraz rysunki (z krótkimi opisami) prezentujące dwunastu profesorów.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawieni zostali z imienia i inicjału nazwiska.
Porównano ich do postaci z literatury, historii i filmu604.

Fragment albumu wykonanego przez uczniów liceum, Oficjalny blog uczniów I LO w Zamościu,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015/12/wspomnienia-wspomnienia.html#comment-form
dostęp: 28.09.2019.
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Fragment albumu wykonanego przez uczniów liceum, Oficjalny blog uczniów I LO w Zamościu,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015/12/wspomnienia-wspomnienia.html#comment-form
dostęp: 28.09.2019.

W pamiątkowym albumie dyrektor szkoły Zygfryd D., uczący informatyki i fizyki, został
przedstawiony jako Sędzia Soplica. Jego zastępczynie: polonistka Marianna Ch.
i rusycystka Halina Ch. zostały sportretowane kolejno jako Lilla Weneda i Marusia z filmu
„Czterej pancerni i pies”. Nauczycielkę języka polskiego Krystynę K. porównano do
Antygony, natomiast nauczycielki historii Ewę S. do Kasandry, a Halinę P. do Podstoliny
z „Zemsty” Fredry. Nauczycielkę biologii Grażynę S. wyobrażono sobie jako Telimenę
z „Pana Tadeusza”, a uczącą matematyki Janinę B. jako Radczynię z „Wesela”. Jagienką
z „Krzyżaków” została nauczycielka wychowania fizycznego, a Emilią Plater nauczycielka
religii. Natomiast Janusz K. – nauczyciel przysposobienia obronnego został porównany do
Wokulskiego, a nauczyciel języka angielskiego Jerzy K. do Wołodyjowskiego605. Jeden
z komentarzy pod postem porusza bardzo istotną kwestię dotyczącą ujawniania pełnych
danych nauczycieli, a więc imion i nazwisk, a nie tylko inicjałów lub imion. Jest to problem
dotyczący wielu tego typu prezentacji. W odpowiedzi na poruszony problem internauta
o pseudonimie „Dociekliwy” zwraca uwagę na ochronę danych osobowych w Sieci606.
Pozostałe osoby wyrażają swoje uznanie dla samego pomysłu stworzenia albumu
upamiętniającego kadrę pedagogiczną tej szkoły.
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K.K., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2015_12_10_archive.html dostęp: 28.09.2019.
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Wpis z 24 stycznia 2016 roku zatytułowany „Na zamojskim Olimpie”, autorstwa
K.K., poprzedza cytat Samuela Bogumiła Lindego „Jacy bogowie, takie nabożeństwo”.
Młodzież klasy humanistycznej przygotowała album, w którym przedstawiła wizję szkoły
i nauczyciela, inspirując się mitologią. Wpis zawiera dwa zdjęcia oraz czternaście rysunków,
które przedstawiają nauczycieli w postaci bóstw607.
Dyrektor szkoły Bolesław H. jest porównany do Zeusa – najważniejszego z bogów,
który sprawuje władzę na Olimpie. Jego zastępcy porównani zostali do Posejdona i Apolla.
Posejdon jest „zazwyczaj surowy, nie jest jednak nieczuły na niedolę śmiertelników. Ale gdy
rozgniewa się, uderza o skałę trójzębem, powodując burze, trzęsienie ziemi i długotrwałe
klęski. Często przebywa na Olimpie w otoczeniu licznych poddanych, błagających
o wsparcie”608. Pozostali nauczyciele scharakteryzowani zostali w podobny sposób. W prawie
czterdziestu komentarzach wyrażono uznanie dla prezentacji kadry pedagogicznej w tak
oryginalny i humorystyczny sposób.

Fragment albumu, który uczniowie podarowali nauczycielom. W przygotowaniu publikacji brał udział zespół
uczniów. Rysunki wykonała Agnieszka K. Opisy przygotowały humanistki: Agnieszka K. i Monika T.
oraz absolwentka filologii polskiej Alicja M. Kwestiami introligatorskimi zajęli się bracia Piotr i Paweł L.
K.K. „Wspomnienia, wspomnienia”, Na Zamojskim Olimpie. Część I, Oficjalny blog uczniów I LO w Zamościu,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2016_01_24_archive.html dostęp: 28.09.2019.
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Fragment albumu, który uczniowie podarowali nauczycielom. W przygotowaniu publikacji brał udział zespół
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Wpis z 28 stycznia 2016 roku „Na zamojskim Olimpie” część druga, autorstwa K.K. ,
stanowi nawiązanie do części pierwszej. Tekst zawiera jedno zdjęcie przedstawiające siedzibę
szkoły oraz jedenaście rysunków kadry pedagogicznej. Nauczycieli porównano do
mitologicznych bogów609.
Antoni K. nauczyciel historii i języka łacińskiego został nazwany najpracowitszym
z Bogów, czyli Hefajstosem. Nauczające historii: Barbara J. i Danuta P. zostały nazwane
kolejno: Pytią, która nie lubi, gdy pytania, które zadaje pozostają bez odpowiedzi i muzą Klio.
Natomiast nauczycielki języka rosyjskiego: Jadwiga P. i Halina Ch., nazwane kolejno: Westą
i Mojrą. Syzyfem nazwano Adama K., który uczył języka rosyjskiego. Nauczyciel od języka
francuskiego Andrzej P. został Orfeuszem, gdyż nie tylko umiejętnie grał na akordeonie,
ale i pięknie śpiewał. Natomiast Ewa R. też od nauczania języka francuskiego zyskała miano
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K.K., „Wspomnienia, wspomnienia”, Na Zamojskim Olimpie. Część II,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/2016_01_28_archive.html dostęp: 28.09.2019.
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najpiękniejszej bogini - Afrodyty. Kolejne zaś osoby: Teresa Z., Alicja L. oraz Jerzy K, które
nauczały języka angielskiego, zostały nazwane kolejno: Pax, Psyche i Amor610.
Wpis z 31 stycznia 2016 roku „Na zamojskim Olimpie” część trzecia, również
autorstwa K.K. zawiera jedno zdjęcie oraz szesnaście rysunków nauczycieli. Oto wybrane
fragmenty prezentacji nauczycieli:
„Ryszard K. – geografia. Atlas (…) Ten dobroduszny „olbrzym” nigdy nie odmawia
pomocy. Zawsze gotów jest wyświadczyć komuś przysługę. (…).
Janina S. – matematyka. Styks (…) Bogini to chmurna i niezwykle tajemnicza. (…)
Gniew Jej jest wielki, lecz można Ją ułagodzić, ucząc się na pamięć twierdzenia Pitagorasa. (…)
Józef F. – matematyka. Sylen jest bożkiem najmądrzejszym w orszaku Dionizosa. Zna
przeszłość i nawet przyszłość potrafi wyliczyć za pomocą całek, różniczek i rachunku
prawdopodobieństwa. (…)
Janusz K. – przysposobienie obronne. Eskulap – naczelny dowódca straży na Olimpie.
Znany jest ze swej surowości i powagi. Wielką wagę przywiązuje do szkolenia sanitarnego
dbając, aby jego poddani wiedzieli, jak odróżnić żywego człowieka od martwego”611.
Wpis z 25 lutego 2016 roku autorstwa Karoliny zatytułowany „Rozmowa
z absolwentem” zawiera zdjęcie absolwenta oraz czterdzieści cztery komentarze. Dawny
uczeń wypowiada się o jednym z profesorów w następujący sposób: „Lekcja u profesora
Rodzika wyglądała tak, że (…), np. wchodził na katedrę, patrzył na wszystkich uśmiechnięty
i mówił: chłopak z dziewczyną siedzą w łódce w parku, łódka porusza się z prędkością….
czemu nie piszecie, zaczęła się klasówka? Ciekawą rzeczą było to, że stopnie u niego
zaczynały się od zera. Stawiał zera i dwóje, dwóje z silnią, z jednym, z dwoma
i z trzema plusami. Gdy ktoś pytał, dlaczego dostał zero, to on zwykł mówić, że na dwa też
trzeba coś umieć, bo to jest stopień oceniający wiedzę, a jak ktoś nie umie nic, to dostaje zero.
No i takie zera stały sobie w dzienniku. Miał też swoje przyzwyczajenia - wychodził z klasy
na zaplecze, tam zapalał papierosa i szedł sobie z papierosem przez cały korytarz aż do
pokoju nauczycielskiego. Nikt na to nie zwracał uwagi, było to normalne”612.
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Wpis z 19 maja 2016 roku „Trzy pokolenia absolwentów” autorstwa Angeliki, Jagody
i Sylwii zawiera pięćdziesiąt pięć komentarzy613. Absolwenci wspominają dawnych
nauczycieli, np.: polonistkę Profesor Kunową, która studiowała na KUL-u, a w czasie
okupacji uczyła nie tylko polskiego, ale również historii i matematyki; Franciszkę Górską
„Franię”, która ukończyła Uniwersytet Kijowski; biologa Stefana Milera, który założył zoo
w Zamościu. Absolwenci podkreślają świetne przygotowanie merytoryczne nauczycieli
uczących fizyki: Profesora Borkowskiego „Piksafona”, który ukończył Uniwersytet
Warszawski oraz Profesora Stanisława Kasztelana. W pamięci pozostał także Adam Kułaj,
który uczył języka rosyjskiego, a oprócz tego poświęcał uczniom czas na rozmowy
o codziennych sprawach.
Z relacji dawnego absolwenta dowiadujemy się, jaki system karania miał jeden
z Profesorów liceum. We wspomnieniu czytamy: „Stefan Miler, założyciel zoo, które kiedyś
przylegało do naszej szkoły. Był to nauczyciel bardzo wymagający. Owszem, często zdarzało
mu się przysnąć na lekcji, co nie zmienia faktu, że był rygorystyczny i surowy. Miał ciekawy
system kar. Jeśli ktoś się nie nauczył, musiał zbierać po 100 żab dla bocianów w zoo”614.
Wpis z 6 czerwca 2016 roku zatytułowany „Szkoła z sercem” autorstwa Kasi i Kingi
został wzbogacony dwoma zdjęciami i prawie pięćdziesięcioma komentarzami od
czytelników. Autorki poświęciły go relacji z obchodów stulecia liceum, a także wywiadom
z dawnymi absolwentami, którzy wspominali ulubionych nauczycieli. Wypowiedzi dawnych
uczniów o gronie pedagogicznym świadczą o szacunku do swoich „dawnych profesorów”, ale
i o więzi, którą udało się stworzyć z nimi w czasie szkolnej nauki. Wspominano:
Teofila Lawgmina – chemika, Henryka Rodzika – fizyka, Andrzeja Borkowskiego – anglistę,
Janinę Barańską – matematyczkę, Jerzego Suchodoła, Krystynę Kamińską i Danutę
Kostrubałę615. Absolwenci podkreślali, że wiele zawdzięczali nauczycielom, których uważali
za surowych i wymagających, a mimo to zapamiętali czas spędzony w zamojskiej szkole jako
jeden z najpiękniejszych w ich życiu.
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Wpis z 7 czerwca 2016 roku przygotowany przez dwie autorki (Ola&Ola) nosi tytuł
„O szkole z uśmiechem” i zawiera pięć zdjęć oraz ponad sześćdziesiąt komentarzy616.
Małgorzata Nowosad-Pałczyńska, która była uczennicą liceum w latach osiemdziesiątych
podzieliła się swoimi wspomnieniami o nauczycielach. Oto jeden z fragmentów: „Bardzo
ciekawym człowiekiem był profesor Konior od geografii. Zaraz po dzwonku pan Konior biegł
od pokoju nauczycielskiego i zawsze miał wielki klucz. Z tym kluczem zasuwał przez cały
korytarz. Gdy profesor dochodził do prostej, gdzie teraz jest gabinet dyrektora, podnosił rękę
do góry, celował kluczem i dalej biegł. Trafiał w zamek bezbłędnie i wpuszczał nas do sali
numer 3. Często było tak, że chłopcy czekali na niego przed pokojem nauczycielskim. Gdy
profesor szedł, ciągnął się za nim ogonek chłopców. Gdy dochodził już do ostatniej prostej,
było zawsze za nim około dziesięciu chłopaków, którzy go naśladowali (…). Gdy pan Konior
otwierał zamek i gwałtownie się obracał, wszyscy chłopcy szybko odskakiwali pod ścianę.
Oczywiście, profesor dokładnie wiedział, co się dzieje, ale udawał, że się nie domyśla. (…).
Jak profesor uczył tej geografii, to nie będę opowiadać, ale robił tak: siadał, podawał temat,
pierwszy punkt, drugi punkt i nie umiał powiedzieć trzy, bo miał wadę wymowy, więc mówił
następny punkt. My wtedy: „Panie profesorze który?”, „następny”, „który?”, „tfeci”. My
celowo prowokowaliśmy profesora. Dyktował nam punkty, a później mówił: „pytam”
i szło…”617.
Wpis z 9 czerwca 2016 roku zbiorowego autorstwa (Kinga&Kasia&Sylwia&Patrycja
&Kinga&Michał) został zatytułowany „W szkole też bywa wesoło”. We wpisie znajdują się
dwa zdjęcia oraz czterdzieści sześć komentarzy. Dawni uczniowie najmilej wspominają
następujących nauczycieli: Jerzego Suchodoła uczącego przysposobienia obronnego, Teofila
Lawgmina – chemika, Henryka Rodzika – fizyka, Andrzeja Borkowskiego – anglistę, Janinę
Barańską – uczącą matematyki, Stanisława Kasztelana – nauczyciela fizyki, Juliana
Małkowicza – nauczyciela matematyki i opiekuna szkolnego chóru, Danutę Kosturbałę
od wychowania fizycznego, Mariannę Chwil – polonistkę618.
Jedna z byłych uczennic wspomina Profesora Lawgmina. „Dużo mu zawdzięczam.
(…) Był surowy, wymagał, ale później to zaowocowało. Zawsze się go baliśmy. Trzymał
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dyscyplinę. A najzabawniejsza historia to była taka, że przy szkole było kiedyś zoo. I kiedy
było okno otwarte, profesor zaczynał stukać palcami w blat i mówić: „A do odpowiedzi
idzie...”, a tu nagle ryknął lew i pojawiła się podwójna groza. No i później kogoś tam wybrał.
To było fajne. Miło to wspominam, ale każdy obawiał się, że będzie pytany. Profesor zawsze
pytał z materiału „do tyłu” - nie z kilku ostatnich lekcji, tylko z całego materiału od początku
roku. Cały materiał trzeba było mieć w małym paluszku”619.
Dawni uczniowie dzielą się też sposobami postępowania z nauczycielami, którzy
wymagali od nich bardzo dużo wiedzy. Oto jeden z przykładów: „Geografii uczył nas
profesor Ryszard Konior i zamęczał kartkówkami z mapy. Kartkówka wyglądała tak,
że rzucał nam 15 - 20 nazw i trzeba było określić, co to jest: jaka rzeka, jaki dopływ i gdzie
się znajduje, jaka górka itd. Czy to Afryka, czy Europa i jakie państwo. To wymagało
olbrzymiej wiedzy. (…) Wpadliśmy na taki pomysł, że to my sobie ustalimy, jakie profesor
nam nazwy podyktuje. Pan Konior dyktował swoje nazwy, a my pisaliśmy co innego. (…).
No i wtedy udało nam się wszystkim tę kartkówkę zaliczyć, na szczęście”620. W licznych
komentarzach do jubileuszowego wpisu pojawiają się pochwały samego pomysłu na
wspomnieniowe wywiady z absolwentami.
Wpis z 11 czerwca 2016 roku zatytułowany „Dawno, dawno temu…” autorstwa Oli B.
zawiera cztery zdjęcia oraz pięćdziesiąt cztery komentarze. Wspomnieniami ze szkolnych
dyskotek dzielą się dawni uczniowie w następującym fragmencie: „Dyskoteki, jak najbardziej
były. Tylko, że trzeba było uważać, gdy była profesor Górska, to trzeba było troszeczkę dalej
odsunąć się od partnerki. Co prawda, nie chodziła z miarką i nie mierzyła, ale wzrok miała
dobry. (…) Ale co innego mierzyła (…) odległość naszych spódniczek od kolan. Miało być
20 centymetrów”621.
Są także wspomnienia dotyczące trudnej sytuacji politycznej naszego kraju po wojnie,
w której musieli się odnaleźć nauczyciele: „Jak tutaj przyszliśmy... w 1952 roku...to były
apele poranne. (…) I wtedy wszyscyśmy śpiewali: Naprzód młodzieży świata. To się wtedy
śpiewało. (…) W późniejszym czasie, gdy już się zaczęły zmiany polityczne w kraju, nie
śpiewało się Naprzód młodzieży świata, tylko Wszystko Tobie ukochana Polsko (…)
A w międzyczasie nastąpiła zmiana dyrektora. Jak ja przychodziłem, to dyrektorem był Pan
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Michał Bojarczuk. W lutym 1953 roku, ze względu na stan zdrowia, a tak naprawdę ze
względów politycznych, odwołano go. Dyrektorem został Profesor Kazimierz Mazurek i za
jego rządów chodziłem do szkoły. Oczywiście, dyrektor musiał się dostosować do warunków,
które były w tym czasie obowiązywały w szkole. Chodzili panowie z Urzędu Bezpieczeństwa
i badali, jaka jest atmosfera”622. W komentarzach pojawiają się kolejne gratulacje dotyczące
pomysłu

na

upamiętnianie

szkoły

i

nauczycieli,

a

także

refleksje

związane

z funkcjonowaniem szkoły w dawnych czasach PRL-u.
Wpis autorstwa „Styny” z dnia 15 czerwca 2016 roku nosi tytuł „Niezapomniani
nauczyciele klasy XI b” i ma prawie trzydzieści komentarzy. Na podstawie zapisków
absolwentów z 1953 roku tak zaprezentowano grono pedagogiczne: „Hanna Porębska –
język polski (wspaniała polonistka, która z pamięci recytowała księgi Pana Tadeusza).
Krystyna Kazub – język polski. Franciszka Żalińska - Górska („Frania”) – matematyczka
(perfekcyjna i wymagająca). Jan Składnik – matematyka. Adela Lipczyńska - chemia
(pasjonatka doświadczeń chemicznych). Michał Bojarczuk – język polski, logika (dyrektor
liceum, wielki polski patriota). Michał Pieszko („Marszałek”) – geografia, geologia, logika
(organizator wycieczek krajoznawczych i porannych apeli). Władysław Borkowski
(„Piksafon”) – fizyka, astronomia (organizator i opiekun wielu kół naukowych). Tadeusz
Bryk – język francuski, rosyjski, muzyka, śpiew (również nauczyciel w szkole muzycznej,
kompozytor). Jan Ludwikowski – język rosyjski (dziadek Szczuka). Eugeniusz Hajkowski
– wychowanie fizyczne (pasjonat sportu, organizator i trener wielu szkolnych sekcji
sportowych). Jan Kuna – historia (wielce dobroduszny wychowawca, wspaniale i ciekawie
nauczał historii). Stefan Miler – botanika i biologia (wielki przyjaciel młodzieży, dyrektor
akademickiego zoo). Ksiądz Mieczysław Michalski – religia (rektor Kościoła św. Katarzyny,
wspaniały człowiek, erudyta z dużą wiedzą ogólną). Jerzy Suchodół – przysposobienie
obronne. Weronika Wawryn – rysunki”623.
Wielu absolwentów wspomina również biologa Stefana Milera, który był bardzo
lubianym i szanowanym nauczycielem. Za sprzeciw wobec decyzji władzy dotyczący zmiany
nazwy szkoły musiał odejść na emeryturę oraz przenieść się do gorszego mieszkania.
W komentarzach podano wiele dodatkowych informacji na temat tego niezwykłego
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Ola B., „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2016_06_11_archive.html dostęp:
28.09.2019.
Styna, „Wspomnienia, wspomnienia”, Niezapomniani nauczyciele klasy XI b,
http://1lozamoscblog.blogspot.com/search?updated-max=2016-06-19T00:01:0007:00&maxresults=4&start=46&by-date=false dostęp: 07.01.2018.
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nauczyciela, np.: dowiadujemy się, że był wiele razy nagradzany za zasługi dla oświaty,
a także, że przyczynił się do powstania ZOO w Zamościu624.

Podsumowanie
Dla badacza blogi szkolne stanowią interesujący materiał do obserwacji i analizy.
Poddane badaniu wpisy w kategorii „Wspomnienia, wspomnienia” na blogu uczniów liceum
w Zamościu ukazały, że proces upamiętniania może obejmować odwołania do rozmaitych
źródeł wtórnych: spisanych wspomnień, zapisków z kronik klasowych, gazetek szkolnych czy
wywiadów z absolwentami. Dodatkowym wzbogaceniem opisów mogą być materiały
wizualne w postaci różnej jakości fotografii, rysunków czy też skanów.
Uczniowie prezentują sylwetki nauczycieli w stylu pamiętnikarskim i refleksyjnym.
Świadczą o tym chociażby tytuły postów: „Chwile refleksji”, „Tak zapamiętałam”, „Trzy
pokolenia absolwentów”, „Szkoła z sercem”, „O szkole z uśmiechem”, „Dawno, dawno
temu…”, „Niezapomniani nauczyciele klasy XI b”. Blog ma wyjątkowo dużo komentarzy do
wpisów, co dowodzi istnienia blogowej wspólnoty w wirtualnej przestrzeni szkoły.
Nauczyciele są prezentowani przez podanie imienia i nazwiska albo tylko imienia
i inicjału nazwiska lub odwrotnie. Są także informacje o przezwiskach niektórych z nich, np.
„Frania”, „Piksafon”. Bardzo ciekawą inicjatywą uczniów było nadanie nauczycielom nazw
bogów olimpijskich oraz dopełnienie ich charakterystyki wymownym rysunkiem.
Absolwenci wyrażają się o nauczycielach w sposób bardzo życzliwy, serdeczny, świadczący
o dobrych relacjach panujących w szkole. Dzięki wspomnieniom dowiadujemy się
o metodach nauczania stosowanych przez nauczycieli, np. wykład, pogadanka, eksperyment.
Poznajemy sposoby sprawdzania wiedzy tj.: kartkówki oraz nietypowe sposoby oceniania.
Absolwenci podejmują również tematykę związaną z trudnymi aspektami funkcjonowania
nauczycieli w czasach PRL-u. Z uczniowskiego bloga dowiadujemy się nie tylko
o kompetencjach merytoryczno-dydaktycznych nauczycieli, ale i interpersonalnych.
Blogerzy nie podają swoich imion i nazwisk, ale często przedstawiają się jako:
D.D., Ania M., Aneta K., Kacper i Karol, K.K., Karolina, (Angelika, Jagoda, Sylwia),
Blogerki, Kasia i Kinga, Ola&Ola, (Kinga & Kasia & Sylwia & Patrycja &Kinga & Michał),
Ola B. czy Styna. W dobie Internetu charakterystyczne jest ukrywanie swojej tożsamości, ale
czy zawsze ma ono swoje uzasadnienie? Wydaje się, że w tym konkretnym przypadku
624

Styna, „Wspomnienia…”, http://1lozamoscblog.blogspot.com/2016_06_15_archive.html
dostęp: 28.09.2019.
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pożądane byłoby zamieszczanie imion i nazwisk. Twórcom bloga udało się uchwycić we
wspomnieniach o nauczycielach socjologiczno-kulturowe aspekty tego zawodu, szczególną
rolę społeczną nauczyciela, która jest

związana z wielowiekowym dziedzictwem

edukacyjnym naszego kraju. Uczniowie liceum stworzyli miejsce pamięci, które może
odwiedzić każdy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie. Jest to bez wątpienia
niezwykle cenna i oryginalna inicjatywa społeczności tego liceum.
Należy podkreślić, że spośród dziesięciu analizowanych stron internetowych szkół
tylko na jednej szkolnej stronie znajduje się oficjalny blog uczniów. Zważywszy na walory
wychowawcze,

związane

z

prowadzeniem

szkolnego

bloga,

wskazane

byłoby

upowszechnianie blogowania zwłaszcza wśród tych uczniów i nauczycieli, którzy chcieliby
podjąć się tego rodzaju aktywności w Sieci. Dzięki refleksyjno-pamiętnikarskiemu
charakterowi wpisów z kategorii „Wspomnienia, wspomnienia” staje się możliwe kreowanie
wspólnoty, która w dobie ekspansji Internetu korzysta z jego dobrodziejstw i kreuje obraz
siebie i szkoły w przemyślany sposób. Dzięki regularnym i ciekawym postom blog skupia
grono internautów, którzy dzielą się swoimi opiniami, spostrzeżeniami i czekają na kolejne
wpisy. Jednocześnie blog pomaga w uaktywnieniu dawnych wychowanków i „dawnych
profesorów”, którzy dzielą się wspomnieniami i refleksjami o szkole i nauczycielach.
Prowadzenie takiego bloga uczy nie tylko systematyczności i kreatywności, ale pomaga
doskonalić inteligencję językową, która jest rozwijana podczas opracowywania kolejnych
postów. W proces ten wpisane są bowiem liczne czynności związane z czytaniem, pisaniem,
czy też prowadzeniem wywiadów i selekcją materiałów do wpisu.
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5.

Pamięć o dawnych nauczycielach i kadrze zarządzającej szkołą na stronach
stowarzyszeń absolwentów szkół średnich
W rozdziale podejmuję próbę odpowiedzi na piąty problem badawczy: Jaką rolę

w procesie upamiętnia kadry szkół pełnią strony internetowe stowarzyszeń absolwentów
szkoły? Kultywowanie pamięci o dawnych nauczycielach, dyrektorach na stronach
internetowych stowarzyszeń absolwentów szkół średnich nie jest bowiem praktykowane
powszechnie przez szkolną społeczność. Z dziesięciu poddanych analizie stron internetowych
szkół

średnich

należących

do

Stowarzyszenia

na

rzecz

Najstarszych

Szkół

w Polsce do analizy wybrano pięć stron stowarzyszeń absolwentów, które posiadały na
stronie internetowej szkoły informacje o swojej działalności lub aktywne linki do zasobów
stowarzyszenia. Są to:


Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach „Żeromszczacy” (1995 rok założenia)625;



Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” w Ostrowie Wielkopolskim
(1994 rok założenia)626;



Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im.
Marsz. St. Małachowskiego w Płocku (1957 rok założenia)627;



Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
„Confraternitas Gostomianum” w Sandomierzu (2001 rok założenia)628;



Koło Wychowanków VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV w Warszawie
(2001 rok założenia)629.
Stowarzyszenia powstały w XX i XXI wieku i choć ich działalność różni się od siebie,

to łączy je kultywowanie i upowszechnianie pamięci o dawnych nauczycielach i dyrektorach
szkoły. Każde z nich jest aktywne w innych obszarach, na które składają się m.in.:
625

„Żeromszczacy”, Strona internetowa Stowarzyszenia, https://zeromszczacy.pl/nasza-historia-i-dzialalnoscid152.html dostęp: 06.10.2019.
626
„Alma Mater Ostroviensis”, Strona internetowa Stowarzyszenia,
http://www.1liceum.edu.pl/stowarzyszenie_historia.html dostęp: 06.10.2019.
627
„Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława
Małachowskiego w Płocku”, Strona internetowa Towarzystwa, http://towarzystwo.malachowianka.pl/wpcontent/uploads/2015/10/statut-VI-2016.pdf dostęp: 06.10.2019.
628
Krajowy Rejestr Sądowy, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i i Liceum Ogólnokształcącego
Confraternitas Gostomianum w Sandomierzu, https://krs-pobierz.pl/wychowankow-gimnazjum-i-i-liceumogolnoksztalcacego-confraternitas-gostomianum-w-sandomierzu-i451978 dostęp: 06.10.2019.
629
Krajowy Rejestr Sądowy, Koło Wychowanków VIII Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława IV
w Warszawie, https://krs-pobierz.pl/kolo-wychowankow-viii-gimnazjum-i-liceum-imienia-krola-wladyslawaiv-w-warszawie-i462343 dostęp: 06.10.2019.
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pielęgnowanie tradycji szkoły, współorganizowanie zjazdów, wydawanie okolicznościowych
publikacji (zjazdy, jubileusze), udział w życiu szkoły i aktywizacja jej wychowanków.
Na stronach internetowych tych organizacji publikowane są materiały dokumentujące
podejmowane przez jej członków działania. Upowszechniane są także artykuły, teksty, które
dotyczą dawnych nauczycieli, odbytych zjazdów, spotkań, relacji z pogrzebów, a także
odwiedzin na grobach nauczycieli.
Na stronie internetowej I LO w Kielcach znajduje się zakładka „Organizacje”
i podzakładka „Żeromszczacy” będąca jednocześnie linkiem do strony Stowarzyszenia
absolwentów szkoły. Na oficjalnej stronie Stowarzyszenia znajdują się materiały poświęcone
dawnym nauczycielom szkoły, które zamieszczono w zakładkach: „Historia szkoły”,
„Pożegnania”, „Odeszli od nas” i „Cmentarze”.
We wspomnieniach zawartych w zakładce „Historia szkoły” poznajemy dawnych
nauczycieli na podstawie relacji uczniów. Wpis zatytułowany „Wybitni Nauczyciele
- Kazimierz Kaznowski” to wspomnienie absolwenta szkoły z roku 1937, pisarza Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego. Oto fragment: „Ze szkolnych pedagogów najbardziej lubiłem
profesora Kazimierza Kaznowskiego, który uczył nas przyrody. Był to człowiek jakby żywcem
przeniesiony z XIX stulecia -- z bródką, W garniturze, z białym kołnierzykiem, niezwykle
poważny, do wszystkiego odnosił się z wielką pieczołowitością i pedanterią, uważając, że to,
co robi, ma wielkie znaczenie. Uwielbiałem jego lekcje, to było jakieś zauroczenie”630.
Pod tym wpisem zamieszczono biogram Profesora Kaznowskiego oraz zdjęcia jego grobu na
Cmentarzu Starym w Kielcach.
Kolejne wspomnienie, autorstwa Dariusza Skrzyniarza dotyczy nauczyciela Adama
Miętusa. Czytamy w nim, że Profesor: „Lubił swój zawód i swoich uczniów. Jego
wychowankowie zapamiętali go jako człowieka dobrodusznego, nauczyciela eleganckiego
i niezwykle cierpliwego. Kielecką młodzież uczył łaciny oraz języka niemieckiego. Dzielił się
również zamiłowaniem do muzyki. – Profesor Miętus uczył także historii klasycznej Grecji
i Rzymu w Studium Teatralnym u państwa Byrskich”631.
W

zakładce

„Odeszli

od

nas”

zawarto

informacje

dotyczące

nauczycieli

i dyrektorów, którzy zmarli.
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Wybitni Nauczyciele - Kazimierz Kaznowski, Strona internetowa Stowarzyszenia „Żeromszczacy”,
https://zeromszczacy.pl/wybitni-nauczyciele-kazimierz-kaznowski-id832.html dostęp: 25.09.2019.
D. Skrzyniarz, Adam Miętus, zapomniany profesor naszej szkoły, w 125 rocznicę urodzin, Strona internetowa
Stowarzyszenia „Żeromszczacy”, https://zeromszczacy.pl/adam-mietus-zapomniany-profesor-naszej-szkolyw-125-rocznice-urodzin-id725.html dostęp: 25.09.2019.
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Na stronie internetowej Stowarzyszenia „Żeromszczacy” zamieszczono skan z wiadomością prasową
o pogrzebie dawnego dyrektora szkoły Stanisława Ornatowskiego, https://zeromszczacy.pl/pozegnaniedyrektora-stanislawa-ornatowskiego-id753.html dostęp: 03.10.2019.

We wpisie „Odeszli od nas” wymieniono następujących Profesorów: Stanisława
Ornatowskiego, dyrektora w latach 1976-1983; Jerzego Zarembę – nauczyciela matematyki
w latach 1969-1999, wicedyrektora w latach 1971-1976; Martę Kozikowską – nauczycielkę
historii w latach 1962-1976; Wiesławę Pypeć – nauczycielkę języka rosyjskiego w latach
1997-2004; Urszulę Przeździk – nauczycielkę wychowania technicznego w latach 1963-2000;
Stanisława Wolnego – nauczyciela wychowania fizycznego w latach 1953-1955;
Marię Jelińską – nauczycielkę fizyki w latach 1960-1993, opiekunkę Błękitnego Szczepu
Dzieci Gór; Zofię Sadowską – nauczycielkę języka niemieckiego w latach 1970-1977;
Zdzisława Kwiatkowskiego – nauczyciela chemii i wicedyrektora w latach 1955-1961;
Felicję Wójcikową – nauczycielkę biologii w latach 1970-1984; księdza Stanisława
Sztafrowskiego – nauczyciela religii w latach 1961-1963; Elżbietę German – nauczycielkę
języka angielskiego w latach 1977-2011; Marię Bełzową – nauczycielkę biologii w latach
1976-1993, wicedyrektora szkoły do 1990 roku; Jerzego Woźniaka – nauczyciela
wychowania fizycznego w latach 1974-1982; Lidię Tobiasz-Giler – nauczycielkę historii
w latach 1988-1993; Marię Lewicką – nauczycielkę języka angielskiego w latach 1962-1974;
Wiktorię Siwoń – nauczycielkę języka polskiego w latach 1994-2011; Jana Patulskiego –
nauczyciela języka rosyjskiego w latach 1966-1977; Danutę Sobczak-Michałowską –
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nauczycielkę wychowania plastycznego w latach 1971-1984; Krystynę Dziurową – nauczycielkę
języka polskiego w latach 1971-1973632.
O „dawnej profesor” uczącej historii Marcie Kozikowskiej pseudonim: „Kozia” albo
„Kozica historyca” czytamy w pożegnalnym liście wychowanka: „Naprawdę była skromna
i cicha, miała zawsze dyskretny uśmiech na twarzy. Nosiła się dostojnie, wtedy mówiło się
„szyk przedwojenny”, to znaczyło ten lepszy - a może po prostu inny, a może bardziej
nauczycielski. Chodziła wolnym krokiem w butach na płaskim obcasie, prosta jak struna,
w plisowanej szarej spódnicy i granatowym sweterku, spod którego widać było kołnierzyk
białej bluzki zapiętej pod szyją (…). Pamiętam, to był rok 1973 a może 74 ty - na jednej
z lekcji spytałem: - Pani profesor , co się wydarzyło w Katyniu…, czy to prawda? Chwilę
milczała, wodziła wzrokiem za oknem.. , - znam i szanuję twoje poglądy, ale tego nie ma
w programie.., jednak po chwili dodała – …tak to prawda, tam zginęli polscy oficerowie,
zostali zabici przez Rosjan”633.
Dzięki relacjom dawnych absolwentów poznajemy bliżej nauczycieli liceum oraz ich
zachowania i postawy w niełatwych czasach PRL-u. Dowiadujemy się, iż mimo oficjalnego
programu nauczania historii, który był okrojony z wielu treści lub ukazywał je
w sposób zafałszowany nauczyciele ci, mieli odwagę mówić prawdę i za to przetrwali
w pamięci pokoleń. Byli też nauczyciele, którzy tworzyli silne więzi z wychowankami, do
takich osób należała Profesor Maria Jelińska „Marylka”. Oto fragment bardzo osobistego
wspomnienia absolwentki z 1966 roku: „Moja ukochana pani profesor fizyki!!! To dzięki niej
poszłam na studia fizyczne, ukończyłam je i wróciłam do Żeromskiego nauczać tego
przedmiotu. (…) Żegnaj moja ukochana pani profesor. Takie życie, każde ma swój kres...
Odwiedzę cię Marysiu na cmentarzu przy najbliższej mojej bytności w Kielcach. Mieszkam
w Olsztynie”634.
Te wspomnienia dowodzą, że zawód nauczyciela wiąże się z emocjami, które mogą
wywoływać pozytywne lub negatywne wspomnienia. Emocje wiążą się z pamięcią,
w której dobrego nauczyciela się „nosi się” latami, a o złym nie chce się pamiętać.
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„Odeszli od nas”, Strona internetowa Stowarzyszenia „Żeromszczacy”, https://zeromszczacy.pl/odeszli-odnas-id19.html dostęp: 26.09.2019.
S. Rogowski, Pożegnaliśmy profesor Martę Kozikowską, Strona internetowa Stowarzyszenia „Żeromszczacy”,
https://zeromszczacy.pl/pozegnalismy-profesor-marte-kozikowska-id603.html dostęp: 26.09.2019.
H. Stelmaszczyk, Żegnamy Marię Jelińską, Strona internetowa Stowarzyszenia „Żeromszczacy”,
https://zeromszczacy.pl/zegnamy-marie-jelinska-id478.html dostęp: 27.09.2019.
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Fragment zakładki „Cmentarze” ze spisem grobów nauczycieli. Warto zwrócić uwagę, że w wykazie nauczycieli
podano lata ich pracy w szkole, Strona internetowa Stowarzyszenia „Żeromszczacy”,
https://zeromszczacy.pl/sites/default/files/galeria/pliki/68/na_starym_i_nowym_cmentarzu_w_kielcach_0.pdf
dostęp: 26.09.2019.

Stowarzyszenie „Żeromszczacy” kultywuje pamięć o „dawnych profesorach” szkoły
poprzez upowszechnianie wspomnień, materiałów wizualnych na ich temat, a także przez
podawanie informacji o miejscach ich pochówku. Nieocenioną wartość mają relacje dawnych
absolwentów o swoich profesorach, które pozwalają nam dowiedzieć się, że młodzież ceniła
pedagogów nie tylko za bardzo dobrą znajomość swojego przedmiotu, ale za osobowość
i bycie dobrym człowiekiem dla innych. Dostęp do tego rodzaju treści stanowi dla
przedstawicieli nauk społecznych, w tym pedagogów punkt wyjścia do proponowania zmian
w kształceniu, doskonaleniu pedagogów, ale i w refleksji nad współczesną kondycją tego
zawodu.
Na stronie internetowej liceum w Wieluniu jest zakładka Stowarzyszenie, w której
znajdują się ogólne informacje na temat działalności Stowarzyszenia Wychowanków „Alma
Mater Ostroviensis”. Wydanie „Ksiąg Pamięci Non Omnis Moriar”, które są zbiorem
biogramów profesorów i wychowanków ostrowieckiej szkoły to tylko jeden z przejawów
pielęgnowania kultury pamięci przez jej wychowanków. Ponadto członkowie Stowarzyszenia
biorą udział w uhonorowaniu zasłużonych Profesorów, np.: pośmiertnie Stanisława
Gliwińskiego i Józefa Jachimka. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą również
w zjazdach wychowanków szkoły „Alma Mater Ostroviensis”635. Na stronie nie ma
szczegółowych informacji o poszczególnych nauczycielach, ale te są wystarczające, aby
pamięć o „dawnych profesorach” mogła być obecna w Internecie.
635

Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, Strona internetowa I LO w Ostrowie
Wielkopolskim, http://www.1liceum.edu.pl/stowarzyszenie_historia.html dostęp: 05.10.2019.
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Na stronie internetowej płockiej „Małachowianki” znajduje się zakładka „O nas”
i podzakałdki: „Absolwenci”, „Towarzystwo” i „Wspomnienia”636. Klikając w podzakładkę
„Towarzystwo” następuje przekierowanie na oficjalną stronę internetową „Towarzystwa
Wychowanków,

Wychowawców

i

Przyjaciół

Gimnazjum

i

Liceum

im.

Marsz.

St. Małachowskiego w Płocku”637. Na jego stronie internetowej znajduje się link do strony
poświęconej historii „Małachowianki”, w którym zamieszczono wiele cennych wspomnień
o dyrektorach i nauczycielach, co stanowi doskonałe uzupełnienie informacji o dawnych
pedagogach, którego nie ma na oficjalnej stronie szkoły638.
W zakładce „Dyrektorzy” widnieje interaktywna lista, na której w porządku
chronologicznym, rozpoczynając od czasów najnowszych, zamieszczono nazwiska osób
kierujących szkołą. Ponadto zawarto w niej informacje o roku objęcia stanowiska, a także
zaprezentowano dostępne wizerunki, krótkie biogramy lub odnośniki (linki) do innych
zasobów w Sieci. Z wykazu wynika, że w samym XX wieku było 27 dyrektorów placówki,
wśród których dominowali mężczyźni.
Dyrektor Kazimiera Kawa była wieloletnią dyrektor szkoły, która zapisała się
w pamięci wychowanków jako osoba przedsiębiorcza i troskliwa. Dzięki biogramowi
dowiadujemy się o jej zmaganiach z ówczesną władzą, chcącą pozbawić ją stanowiska
z powodu wykrycia nielegalnych ulotek na terenie szkoły. W biogramie opisano przyczynę jej
przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ponadto podano informację o miejscu jej pochówku
w Płocku639. W jednym ze wspomnień absolwentów czytamy: „Moja polonistka Kazimiera
Kawa miała do poezji i literatury podejście bardziej intelektualne. Uważała, że dobry tekst
literacki może zrozumieć i napisać tylko człowiek dojrzały, posiadający duży bagaż
doświadczeń życiowych. (…) Niektórzy mówili o niej, że jest komunistką i materialistką
i realizuje program zgodny z ideologią władz. Ale na moje pytanie, zadane w czasie lekcji,
kto jej zdaniem jest najlepszym polskim poetą, moja polonistka odpowiedziała, że jest to
twórca nieobecny w naszych podręcznikach, mieszkający poza granicami Polski – Czesław
Miłosz. (…) Profesor Kawa zapraszała mnie czasami do swego mieszkania, gdzie wieczorami
636

„Absolwenci”, Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/index.php/wspomnienia/#
dostęp: 29.09.2019.
637
Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im.
Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, http://towarzystwo.malachowianka.pl/ dostęp: 29.09.2019.
638
„O nas”, podzakładka „Strona poświęcona historii Małachowianki”, Strona internetowa Towarzystwa
Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish dostęp: 29.09.2019.
639
Fragment zakładki „Dyrektorzy”, Kazimiera Kawa, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4PKawaKazimiera dostęp: 29.09.2019.
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robiła spotkania przy herbacie dla uczniów, z którymi chciała porozmawiać i podyskutować
na tematy związane z literaturą, nieprzewidziane w programie szkolnym. Na tych spotkaniach
widywałem same dziewczyny, przeważnie ładne i inteligentne uczennice ze starszych klas
Małachowianki. W domowej atmosferze nasza polonistka traktowała swoich uczniów jak
młodszych przyjaciół. Z powagą i zrozumieniem wysłuchiwała naszych opinii na różne
tematy. To nie przeszkadzało, że następnego dnia, po miłym wieczornym spotkaniu
dostawałem dwójkę z polskiego za słabą znajomość gramatyki”640.

Fragment zakładki „Dyrektorzy”- biogram Kazimiery Kawy, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4PKawaKazimiera dostęp: 29.09.2019.

Z biogramu dyrektora Zdzisława Kowalczyka wiemy, że nauczał on łaciny i był
dyrektorem szkoły w bardzo trudnym okresie dla polskiej oświaty, bo w latach 1948-1954.
Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i pracował w szkolnictwie średnim w Warszawie
oraz prowadził tajne nauczanie. W opowieściach dawnej absolwentki przedstawiony został
jako człowiek wyjątkowy, o wysokiej kulturze osobistej. Kiedy w szkole wykryto nielegalnie
działającą grupę młodzieży, władza odwołała go ze stanowiska. Mimo protestów nauczycieli

640

Fragment zakładki „Wspomnienia”, Tarcza na szpilce, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#90wtb dostęp: 04.10.2019.
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i uczniów oraz rodziców nie udało się zmienić tej decyzji641. Należy pamiętać, że był to czas
walki z wrogiem klasowym, z obcą propagandą, którą władza tępiła i takie samo zadanie
wyznaczyła osobom zarządzającym szkołą.
Niektóre biogramy opracowano na postawie relacji bliskich dyrektorom osób, np.:
wpis o dyrektorze szkoły Wojciechu Wielgoszu oparto na liście syna, który opisał życiorys
swojego ojca. W tekście znajdują się zarówno informacje dotyczące życia osobistego jak
i zawodowego. Dyrektor Wielgosz sprawował funkcję dyrektora w latach 1947-1948. Był
lubiany przez uczniów, którzy podarowali mu nawet srebrną papierośnicę z następującą
dedykacją: „Kochanemu Dyrektorowi w dniu Imienin Młodzież”642.
Warto dodać, że tylko w latach 1947/1948 w „Małachowiance” na stanowisko
dyrektorskie było powołanych w sumie pięciu dyrektorów. Najdłużej piastującymi
to stanowisko, po drugiej wojnie światowej byli: fizyk Zygmunt Werdenowski (1954-1962),
polonistka Kazimiera Kawa (1968-1981) oraz geograf Tadeusz Zombirt (1994-2005).
Na stronie internetowej zamieszczono też relacje o dawnych nauczycielach, które
pokazują, co młodzież ceniła najbardziej u pedagogów.
Józef Karaskiewicz, obdarzony przez uczniów pseudonimem „Karaś”, był jednym
z bardzo lubianych przez młodzież pedagogów „Małachowianki”. Pracował w niej w latach
1923-1928, a potem w latach 1945-1971. Jeden z absolwentów szkoły tak opisał Profesora:
„Była to postać w szkole niezwykła. Starszy, elegancki, wręcz wytworny pan, zawsze
nienagannie ubrany (w miejsce krawata używał muszki), z imponującą fryzurą,
o charakterystycznym niskim i dostojnym głosie (…), budził powszechny respekt uczniów,
którzy dobrze wiedzieli, że z „Karasiem” to „nie przelewki”. Jako wykładowca był bardzo
wymagający, a przy tym miał na wszystko otwarte oczy”643.

641

Fragment zakładki „Dyrektorzy”, Zdzisław Kowalczyk, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4PKowalczykZdzislaw
dostęp: 29.09.2019.
642
Fragment zakładki „Dyrektorzy”, Wojciech Wielgosz, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4PWielgoszWojciech
dostęp: 29.09.2019.
643
Fragment zakładki „Nauczyciele”, Józef Karaskiewicz, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4F dostęp: 03.10.2019.
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Fragment zakładki „Nauczyciele” i podzakładki „Miejsca spoczynku” – Józef Karaskiewicz , Strona internetowa
Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego
w Płocku, http://historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4G dostęp: 05.10.2019.

Wspomnienia dawnego absolwenta dotyczą wychowawcy, o którym napisał
następująco: „nasz zacny wychowawca, prof. Karol Jankowski („Karolek”). Swoją prawością
charakteru, skromnością, dobrocią, spokojem i niekłamaną życzliwością potrafił stworzyć
wśród swoich podopiecznych prawdziwie przyjazną atmosferę. Pod kuratelą tak znakomitego
wychowawcy, kochającego młodzież, czuliśmy się nie tylko bezpieczni, lecz także coraz
bliżsi sobie (…) Jako wicedyrektor szkoły i wychowawca klasowy uczył nas dyscypliny,
odpowiedzialności i subordynacji. Jego lekcje wychowawcze nacechowane były głęboką
troską o poziom etyczny wychowanków. Bezpośredni stosunek wychowawcy do nas
sprawiał, że niejednokrotnie stawialiśmy mu przeróżne kwestie dotyczące polityki, życia
codziennego w Polsce, savoir vivru. Pan Jankowski prowadził ponadto zajęcia z języka
angielskiego, wielu kolegów z klasy uczęszczało na jego lekcje”644.

644

Fragment zakładki „Wspomnienia”, Czas Wzrastania. Małachowiak (1951-1955), Strona internetowa
Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St.
Małachowskiego w Płocku,http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#90cw
dostęp: 04.10.2019.
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Fragmenty grobów „dawnych profesorów”: Karola Jankowskiego i Jadwigi Ożugowskiej, o które dbają
wychowankowie liceum. Poświadcza to symboliczna niebieska kartka, która znajduje się pod zniczami,
Zakładka „Galeria”, podzakładka „Pamiętamy 2018”, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://towarzystwo.malachowianka.pl/?page_id=1020 dostęp: 06.10.2019.

Kolejnym wspominanym nauczycielem była Profesor od języka polskiego Jadwiga
Ożugowska. „Niezwykle błyskotliwa, elokwentna i dowcipna (…), a przy tym niezmiernie
wymagająca, imponowała nam nie tylko znajomością literatury, lecz także swoją
nietuzinkową osobowością. (…) Dobrze pamiętam jej natychmiastowe, charakterystyczne
reakcje na wszelkie potknięcia w wypowiedziach odpowiadających na lekcji uczniów. Tak
np. „(…) „Autorowi w tym utworze rozchodzi się, o...", pani profesor znacząco pouczyła
kolegę: „Kamiński, rozejść to się może... małżeństwo".”645
Z zebranych wspomnień absolwentów, których treść jest utrzymana w podobnym do
zacytowanych fragmentów tonie, dowiadujemy się o przezwiskach Profesorów. I tak:
Profesor od chemii Stanisławę Todtleben nazwano „Babuszką”, Profesor Marię Ostromęcką
od języka rosyjskiego „Rusałką”, a Profesor Józefa Brudnicka zwana była „Ziutą”. Cenne są
również wspomnienia Jan Chojnackiego, które dotyczyły wymagającej polonistki Krystyny
(Ossowskiej) Jankowskiej.
645

Fragment zakładki „Wspomnienia”, Czas Wzrastania. Małachowiak (1951-1955), Strona internetowa
Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St.
Małachowskiego w Płocku, http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#4F
dostęp: 04.10.2019.
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Fragment zakładki „Album”, Lata 1955-1959, Strona internetowa Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców
i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku,
http://www.historia.malachowianka.pl/albumA1959b.html dostęp: 04.10.2019.

Na stronie dotyczącej wspomnień zamieszczono film z fotografiami „dawnych
profesorów” oraz zbiorowe fotografie upamiętniające kadrę „Małachowianki”646. Na uwagę
zasługuje wspomnienie „Zaliczona matura na pięć” o Profesorze od języka angielskiego
Marku Chmielowskim, pseudonim „Chmielo”. Dzięki wnikliwej relacji dawnej absolwentki
poznajemy nie tylko jego wygląd zewnętrzny, nawyki, ale też kompetencje merytorycznodydaktyczne, interpersonalne, które bardzo cenili uczniowie647.
Na stronie internetowej I LO w Sandomierzu znajduje się link do „Stowarzyszenia
Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum”
w Sandomierzu. Głównym celem działalności organizacji jest pielęgnowanie tradycji szkoły
oraz pogłębianie wiedzy o jej historii i wychowankach. Ponadto strona stanowi też miejsce,
w którym znajdują się informacje o uroczystościach pogrzebowych „dawnych profesorów”,

646

647

Fragment zakładki „Wspomnienia”, A Twego światła cząstka i w nas, Strona internetowa Towarzystwa
Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego
http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#90rem dostęp: 04.10.2019.
Fragment zakładki „Wspomnienia”, Zaliczona matura na pięć, Strona internetowa Towarzystwa
Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego
http://www.historia.malachowianka.pl/School_History_rev02.html?polish#90mz5 dostęp: 04.10.2019.
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np.:

Franciszka

Sieciarskiego648,

fizyka

Zbigniewa

Czerwonki649

oraz

zjazdach

wychowanków650.
W zakładce „Wydawnictwa” zamieszczono w wersji cyfrowej publikację noszącą
tytuł „W naszej pamięci” tom III. Tytuły poszczególnych wpisów w pełni oddają jej
upamiętniający charakter: „Wspomnienie z lat szkolnych”, „Szkoła i nauczyciele”, „Ukłon
moim kochanym belfrom”, „Sylwetki moich nauczycieli”, „Oni kształtowali mój
charakter”651.
Wspomnienia o nauczycielach z początku XX wieku przypominają opis z kieleckiej
szkoły, w której panowała szeroko zakrojona akcja rusyfikacyjna. „Profesorowie Rosjanie
mieli fachowe wyższe wykształcenie i uczyli dobrze. Panował jednak formalizm, zamknięcie
się w podręczniku, unikanie dyskusji, wyjścia poza ujęcie podręcznikowe. Nie istniały żadne
kółka naukowe, nie spotykaliśmy się z profesorami poza lekcjami. Lektura rosyjska była
uprawiana, ale nie wychodziła poza tematykę szkolną. Pomiędzy profesorem i uczniem
panowała obcość, a nawet "wrogość szkolna". Dystans urzędowy był nakazany, a formalizm
szkolny – „metodą”. Nie było wspólnych wycieczek z profesorami, a wycieczki samych
uczniów budziły lęk, że może powstać antyrządowy spisek”652.
O kolejnym Profesorze, tym razem od łaciny czytamy: „M i c h a ł K r a u z (…) ,
dystyngowany starszy pan po pięćdziesiątce. Do klasy przychodził zawsze w uroczystym
długim mundurze. Wchodził na katederkę energicznym, krokiem i lustrował klasę przez
binokle, o których mówiono, że dawały podwójne widzenie, bo dostrzegały uczniów
nie przygotowanych (sic!). Łacina obowiązywała od klasy III, ale poprzedni profesor Norup
niczego nas nie nauczył. Prof. Krauze musiał w ciągu roku przerobić dwie klasy. Na jego
lekcjach panowała cisza i trzeba było mieć napiętą uwagę. Trzeba było dobrze opanować
gramatykę i biegle tłumaczyć tekst. Na katederce ze swą dużą głową, czerwonymi pełnymi
648

649

650

651
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Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
Confraternitas Gostomianum, http://confraternitas.pl/index.php?news&nid=33_Zmar-Franciszek-Sieciarski
dostęp: 05.10.2019.
Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
Confraternitas Gostomianum, http://confraternitas.pl/index.php?news&nid=32_Zmar-Zbigniew-Czerwonka
dostęp: 05.10.2019.
Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
Confraternitas Gostomianum, http://confraternitas.pl/index.php?news&nid=31_Zjazd-matura-1968
dostęp: 05.10.2019.
W naszej pamięci, s. 1, Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum
Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum,
http://confraternitas.pl/web_documents/wnaszejpamieci.pdf dostęp: 05.10.2019.
W naszej pamięci, s. 15, Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum
Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum,
http://confraternitas.pl/web_documents/wnaszejpamieci.pdf dostęp: 05.10.2019.
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policzkami, długim nosem i krótko strzyżonymi włosami prof. Krauze wyglądał groźnie
i budził lęk. Chyba chorował na astmę, bo stale kaszlał i pluł. Lekcję prowadził po rosyjsku,
ale gdy mu zabrakło słowa rosyjskiego, posiłkował się językiem polskim. (…). Podobno był
protestantem i dlatego nie chodził z uczniami do Katedry. Przypuszczam, że pochodził
z Niemców kolonistów, jakich było dużo na Lubelszczyźnie. Poprzednio był profesorem
w gimnazjum zamojskim. Był doskonałym pedagogiem, może najlepszym ze wszystkich
tamtejszych nauczycieli”653.
Maturzystka z 1963 roku wspomina swoich profesorów w następujący sposób:
„Prof. Baczyński - historyk, człowiek nadzwyczaj sympatyczny, pogodny, nieco rubaszny,
dużej postury, ale nie mniej dużego serca, jego sławny odruch i okrzyk Mam cię szelmo! przy
idealnej ciszy pisanej klasówki, doprowadzały nas nieomal do zawałów; w tych przypadkach
chodziło nie o złapanie ściągającego, a złapanie muchy, która przeszkadzała Profesorowi
w drzemce”654.
Maturzystka z 1966 roku opisuje ówczesnego dyrektora: „Dyrektorem Szkoły był pan
Stanisław Smolnicki, Była to postać ciekawa. W moich wspomnieniach Dyrektor pozostał
osobą walczącą z młodzieżą chodzącą na lekcje religii do Katedry. Dyrektor wspólnie
z nauczycielem przysposobienia wojskowego Panem Janem Roleckim skrzętnie pilnowali
drzwi Katedry, którymi wchodziła młodzież na lekcje religii. Naszym katechetą był ksiądz
Antoni Ziółkowski, który widząc co się dzieje, nie chcąć [sic!] młodzieży narażać na
konsekwencje, wyprowadzał nas przez zakrystię. W ten sposób wyprzedzaliśmy
kontrolujących nas i przed nimi byliśmy na obiedzie w stołówce szkolnej udając, że jesteśmy
tu od dawna”655.
W VIII LO w Warszawie znajduje się zakładka „O szkole” i podzakładka „Koło
Wychowanków”. W podzakładce „Materiały i wspomnienia” znajduje się dokument
„50 - lecie matury rocznika 1966”, z którego możemy dowiedzieć się o atmosferze, w której
musieli pracować nauczyciele szkoły. „Były to lata, kiedy rządząca w Polsce od 1948 r.
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) pod przewodnictwem (od 1956 r.)
Władysława Gomułki, po początkowym okresie względnej „odwilży” znowu zaczęła
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W naszej pamięci, s. 22-23, Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum
Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum,
http://confraternitas.pl/web_documents/wnaszejpamieci.pdf dostęp: 05.10.2019.
W naszej pamięci, s. 85, Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum
Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum,
http://confraternitas.pl/web_documents/wnaszejpamieci.pdf dostęp: 05.10.2019.
W naszej pamięci, s. 87, Strona internetowa Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i I Liceum
Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum,
http://confraternitas.pl/web_documents/wnaszejpamieci.pdf dostęp: 05.10.2019.
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„przykręcać śrubę”. Jedyną „słuszną” drogą rozwoju Polski był więc komunizm, nazywany
przez rządzącą władzę socjalizmem, który nie tolerował odmiennych (poza oficjalnymi)
poglądów nt. współczesnej historii Polski, dróg jej rozwoju, krytyk pod adresem rządzącej
PZPR itp. Takie też prawdy były niejednokrotnie przekazywane uczniom np. na lekcji
historii”656.
W 2016 roku zorganizowano zjazd dawnych absolwentów z 1966 roku, który swoją
obecnością uświetniły dawne nauczycielki: Zofia Błaszczyk i Maria Domin. Przed
rozpoczęciem uroczystości delegacje poszczególnych klas odwiedziły cmentarze, na których
pochowano „dawnych profesorów”657.

Fragment zakładki „Materiały i wspomnienia” z uroczystego zjazdu absolwentów z 1966 roku, s. 3,
Strona internetowa VIII LO w Warszawie,

http://www.wladyslaw.edu.pl/dokumenty/50+lecie+matury+rocznika+1966.pdf dostęp: 05.10.2019.

Podsumowanie
Dzięki linkom do stron stowarzyszeń szkół uzyskujemy dostęp do treści wspomnień
oraz dowiadujemy się o sposobach kultywowania pamięci o „dawnych profesorach” szkoły.
Każde ze stowarzyszeń czyni to w odmienny sposób. Począwszy od zbierania relacji
o profesorach, po uczestnictwo w uroczystych jubileuszach, wydawanie okolicznościowych
wydawnictw, broszur, które przypominają o dawnej kadrze szkoły po odwiedzanie grobów
zmarłych pedagogów i dbanie o ich stan.
656

50 - lecie matury rocznika 1966, s. 1, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/dokumenty/50+lecie+matury+rocznika+1966.pdf dostęp: 05.10.2019.
657
50 - lecie matury rocznika 1966, s. 3, Strona internetowa VIII LO w Warszawie,
http://www.wladyslaw.edu.pl/dokumenty/50+lecie+matury+rocznika+1966.pdf dostęp: 05.10.2019.
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W działalność stowarzyszeń włączeni są także dawni nauczyciele, którzy jeszcze żyją,
a dla tych którzy odeszli zapewniono miejsce ich upamiętniania w wirtualnej przestrzeni.
Liczne linki, odsyłacze kierują nas do dodatkowych treści ukrytych w kolejnych
podzakładkach, co przyczynia się do uzyskiwania pełniejszego obrazu dawnej społeczności
szkoły i wnikliwszego spojrzenia na pracę profesorów. Dzięki biogramom, artykułom,
skanom z gazet poznajemy nauczycieli z opowieści zarówno dawnych absolwentów,
nauczycieli, jak i dyrektorów.
Najczęściej wspominanymi są nauczyciele podchodzący do swojej pracy z pasją,
traktujący spotkanie z drugim człowiekiem jako szczególną możliwość oddziaływania na
kształt jego osobowości, nawyków, postaw i zachowań. Wśród określeń dotyczących
profesorów pojawiają się m.in.: dobroduszny, cierpliwy, troskliwy, o wysokiej kulturze
osobistej. Natomiast w odniesieniu do wyglądu zewnętrznego: elegancki, wytworny,
pedancik, skromny. Dzięki wspomnieniom poznajmy przezwiska nauczycieli, np.: „Kozica
historyca”, „Marylka”, „Karaś”, „Babuszka”, „Rusałka”, „Ziuta”, „Chmielo”. To, co łączy
większość wspominanych pedagogów to mistrzostwo zawodowe, na które składała się
ogromna wiedza merytoryczno-dydaktyczna, idąca w parze z niepowtarzalną osobowością
i stylem bycia. Ponadto wychowankowie zwracają uwagę w swoich relacjach na rolę
atmosfery,

którą

tworzyli

nauczyciele.

Doceniają

ich

działalność

pozalekcyjną,

nadprogramową, którą często prowadzili chcąc zachęcić młodych do zdobywania wiedzy, ale
i głębszych przemyśleń.
Wyrazem wdzięczności wychowanków są nie tylko księgi pamiątkowe, zjazdy
absolwentów, ale i odwiedzanie grobów nauczycieli, zamieszczanie informacji w Sieci
umożliwiających łatwe odnalezienie ich miejsc spoczynku. Na większości stron znajdują się
też zdjęcia grobów, którymi opiekuje się społeczność danej szkoły.
Na

wyróżnienie

zasługuje

działalność

stowarzyszenia

płockiego

liceum

„Małachowianki”. Na swojej stronie internetowej członkowie stowarzyszenia dawnych
wychowanków w sposób nacechowany ogromnym szacunkiem zaprezentowali historię
szkoły, nauczycieli i dyrektorów. W interaktywnym wykazie znajdują się informacje
dotyczące daty rozpoczęcia pracy w szkole nauczyciela, dyrektora, a w biogramie, jeśli jest
on uzupełniony, znajdują się dokładniejsze informacje z podaniem źródła. Cały wykaz
dopełniają fotografie, wspomnienia, refleksje dawnych wychowanków i dyrektorów.
W kultywowaniu pamięci o „dawnych profesorach” nie mogło zabraknąć informacji
o miejscach ich pochówku wraz z interaktywnymi mapami cmentarzy i ikonką palącego się
znicza. Choć informacje te są w różnych miejscach na stronie, to po wnikliwym ich szukaniu
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tworzą całość spójnej koncepcji prezentacji, która jest też utrzymana w jednolitej konwencji
graficznej.
Działalność Stowarzyszeń stanowi „odroczony” rezultat pracy nauczycieli, którzy
starali się zaszczepić swoim wychowankom szacunek do tradycji, zwyczajów, których
kultywowanie nadaje szkole niepowtarzalny klimat. Dzięki stronom internetowym
stowarzyszeń absolwentów dowiadujemy się o sławnych wychowankach, najbardziej
lubianych nauczycielach, ale także o tych, którzy byli surowi i wymagający. Do treści
zamieszczanych na stronach internetowych stowarzyszeń mogą mieć dostęp wszyscy, a więc
i obecni uczniowie szkół. Być może materiał tam zamieszczony ich zaciekawi i uświadomi,
że nauczyciele to tylko ludzie, którzy tak jak wszyscy mają swoje mocne i słabe strony,
którzy też mogą popełniać błędy, ale mogą być także inspiratorami i tymi, którzy pozostaną
w pamięci na zawsze. W dobie kryzysu wartości i autorytetów dostęp do tego rodzaju treści
jest niezwykle pożyteczny i to nie tylko dla samych uczniów, ale i nauczycieli. Może bowiem
stanowić bodziec do autorefleksji i zmian.
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Zakończenie

Nauczyciel w wirtualnej przestrzeni szkoły jest prezentowany w różnorodny sposób.
Wynika to z niepowtarzalnej historii każdej z dziesięciu szkół średnich, różnej kultury
podmiotów ją tworzących, a więc dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów. Na sposób
prezentacji kadry oddziałuje nie tylko świat wartości, tradycji, symboli, ale i procesy
o zasięgu globalnym i lokalnym. W zdominowanym przez Internet świecie funkcjonowanie
szkoły i nauczyciela wiąże się z procesem podejmowania wielu nowych wyzwań
i reagowaniem na te już istniejące. Wymaga to ze strony nauczycieli nie tylko kompetencji
merytoryczno-dydaktycznych, interpersonalnych, ale i cyfrowych, gdyż współcześnie
oddziaływanie nauczycieli obejmuje nie tylko tradycyjną przestrzeń, ale w coraz większym
stopniu przenosi się do przestrzeni wirtualnej.
Wśród nauczycieli są zwolennicy, jak i przeciwnicy aktywności w Internecie.
Ci pierwsi dostrzegają potencjał cyfrowego świata w procesie uczenia, nauczania
i komunikacji, ci drudzy wiążą go z cyberprzemocą, uzależnieniami i wszelkimi negatywnymi
zjawiskami. To negatywne nastawienie niektórych nauczycieli do korzystania z Sieci jest
związane ze stanem niepewności i nieprzewidywalności, który łączy się z cyfrowym światem,
ale z drugiej strony jest to świat, który dla pokolenia „cyfrowych tubylców” jest naturalnym
środowiskiem życia i rozwoju. Dla większości nauczycieli, którzy urodzili się przed rokiem
osiemdziesiątym ubiegłego stulecia, wirtualna rzeczywistość nie jest tożsama z miejscem ich
największej aktywności i kreowania wizerunku. Istnieje zatem pilna potrzeba propagowania
umiejętnego i przemyślanego wykorzystania Internetu do nauczycielskiej prezentacji.
Szkoły posiadają swoje strony internetowe, które mogłyby stać się przestrzenią nie
tylko spełniającą funkcje informacyjne i kontaktowe, ale przede wszystkim dobrze
prezentującą zasoby ludzkie placówki, czyli kadrę zarządzającą i nauczycieli. Szkolne strony
trudno jest porównywać ze sobą z uwagi na niepowtarzalną historię i kulturę każdej
z nich. Podjęta w pracy próba odpowiedzi na pytania badawcze związane z treściami
o nauczycielach zamieszczanymi na stronach internetowych szkół, wskazuje że istnieje
potrzeba stworzenia ogólnych wskazówek, które pozwalałyby na ukazanie zasobów ludzkich
w sposób, który oddałby specyfikę pracy nauczycieli i mógłby być przeciwwagą dla
negatywnego publicznego dyskursu na ich temat.
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Kadra pedagogiczna poszczególnych szkół jest prezentowana w podobny sposób,
który jest zazwyczaj wykazem imion i nazwisk nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
wzbogaconym przez podanie stopnia naukowego lub tytułu honorowego, np. Profesor
Oświaty. Niekiedy znajdujemy informacje o stopniu awansu zawodowego, ukończonych
studiach i dodatkowych kwalifikacjach. Zdarzają się również placówki, np. liceum
w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w zakładce „Nasi Nauczyciele” oprócz zdjęcia nauczyciela
zamieszczono informację o nauczanym przez niego przedmiocie oraz podano jego stopień
awansu zawodowego. Dla przeciętnego czytelnika odwiedzającego stronę internetową szkoły
ta informacja nie znaczy zbyt wiele, gdyż internauta nie zawsze wie, jakie warunki trzeba
spełnić,

aby

być

nauczycielem:

stażystą,

kontraktowym,

mianowanym

czy

też

dyplomowanym. Dlatego dobrym zwyczajem byłoby zamieszczenie interaktywnego linka do
strony zawierającej dodatkowe treści na ten temat, których niestety nie znalazłam na żadnej
z analizowanych stron internetowych szkół658. Zauważyłam również braki w informacji
o pełnieniu przez nauczycieli funkcji, np.: opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych.
Role te wiążą się z dodatkowymi zadaniami, tj.: wspieranie początkujących nauczycieli
w pracy, obserwowanie ich zajęć, pomaganie im w realizacji planu rozwoju zawodowego.
We wszystkie te działania jest zaangażowany również dyrektor, który odpowiada za
stworzenie właściwych warunków do działań mających na celu zdobycie kolejnych stopni
awansu zawodowego lub odbycie praktyk przez studentów659. Jest to temat całkowicie
pominięty przy prezentacji kadry pedagogicznej szkół, a powinien zostać podjęty, chociażby
dla samego faktu uświadomienia internautom, że tygodniowy czas pracy nauczycieli to nie
tylko owe „wypominane 18 godzin”. Podanie w wykazie nauczycieli ich dodatkowych zadań
tj. bycie opiekunem stażu uświadamia, że nauczyciele wykonują mnóstwo dodatkowych
zadań, które wiążą się z wpisanym w ten zawód całożyciowym uczeniem. Ponadto
nauczyciele są również opiekunami kół zainteresowań, których działalność wymaga od nich
dodatkowego czasu na przygotowanie i przeprowadzenie takich zajęć.

658

Zob. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz.1574); Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1650). Por. A. Trochimiuk, Awans zawodowy
od 1 września 2019 r., Strona internetowa Portal Oświatowy,
https://www.portaloswiatowy.pl/staz-nauczyciela/awans-zawodowy-od-1-wrzesnia-2019-r.-17180.html
dostęp: 07.10.2019.
659
A. Trochimiuk, Awans zawodowy …,
https://www.portaloswiatowy.pl/staz-nauczyciela/awans-zawodowy-od-1-wrzesnia-2019-r.-17180.html
dostęp: 07.10.2019.
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W większości prezentacji grona pedagogicznego szkół nie są podawane informacje
o zainteresowaniach, pasjach, ulubionych książkach, filmach, muzyce nauczycieli. Tego
rodzaju treści mogłyby zbliżyć nauczycieli do uczniów, ale również otworzyć przestrzeń do
dialogu i dzielenia się wiedzą. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zaprezentowano na
dawnej stronie internetowej „Małachowianki” było wypełnianie przez nauczycieli tzw.
Kwestionariusza Prousta660. Dzięki odpowiedziom na kilkanaście pytań można było
dowiedzieć się na temat m.in.: hobby czy ulubionego zajęcia nauczycieli. Obecność tego
rodzaju treści czyni szkołę i nauczyciela bardziej przystępnymi, pokazuje, że szkołę tworzą
ludzie „z krwi i kości”, którzy mają swoje mocne, ale i słabe strony, jak każdy z nas.
W prezentacji grona pedagogicznego szkół brakuje również materiałów wizualnych,
fotografii czy filmów. Jest zbyt mało wspólnych zdjęć, które ukazałyby pedagogów jako
zespół ludzi tworzących kulturę szkoły. W analizowanych zakładkach szkół tylko w płockiej
„Małachowiance” jest pokazane na zdjęciu całe grono pedagogiczne, a w pozostałych
szkołach nie ma zwyczaju kultywowania tego rodzaju praktyk. Tymczasem to właśnie grono
pedagogiczne tworzy niepowtarzalną kulturę szkoły, która może wspierać lub hamować
proces tworzenia się wspólnoty uczących.
Kadra zarządzająca dziesięciu poddanych analizie stron internetowych szkół została
zaprezentowana z reguły w osobnej zakładce, w której podano imię i nazwisko oraz
sprawowaną funkcję. Niekiedy udostępniono również dane kontaktowe, rzadziej zaś
biogramy.

Ujawnienie

wykształcenia

oraz

ukończonych

studiów

podyplomowych,

dodatkowych kwalifikacji, odznaczeń czy przynależności do organizacji zdecydowanie
rozszerza naszą wiedzę na temat osób zarządzających szkołą. W czytelny sposób ukazuje,
że działalność związana z zarządzaniem wiąże się z samodoskonaleniem, współpracą
z różnymi podmiotami z otoczenia szkoły, a więc z przywództwem, które wymaga dzielenia
się z innymi podmiotami odpowiedzialnością za wprowadzane zmiany.
Joanna Madlińska-Michalak rozumie przywództwo jako skomplikowany proces społeczny,
który jest związany jest z oddziaływaniem na innych i pozyskiwaniem zwolenników na rzecz
realizacji określonych celów661. Do sprawnego zarządzania szkołą w tradycyjnej i wirtualnej
przestrzeni potrzeba odpowiedniej kultury organizacyjnej, opartej na partycypacji,

660

661

„Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa I LO w Płocku,
http://malachowianka.plock.org.pl/kw_prousta/ dostęp: 07.10.2019.
J. Madalińska-Michalak, Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły
[w:] Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, red. G. Mazurkiewicz,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 28,
https://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf dostęp: 09.10.2019.
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współtworzeniu i współodpowiedzialności. Każda zmiana wymaga przemyślenia, odniesienia
jej do różnych obszarów życia szkoły, stąd należy najpierw zadbać o „dystrybuowanie
przywództwa” oraz zwiększanie autonomii samych nauczycieli662. Rola dyrektora
w wypracowaniu i wdrożeniu odpowiedniej prezentacji grona pedagogicznego jest zależna
właśnie od owej „dystrybucji przywództwa”, która pomoże wyzwolić potencjał nauczycieli,
pozwoli im rozwinąć i wzmacniać poczucie odpowiedzialności za wprowadzanie zmian.
Przywódcy edukacyjni powinni również mieć należyte uznanie dla przeszłości szkoły
i czerpać naukę z jej doświadczeń, a jednocześnie interpretować ją razem z innymi663.
W zależności od stylu przywództwa dyrektora szkoły, nauczyciele mogą w mniejszym
lub większym stopniu decydować o zakresie aktywności na szkolnej stronie internetowej.
Często jednak opiekę nad stroną internetową szkoły powierza się jednemu nauczycielowi, dla
którego jest to dodatkowe obciążenie i niechciany obowiązek. Trudno więc oczekiwać, iż on
sam będzie inicjował zmianę sposobu prezentacji kadry pedagogicznej w wirtualnej
przestrzeni szkoły.
Kultywowaniu pamięci o dawnej kadrze pedagogicznej szkół służą zakładki
poświęcone historii szkoły, w których zamieszczane są materiały tekstowe i graficzne
dotyczące dawnych nauczycieli i dyrektorów. Wśród treści dotyczących dziejów placówki
znajdują się mniej lub bardziej rozległe opisy sylwetek nauczycieli i zarządzającej nią kadry.
Dzięki wpisom staje się możliwe poznanie najczęściej stosowanych przez nauczycieli metod
nauczania (wykład), a także czynnego ich udziału w życiu szkoły. W opisach podkreślone
zostały

kompetencje

związane

nie

tylko

z

wiedzą

merytoryczno-dydaktyczną,

ale i interpersonalną nauczycieli i dyrektorów (Dominik Wysocki z I LO w Gdańsku).
Potwierdzeniem zaangażowania kadry na rzecz oświaty stanowią informacje o nadawanych
jej odznaczeniach państwowych i przyznawanych nagrodach. Ponadto o aktywności
nauczycieli w życiu szkoły świadczą informacje o istniejących kołach naukowych
(I LO w Hrubieszowie), organizowanych wycieczkach i uroczystościach szkolnych. Na
podkreślenie zasługuje dbanie przez społeczność szkoły o miejsca pochówku dawnych
nauczycieli oraz upowszechnianie informacji na ten temat na szkolnej stronie internetowej
(I LO w Wieluniu).
Szczególne miejsce na stronie internetowej szkoły zajmują blogi szkolne.
„Internetowy pamiętnik” może być przestrzenią pomocną w upamiętnianiu kadry
662
663

Tamże, s. 34, https://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf dostęp: 09.10.2019.
Tamże, s. 36, https://www.npseo.pl/data/documents/4/306/306.pdf dostęp: 09.10.2019.
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pedagogicznej szkoły atrakcyjną dla młodego pokolenia. Przykładem takiego „miejsca
wspomnień” o dawnych nauczycielach jest blog uczniów I LO w Zamościu. Dzięki
uroczystym obchodom jubileuszu wychowankowie szkoły poświecili jedną z kategorii
wpisów

„Wspomnienia,

wspomnienia”

swoim

profesorom.

Dzięki

zgromadzonym

materiałom udało się stworzyć niepowtarzalne wirtualne miejsce pamięci, na które składają
się relacje absolwentów o dawnych nauczycielach, fragmenty z kronik szkolnych, zdjęcia
i skany albumów. Z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze można zapoznać się
ze wspomnieniami na temat kadry pedagogicznej tego liceum. Jest to bardzo oryginalna
inicjatywa, która ukazuje potencjał Internetu i jednocześnie uświadamia, że za pracą tych
uczniów stoi nauczyciel, który wspiera i motywuje ich do dalszych działań. Analiza wpisów
ukazuje barwny obraz „dawnych profesorów”, którzy nie tylko nauczali, ale i wychowywali,
wpajali zasady i normy, które wychowankowie docenili po latach. Dawni uczniowie nie
zapomnieli przezwisk nauczycieli („Bolek”, „Megi”, „Biała Dama”, „Piksafon”), zabawnych
sytuacji i atmosfery, która sprzyjała ich uczeniu i rozwojowi. Należy zauważyć, że sama
praca nad przygotowywaniem materiałów do publikacji na blogu pozwala uczniom na rozwój
ich umiejętności związanych z pisaniem i kreatywnością. Pomaga także w refleksji nad
problemami, które poruszane są we wpisach i komentarzach dotyczących „dawnych
profesorów”.
Bardzo ważną rolę w pielęgnowaniu pamięci o kadrze pedagogicznej szkół pełnią
stowarzyszenia absolwentów, które powstały w XX i XXI wieku. Na poddanych badaniu
stronach internetowych szkół średnich znajdują się linki do stron stowarzyszeń. Dzięki temu
można poznać zakres ich działalności upamiętniającej szkołę, jej nauczycieli oraz
absolwentów.

Na

szczególne

wyróżnienie

zasługuje

Towarzystwo

Wychowanków,

Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.
Profesjonalnie przygotowane biogramy dawnych nauczycieli i kadry zarządzającej w formie
interaktywnej listy wzbogaconej materiałami wizualnymi oraz staranność w doborze
i opracowaniu tekstów, mogą być wzorem dla wszystkich placówek w kraju.
Treści dotyczące obecnie uczącej i dawnej kadry pedagogicznej wybranych szkół
średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce znajdują się
najczęściej w zakładkach poświęconych kadrze pedagogicznej oraz dziejom szkoły.
W wirtualnej przestrzeni szkoły nauczyciel jest prezentowany w wielu miejscach i stąd też
jego obraz jest nieco rozproszony i może się zmieniać w zależności od wybranych do analizy
zakładek. W odniesieniu do zakładek prezentujących kadrę szkół istnieje pilna potrzeba ich
uzupełnienia nie tylko o treści związane z wykształceniem, ale również o materiały wizualne,
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które nie są powszechnie wykorzystywane do tworzenia wizerunku nauczycieli w Sieci.
Ponadto w prezentacji grona pedagogicznego nie są uwzględniane zainteresowania
nauczycieli, ich pasje i aktywności pozaszkolne. Tymczasem wzbogacenie prezentacji kadry
o wyżej wymienione elementy stanowiłoby ciekawe dopełnianie ich wizerunku w wirtualnej
przestrzeni szkoły.
W dobie kryzysu szkoły i nauczyciela aktywność w Sieci w zakresie prezentacji
zasobów ludzkich placówki, jak i upamiętniania „dawnych profesorów” powinna być
przedmiotem troski całej szkolnej społeczności. Powinna także przyczynić się do większej
dbałości o kulturę informacji, której przejawem będzie bez wątpienia nie tylko dbałość
o jakość tekstu, ale także o jego wiarygodność, a więc podawanie informacji o twórcy
i źródłach opracowania. Ponadto wybór formy – nośnika treści w przestrzeni wirtualnej – nie
może być efektem przypadku, ale powinien być dobrze przemyślany pod kątem celów, które
chce się zrealizować. Jeżeli nauczyciele chcą podnieść swój prestiż, polepszyć swój
wizerunek nie mogą pozostawić aktywności w Sieci innym, powinni sami zacząć kreować
obraz tej grupy. Tego rodzaju praktyki wymagają jednak wspólnej, zespołowej pracy, której
fundamentem powinny być: zaufanie, brak lęku przed konfliktem, zaangażowanie,
odpowiedzialność i dbałość o rezultat664.
Sądzę, że treści o obecnych, jak i dawnych nauczycielach i kadrze zarządzającej
szkołą stanowią obszar wymagający pogłębionych badań. Kilkuletnie badanie wybranych
stron internetowych szkół średnich zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych
Szkół w Polsce pod kątem sposobów prezentowania kadry pedagogicznej pozwala mi
stwierdzić, że szkoły mogłyby znacznie skuteczniej wykorzystywać możliwości Internetu do
należytego eksponowania sylwetek nauczycieli i kadry zarządzającej. Wymaga to jednak nie
tylko odpowiedniego poziomu kultury szkoły, ale także szkoleń i warsztatów w zakresie
tworzenia prezentacji w Sieci.

664

A. Szafrańska-Gajdzica, Nastawienie do zmian i innowacji a relacje i współpraca w gronie
pedagogicznym, [w:] Szkoła. Wspólnota dążeń..., s. 127-137; Por. P. Lencioni, Pięć dysfunkcji pracy
zespołowej. Opowieść o przywództwie, tłum. A. Doroba, MTBines, Warszawa 2011.
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Aneks
Scenariusz zajęć warsztatowych
Prezentacja kadry pedagogicznej na stronie internetowej szkoły
Cele:
•

Analiza przyczyn i skutków kryzysu edukacji, szkoły i zawodu nauczyciela.
Określenie roli prezentacji szkoły i nauczyciela na szkolnej stronie internetowej.

•

Przybliżenie zagadnień związanych z prestiżem zawodu nauczyciela oraz czynnikami
go wzmacniającymi i osłabiającymi.

•

Scharakteryzowanie szkolnych stron internetowych pod kątem sposobów prezentacji
kadry pedagogicznej szkoły.

•

Budowanie wizerunku kadry pedagogicznej na szkolnej stronie internetowej
ukazującej specyfikę tego zawodu (sprawowanie wielu funkcji, np.: opiekun stażu,
opiekun kół zainteresowań, a także całożyciowe uczenie się, które jest wpisane w ten
zawód).

Metody pracy: wykład, dyskusja, praca w grupach.
Czas trwania zajęć: 6 godzin dydaktycznych (3x90 minut)
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Część pierwsza
Czas: 2x45 minut
1. Omówienie celów i przebiegu spotkania.
2. Zaprezentowanie zagadnień związanych z kryzysem edukacji i kryzysem szkoły,
a także z problemami neoliberalizmu, konsumpcjonizmu oraz mediatyzacji
rzeczywistości społecznej. Wykaz pomocnych publikacji naukowych, adresów stron
internetowych (Załącznik nr 1).
3. Scharakteryzowanie przyczyn i skutków kryzysu zawodu nauczyciela. Podział
nauczycieli na cztery grupy w zależności od stażu zawodowego:
Grupa 1 (staż pracy 1-10);
Grupa 2 (staż pracy 10-20 lat);
Grupa 3 (staż pracy 20-30 lat);
Grupa 4 (staż pracy powyżej 30 lat).
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Prezentacja wyników prac grup przez liderów na forum. Podsumowanie prezentacji
przygotowanych przez poszczególne grupy przez prowadzącego.
Przerwa 15 minut
Cześć druga
Czas: 2x45 minut
4. Wyjaśnienie pojęcia prestiż i przeanalizowanie głównych czynników, które
go warunkują, np. miejsce, w którym znajduje się szkoła, ważność poszczególnych
przedmiotów, specyfika etapów edukacyjnych, relacje z dyrektorem, atmosfera
w gronie pedagogicznym, staż pracy, itd. Analiza Raportów Instytutu Badań
Edukacyjnych na temat nauczycieli. Dyskusja w gronie nauczycieli.
5. Prezentacja fragmentów skeczy, kabaretów, demotywatorów, które ukazują polską
szkołę i nauczycieli w mediach. Dyskusja w gronie nauczycieli na temat czynników
podwyższających i obniżających prestiż zawodu nauczyciela.
Przerwa 15 minut
Część trzecia
Czas: 2x45 minut
Uwaga: Byłoby bardzo wskazane, aby w tej części udział wzięli wybrani uczniowie szkoły,
którzy mogliby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami na temat szkolnej strony
internetowej.
6. Analiza strony internetowej szkoły pod kątem prezentacji kadry zarządzającej
i

nauczycieli

szkoły.

Przegląd

wybranych

szkolnych

stron

zrzeszonych

w Stowarzyszeniu na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce, Towarzystwie Szkół
Twórczych. Dyskusja nad sposobami prezentacji kadry pedagogicznej.
7. Podział nauczycieli na pięć grup, z których każda przygotowuje propozycję
prezentacji dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli przedmiotów:
Grupa 1 (kadra zarządzająca szkoły);
Grupa 2 (nauczyciele humaniści);
Grupa 3 (nauczyciele przedmiotów ścisłych);
Grupa 4 (nauczyciele języków obcych);
Grupa 5 (nauczyciele wychowania fizycznego).
Liderzy grup omawiają pracę na forum, a następnie prowadzący podsumowuje ją
i zwraca uwagę na podobieństwa i różnice w sposobach prezentacji zaproponowanych
przez poszczególne grupy.
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8. Wzbogacenie wiedzy na temat sposobów

prezentacji kadry pedagogicznej

na szkolnych stronach internetowych. Omówienie praktycznych wskazówek
do tworzenia tego rodzaju prezentacji (Załącznik nr 2).
9. Podsumowanie zajęć i ewaluacja.

217

Pomocne publikacje, adresy stron internetowych (Załącznik nr 1)
Czerepaniak-Walczak M., Kultura szkoły – o jej złożoności i wielowymiarowości,
„Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3, s. 77-87,
http://pedagogikaspoleczna.com/wpcontent/content/abstrakt/SP%203%20(2015)%2077-87.pdf
dostęp: 13.08.2019.
Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, red. M. Tanaś,
S. Galanciak, Impuls, Kraków 2018.
Garbat A., Moskwa A., Wizerunek szkół średnich w Internecie na podstawie analizy stron
internetowych liceów ogólnokształcących w Polsce, [w:] Edukacja i człowiek w czasach
technologii. Szanse, nadzieje i zagrożenia, red. W. Ratajek, Wydawnictwo ViaFerrata, Wrocław
2018, s. 133-141.
Dobrołowicz J., Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym, Impuls, Kraków 2013.
Dobrołowicz J., Wizerunek nauczyciela-wychowawcy w wybranych tygodnikach opiniotwórczych,
[w:] Mądrość w mediach – od bezmyślności do przemądrzałości, red. M. Dróżdż, Biblos, Tarnów
2014, s. 299-317.
Fazlagić J., Marketing szkoły, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Górnicka M., Szkolne strony www - do remontu, Portal o nowoczesnej edukacji Edunews.pl,
https://edunews.pl/system-edukacji/szkoly/1692-szkolne-strony-www-do-remontu dostęp: 01.09.2019.
Grabek A., Ile naprawdę pracuje nauczyciel?, „Wprost” 2016, nr 14.
Limanówka A., Wizerunek w Internecie jako element nowej jakości życia społecznego,
[w:] Wirtualizacja: problemy, wyzwania, skutki, red. L. Zacher, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
2013, s. 511-528.
Lubina A., Nierada J., Strona internetowa szkoły, Portal o nowoczesnej edukacji Edunew.pl,
https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2193-strona- internetowa-szkoly dostęp: 01.09.2019.
Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać,
red. T. Gackowski, M. Łączyński, CeDeWu, Warszawa 2009.
Nowak-Dziemianowicz M., Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą, Dolnośląska
Szkoła Wyższa, Wrocław 2014,
https://opub.dsw.edu.pl/bitstream/11479/196/1/Oblicza_edukacji.pdf dostęp: 12.03.2019.
Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, Fundacja Nowoczesna Polska
2014,http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_medialnych
_2014_EudBrrI.pdf dostęp: 29.07.2019.
Pietras A., Coś o szkolnej stronie internetowej, Portal o nowoczesnej edukacji Edunew.pl,
https://edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/1233-cos-o-szkolnej-stronie-internetowej dostęp: 01.09.2019.
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Polak M., Strona internetowa – zrób to sam(a), Portal o nowoczesnej edukacji Edunew.pl,
https://edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/3259-strona-internetowa-zrob-to-sam-a
dostęp: 01.09.2019.
Przywództwo nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak, FRSE, Warszawa 2018,
http://czytelnia.frse.org.pl/media/Przywodztwo_nauczycieli-calosc1_sWohF9y.pdf dostęp: 11.09.2019.
Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele. red. M. Federowicz, J. Choińska-Mika,
D. Walczak, IBE, Warszawa 2014, http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/150-raport-ostanie-edukacji/1052-raport-o-stanie-edukacji-2013-licza-sie-nauczyciele.html dostęp: 20.07.2019.
Smak M., Walczak D., Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli. Raport z badania jakościowego,
IBE, Warszawa 2015, http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/146-raport-z-badania/1244pozycja-spoleczno-zawodowa-nauczycieli-raport-z-badania-jakosciowego.html dostęp: 29.08.2019.
Szurek A., Jakiej strony internetowej potrzebuje szkoła?, „Hejnał Oświatowy” 2016, nr 10,
s. 15-17, https://kometa.edu.pl/uploads/publication/439/b3cb_A_HO10.pdf?v2.8 dostęp: 11.09.2019.
Szurek A., Normy i zalecenia dotyczące szkolnych stron internetowych, [w:] Normy komunikacji:
między retoryką a językiem, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2017, s. 69-85,
https://www.academia.edu/18382522/Normy_i_zalecenia_dotycz%C4%85ce_szkolnych_stron_interneto
wych dostęp: 11.09.2019.
Walczak D., Prestiż zawodu nauczyciela w percepcji różnych aktorów szkoły, „Studia z Teorii
Wychowania” 2016, nr 4, s. 93-115,
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_z_Teorii_Wychowania/Studia_z_Teorii_Wychowania
-r2016-t7-n4_(17)/Studia_z_Teorii_Wychowania-r2016-t7-n4_(17)-s93115/Studia_z_Teorii_Wychowania-r2016-t7-n4_(17)-s93-115.pdf dostęp: 11.09.2019.
Nauczyciel, Strona internetowa Demotywatory, https://demotywatory.pl/szukaj?q=nauczyciel+
dostęp: 12.01.2020.
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Zasady przygotowania prezentacji kadry pedagogicznej
na stronie internetowej (Załącznik nr 2)
1.

Prezentacja kadry pedagogicznej powinna:
 uwzględniać trzy perspektywy funkcjonowania nauczyciela: przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość oraz specyfikę jego pracy;
 posiadać nazwy zakładek i podzakładek adekwatne do zamieszczonych w nich treści;
 przed zamieszczeniem na stronie internetowej zostać sprawdzona pod kątem redakcyjnym;
 zawierać dobrze opisany materiał graficzny.

2.

Zakładki dotyczące kadry pedagogicznej szkoły mogą nosić przykładowe nazwy:
 kadra zarządzająca („Dyrekcja”, „Dyrektor”, „Władze szkoły”, „Wicedyrektorzy”,
„Zastępcy

dyrektora”,

„Wicedyrektor

ds.

wychowawczych”,

„Wicedyrektor

ds. dydaktycznych”);
 kadra pedagogiczna („Nauczyciele”, „Grono pedagogiczne”, „Nasi nauczyciele”,
„Kto jest kim”, „Zespół Humanistów”, „Zespół Lingwistów”).
3.

W zakładkach dotyczących kadry mogą znaleźć się następujące informacje:
 imię, nazwisko, nauczany przedmiot, tytuł naukowy,
 ukończone studia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne,
 stopień awansu zawodowego, a także informacja o byciu np.: opiekunem stażu,
opiekunem koła zainteresowań, itp.
Przygotowanie prezentacji uwzgledniającej więcej danych o nauczycielach, oprócz
tradycyjnie zamieszczanego imienia i nazwiska i nauczanego przedmiotu, jest
czasochłonne, ale ukazuje kompetencje merytoryczno-dydaktyczne kadry, które składają
się na zasoby ludzkie szkoły i podnoszą jej prestiż w otoczeniu.

4.

W poszukiwaniu inspiracji warto przejrzeć strony internetowe szkół zrzeszonych
w różnych organizacjach. Dla przykładu w następujących: Stowarzyszeniu na rzecz
Najstarszych Szkół w Polsce; Stowarzyszeniu Szkół Aktywnych; Towarzystwie Szkół
Twórczych.

5.

Przygotowując prezentację o dawnych nauczycielach szkoły warto zwrócić uwagę na
zasoby zamieszczone na stronie towarzystwa płockiej „Małachowianki”, które można
potraktować jako wzorzec do stworzenia własnej, niepowtarzalnej prezentacji.
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Aktywne i nieaktywne strony internetowe badanych szkół średnich
Strona internetowa Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce,
http://najstarszeszkoly.edu.pl/ogloszenia.html dostęp: 16.02.2019.

1. Strona internetowa I LO w Brodnicy, https://1lo-brodnica.edupage.org/
dostęp: 10.09.2019.
2. Strona internetowa I LO w Gdańsku, http://ilo.gda.pl/pl dostęp: 10.09.2019.
3. Strona internetowa I LO w Hrubieszowie, http://staszic.pl/ dostęp: 11.09.2019.
4. Strona internetowa I LO w Kielcach, http://zeromski.kielce.eu/padcms/index.php
dostęp: 13.09.2019.
5. Strona internetowa I LO w Ostrowie Wielkopolskim, http://www.1liceum.edu.pl/
dostęp: 14.09.2019.
6. Strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.edu.pl/ dostęp: 14.09.2019.
(Stara strona internetowa I LO w Płocku, http://malachowianka.plock.org.pl/
dostęp: 22.08.2018; „Kwestionariusz Prousta”, Dawna strona internetowa I LO
w Płocku, http://malachowianka.plock.org.pl/kw_prousta/ dostęp: 07.10.2019. )
7. Strona internetowa I LO w Sandomierzu, http://lo1.sandomierz.pl/
dostęp: 16.09.2019.
8. Strona internetowa VIII LO w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/
dostęp: 18.09.2019.
9. Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://www.lowielun.eu/index.php/pl/
dostęp: 18.09.2019.
(Stara Strona internetowa I LO w Wieluniu, http://old.lowielun.eu/
dostęp:01.09.2018.)
10. Strona internetowa I LO w Zamościu, http://www.1lo.com.pl/ dostęp: 18.09.2019.
(Oficjalny blog uczniów I LO w Zamościu http://1lozamoscblog.blogspot.com/
dostęp: 27.09.2019.)
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Strony internetowe stowarzyszeń badanych szkół średnich
1. „Koło Wychowanków VIII LO im. Władysława IV w Warszawie”, Strona internetowa
VIII LO w Warszawie, http://www.wladyslaw.edu.pl/homepage/kolo-wychowankow
dostęp: 20.01.2020.
2. Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach „Żeromszczacy”, Strona internetowa Stowarzyszenia,
https://zeromszczacy.pl/ dostęp: 20.01.2020.
3. Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis”, Strona internetowa
I LO w Ostrowie Wielkopolskim,
http://www.1liceum.edu.pl/stowarzyszenie_historia.html dostęp: 20.01.2020.
4. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego
Confraternitas Gostomianum, Strona internetowa Stowarzyszenia,
http://confraternitas.pl/ dostęp: 20.01.2020.
5. „Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im.
Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku”, Strona internetowa Towarzystwa,
http://towarzystwo.malachowianka.pl/ dostęp: 20.01.2020.
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