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WSTĘP

Zaczęło się w 2012 r. Wtedy włączyłam się do medialnej dyskusji na temat reformy 
oświaty w Polsce, a „Gazeta Wyborcza” opublikowała mój tekst pt. „Ad vocem. 
Toksyczna edukacja”. Zdarzyło mi się w związku z tą publikacją telefonicznie roz-
mawiać z Ewą Milewicz, która bardzo pozytywnie zaopiniowała napisany przeze 
mnie artykuł. Wcześniej i później udzieliłam mediom kilku wywiadów. W końcu 
zaczęłam pisać bloga. Ponieważ od 1992 roku prowadzę szkołę, a wcześniej pra-
cowałam jako nauczycielka, pojawiały i pojawiają się na nim głównie teksty o pro-
cesie nauczania-uczenia się. Kiedy byłam „panią od polskiego”, nie miałam czasu 
na ogólne refleksje. Indywidualizacja uczenia w klasach trzydziestoosobowych, 
przy pensum 36 godzin tygodniowo, była nie lada wyzwaniem. Jedyny wolny dzień 
w tygodniu – niedzielę wykorzystywałam na przygotowania do lekcji i poprawia-
nie zeszytów. Żyłam jak w klasztorze. Praca była moją medytacją. Potem pojawiły 
się wolne soboty. Początkowo niektóre, w końcu – wszystkie. Chyba im zawdzię-
czam, że przetrwała moja rodzina i udało mi się zostać mamą, ale i tak bliscy mu-
sieli zaakceptować moje absolutnie nienormalne funkcjonowanie. Żyłam pracą. 
Moi uczniowie byli częścią mnie samej. Ich problemy były moimi problemami. 
A moja córka nauczyła się czekać pod zamkniętymi drzwiami sypialni, aż skończę 
sprawdzać zeszyty. Dzięki temu wie (jakkolwiek okrutnie to zabrzmi!), że praca 
musi być pasją. Trwało to trzynaście lat. Potem założyłam liceum, w którym pró-
bowałam wykorzystać swoje przemyślenia na temat funkcjonowania szkoły. Nie 
było to proste, bo moja wizja zderzyła się z przemyśleniami innych osób. Mocne 
osobowości nauczycieli stworzyły malowniczy gwiazdozbiór, a szkoła zmieniła się 
w wyjątkowy patchwork. W jakimś momencie ten brak wewnętrznej spójności 
w funkcjonowaniu liceum przestał mi jednak odpowiadać i wtedy właśnie ktoś 
podsunął mi materiały International Baccalaureate Organization. Spotkałam się 
w ten sposób z moją największą edukacyjną miłością – metodą IB, dzięki której 
przeżyłam świadomościową rewolucję, która wciąż trwa. Coraz większa jest rów-
nież potrzeba dzielenia się nią. Stąd pomysł na niniejszy zbiór tekstów. Adresatem 
jego są wszyscy entuzjaści edukacji.
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2010-05-27 
JA, NAUCZYCIEL 

Tekst rozmowy „Ja, nauczyciel” przetrwał. Nie przetrwała informacja, kto prowadził 
rozmowę i na łamach jakiego tytułu.

Kiedy 18 lat temu zakładała prywatne liceum, była przekonana, że robi dobrze. 
Razem z koleżanką po doświadczeniach zdobytych w szkole publicznej miały 
dość jej zatęchłego systemu i nadmuchanej poprawności.

Chciały stworzyć miejsce przyjazne dla uczniów, z kanapami na korytarzach, gdzie 
będzie można spokojnie porozmawiać. Zależało im na dobrej atmosferze i wyso-
kim poziomie nauczania. Po 1989 roku złapały wiatr w żagle. – To był taki czas, kie-
dy ludzie nie skupiali się na negatywach, byliśmy przekonani, że najgorsze mamy 
za sobą. Dookoła powstawało wiele nowych miejsc i to dawało ogromną energię 
oraz entuzjazm do działania. Wspaniałe chwile – opowiada Hanna Buśkiewicz-
-Piskorska, dyrektor Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego nr 32 im. Jeana 
Monneta. I chociaż szkoła zmieniła się od tamtego czasu (odeszła Agata Wroczyń-
ska – druga współzałożycielka), zdobyli certyfikat IBO uprawniający do realizacji 
programu matury międzynarodowej, to główne idee pozostały niezmienne.

Budynek szkoły na warszawskim Mokotowie z zewnątrz wygląda niepozornie i ni-
czym nie przypomina modnych i drogich placówek. Zamiast oddzielnego parkin-
gu dla uczniów jest ogródek porośnięty starymi bzami. – Rano jest tutaj bardzo 
głośno, głównie dzięki ptakom, zlatują się chyba z całej okolicy – opowiada Hanna 
Piskorska. Na korytarzu honorowe miejsce zajmują wysłużone kanapy, widać, że 
pomysł przypadł młodzieży do gustu. Rozmawiamy o zawodzie nauczyciela, jego 
znaczeniu oraz trudnościach, walce o uczniów i ich wdzięczności. Niektóre emocje 
nie słabną nawet z czasem, a oczy zachodzą charakterystyczną mgiełką.

Pamięta Pani swoje początki w zawodzie? Ciężko było?

Hanna Buśkiewicz-Piskorska: Łatwo na pewno nie. Miałam 24 lata, wyglądałam 
na mniej, być może dlatego, że się w ogóle nie malowałam. Moja powierzchow-
ność w każdym razie nie budziła należytego respektu. Pamiętam, jak dostałam 
zastępstwo w klasie, której do tej pory nie uczyłam. Te dzieciaki miały opinię, 
delikatnie mówiąc, trudnych. I faktycznie, kiedy weszłam do sali, przywitał mnie 
szmer, nogi na ławkach, rozmowy. Zauważyli moje przybycie, ale nie zrobiło ono 
na nich większego wrażenia. Pomyślałam, że mam problem, nawet przyszło mi 
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do głowy, żeby pójść do dyrektora, ale w pewnym momencie coś mnie tknęło. 
Nie potrafię powiedzieć, skąd to się wzięło, nikt mnie tego przecież nie nauczył. 
Podeszłam do dwojga młodych ludzi siedzących w pierwszej ławce, uśmiechnę-
łam się i powiedziałam „dzień dobry”, wtedy wstali. I tak podchodziłam do nich 
kolejno. Gdy dotarłam do końca rzędu, stała już cała klasa. Wróciłam do katedry, 
przywitałam się ze wszystkimi, po czym w zupełnej ciszy przeprowadziliśmy lekcję. 
Nie było żadnych dodatkowych problemów. Wtedy pomyślałam sobie, że dobrze 
wybrałam zawód i jestem na swoim miejscu.

Później było już łatwiej?

Łatwiej, ale nie łatwo, chociaż dzieciaki zawsze umiały mnie zaskakiwać. Uczyłam 
kiedyś klasę, która również była uważana za trudną. Nasza współpraca układała 
się dobrze, jednak nie byłam do końca pewna tego, jak mnie odbierają. Pewnego 
dnia mieliśmy hospitację, tym razem to mnie oceniano. Uczniowie zrobili lekcję 
samograj. Po każdym zadanym przeze mnie pytaniu w górze był las rąk, przekazy-
wali sobie odpowiedzi między ławkami, żeby móc się zgłosić. Zależało im, żebym 
wypadła jak najlepiej. Takie chwile pamięta się do końca życia.
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Nie wszyscy nauczyciele potrafią dogadać się z młodzieżą. Niektórzy mają 
problemy ze znalezieniem wspólnego języka. Klasa zamiast się za nimi wsta-
wić, prędzej wsadzi im na głowę kosz na śmieci i umieści filmik z tego zajęcia 
w Internecie.

Dla mnie nauczyciel to zawód, który się wykonuje dla siebie, do pracy w szkole 
idzie się w jakimś celu. Bez względu na to, ile się zarabia, ile ma się godzin i jak 
się jest traktowanym przez cały świat. Człowiek o pewne rzeczy musi walczyć, na 
przykład o to, żeby jego praca miała sens. To zawód wymagający sporej odpor-
ności psychicznej i tak naprawdę również uczciwości. Polega ona na tym, że jeżeli 
wchodzę do klasy i spędzam z młodzieżą 45 minut, to z tego musi coś wynikać, 
to musi mieć jakiś sens. Jeżeli się zdecydowałam, że będę nauczycielem, to mam 
to robić dobrze. Chcę przekazać tym młodym ludziom wiedzę, zainteresować ich 
czymś, pobudzić do myślenia. Znam przypadki, gdzie aktywność pedagogów na 
zajęciach ograniczała się do sprawdzenia listy obecności, odpytania kilku osób, 
zadania pracy domowej i odczytania tematu z podręcznika. Zupełnie nie o to 
chodzi.

Czy to znaczy, że w polskich szkołach brakuje zaangażowania ze strony nauczy-
cieli? Nie starają się?
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Tego nie powiedziałam. Polska szkoła jest trochę XIX-wieczna, promuje popraw-
ność. Jak długo można się buntować? Być może częściowo jest temu winien 
właśnie system, który hołduje pewnym ugrzecznionym zachowaniom. Obserwu-
ję spory kontrast między nim, a programem IBO, na którym się opieramy. Tutaj 
nauczyciele stawiają na wyrazistość uczniów, wręcz ją podsycają. Zresztą sami są 
chodzącymi indywidualnościami. Kiedy spotykamy się na konferencjach, czasami 
można odnieść wrażenie, że to jakiś zjazd oszołomów z całego świata. Wszyscy 
głośno mówią, gestykulują, śmieją się, dyskutują i omawiają nowe metody na-
uczania. Mają kolczyki w nosie i zwariowane fryzury, na nikim to nie robi żadnego 
wrażenia. Nie odbiera im to autorytetu, wręcz przeciwnie, uczniowie traktują ich 
jak „swoich”. W IB klasa to drużyna, która pracuje na wspólny cel. Nauczyciel prze-
staje być osobą wykładającą wiedzę, rozliczającą z niej. Jego rolą jest wspieranie 
i pomaganie w zdobyciu dobrej oceny. Działamy jako grupa, robimy ważne i trud-
ne rzeczy. Dla pedagoga to wyzwanie, musi się przełamać, bo prowadzi lekcje 
w języku angielskim. Dodatkowo jest cały czas oceniany i sprawdzany. Raz w roku 
dostaję pismo podsumowujące pracę każdego z moich pracowników. Są tam uwa-
gi odnośnie tego, nad czym trzeba jeszcze popracować i szczere gratulacje, kiedy 
coś idzie super. To wpływa na zupełnie inną relację, nauczyciel z uczniem pracują 
ramię w ramię, bo są wspólnie rozliczani z efektów.
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Czy w takim razie publiczne szkoły mają szansę na wewnętrzną przemianę i od-
świeżenie swoich zasad funkcjonowania? Czy w takich realiach możliwa jest 
zmiana relacji nauczyciel-uczeń?

Widzę tutaj dwa podstawowe problemy. Pierwszy to Karta Nauczyciela i częścio-
wo kodeks pracy, który nakazuje zatrudnianie na czas nieokreślony. Zarówno 
w jednym jak i drugim przypadku zwolnienie kogokolwiek z pracy jest co najmniej 
bardzo trudne. Nawet, jeżeli nauczyciel się nie sprawdza. Drugą kwestię stanowi 
jakość kształcenia samych nauczycieli. Po studiach zostają specjalistami z danego 
przedmiotu, wiedzą, jak wygląda lekcja, jaki powinna mieć początek, środek i za-
kończenie, potrafią zrealizować program. Problemem natomiast mogą okazać się 
uczniowie, którzy są niesforni, mają ADHD, depresje, przeszkadzają. Taki nauczy-
ciel nie wie do końca, co robić, jest przygotowany do nauczania i ma świetnie opa-
nowany materiał, ale pojawiają się trudności z przekazaniem go w takich warun-
kach. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że szkole bardzo trudno jest „wychować” 
dobrego nauczyciela. W zasadzie naszym obowiązkiem jako dyrektorów powinno 
być stałe chodzenie na hospitacje i pomoc młodym pedagogom w nabraniu od-
powiedniego podejścia do młodzieży. Dzieciaki wcale nie są dzisiaj gorsze niż były 
kiedyś. Trzeba tylko umieć się z nimi dogadać. W tym zawodzie nie ma wytrychów, 
nie ma jednakowych sytuacji. Nauczycielowi musi zależeć na pracy, na jej skutecz-
ności. Dlatego dobrze by było, żeby na studiach przyszli pedagodzy mieli więcej 
zajęć praktycznych pod okiem doświadczonych kolegów.

Co to znaczy, że uczeń jest „zły”? Istnieje najgorszy typ ucznia?

Nie ma czegoś takiego jak najgorszy typ ucznia. Bywają jednostki, z którymi sobie 
po prostu nie radzimy. Problemem nie jest agresja, bo ona daje jakiś punkt zacze-
pienia. Depresja też ma ludzką twarz. Najtrudniej jest z jednostkami zamkniętymi 
w sobie, aroganckimi, zobojętniałymi na wszystko. Zdarza się, że pomimo wielu 
rozmów, spotkań z psychologiem itd. nie udaje się dotrzeć do takiej osoby. Ciężko 
też pracuje się z dziećmi rozpuszczonymi przez rodziców, głównie dlatego, że nie 
mają szacunku do nikogo. Wydaje im się, że skoro za coś zapłacili, to ma być tak, 
jak oni tego chcą, a nie jak się od nich wymaga.

Praca z trudną młodzieżą nie należy zatem do przyjemności?

Wręcz odwrotnie. Przyjemność z nauczania zaczyna się wtedy, kiedy są problemy. 
Praca z dziećmi, które są grzeczne, ciche i na dodatek zdolne nie wymaga od 
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nauczyciela żadnego zaangażowania. One same sobie dadzą radę. Największa 
satysfakcja przychodzi z kontaktu z osobą, która jest wycofana, ma za sobą trudne 
doświadczenia. Kiedy po pewnym czasie obserwujemy, że zaczyna jej się udawać, 
uśmiecha się, idzie na wymarzone studia, to jest ogromna radość. Zresztą po-
dobnych sytuacji obserwujemy wiele na co dzień. Staramy się zapraszać do nas 
dzieci z rodzin zastępczych i dzieci uchodźców politycznych. W przypadku tych 
drugich to jest wielka niewiadoma. W każdej chwili mogą zostać odesłane, wyje-
chać z Polski. Mimo wszystko staramy się doprowadzić je chociaż do polskiej ma-
tury, organizujemy dodatkowe lekcje, ale nie zawsze nam się udaje osiągnąć cel.

W tym roku na przykład straciliśmy chłopca z klasy maturalnej, który nie dostał 
zgody na dłuższy pobyt w Polsce. Podjęliśmy nawet pewne kroki, żeby pozwolono 
mu zostać, ale on już był tą sytuacją mocno zmęczony i zrezygnował. Można by 
pomyśleć, że takie działania nie mają sensu, że nic z nich nie wynika. Ale gdyby 
spojrzeć na to inaczej, to przez jakiś czas jesteśmy dla tych dzieciaków najważ-
niejszym miejscem na ziemi, one się tu uczą, rozwijają. Jeżeli ktoś całe życie pisał 
cyrylicą, a teraz nagle opanowuje materiał po polsku, to jest to dla niego ogromny 
wysiłek. Nikt z bliskich go przecież w tym nie wspiera. Nauczyciele, kiedy widzą 
takie zaangażowanie, zostają po godzinach i ćwiczą z nimi dodatkowo. To jest 
przecież szkoła prywatna, ja przyjmuję na własny koszt te dzieciaki, a pedagodzy 
nie wystawiają mi rachunków za nadgodziny. Wszyscy się starają, chcą pomóc. 
A potem taki dzieciak znika i nie ma z tego żadnej nagrody, ani dla niego, ani dla 
nas. Tylko kiedy potem przychodzi do mnie taki dziewiętnasto-, dwudziestolatek, 
i ja mu podaję rękę na „do widzenia”, a on mi się rzuca na szyję i dziękuje płacząc, 
to chyba nic więcej nie muszę dodawać.

Szkoła „uczy i wychowuje”?

Ja bym raczej powiedziała, że szkoła powinna uczyć wychowując. Młodzież się 
zmienia. To, co mnie niepokoi od niedawna, to pewien niedostatek emocjonalny 
u młodych ludzi. Kiedyś to było bardziej wyraźne – jeżeli uczeń miał jakiś problem, 
zazwyczaj szło to w parze z pogarszającymi się stopniami i nieobecnością w szko-
le. Dzisiaj nawet dzieciaki, które bardzo pilnują średniej, mają czerwone paski, 
wygrywają konkursy, mają często poważne problemy osobowościowe.

Dochodzi jeszcze zjawisko robienia wszystkiego „po coś”. Wszystko przeliczane 
jest na punkty, wykonywane w konkretnym celu, zatraca się taka bezinteresow-
ność – nauka dla przyjemności zdobywania wiedzy, gra na gitarze dla satysfakcji, 
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gra w piłkę dla zabawy. Na szczęście większość z nich ma wrażliwość adekwatną 
do wieku i nawet kiedy zaczynają coś robić dla punktów, po czasie odkrywają 
w tym inne cele. W programie IB uczniowie muszą wyrobić pewną liczbę godzin 
poświęconych na dodatkowe zajęcia, na przykład wolontariat. Mieliśmy takiego 
ucznia, świetny z nauk ścisłych, ale zamknięty i skupiony na sobie. W ramach do-
datkowych zajęć trafił do ośrodka z dziećmi chorymi na zespół Downa. Pewnego 
dnia zadzwoniła do mnie dyrektorka tego ośrodka, cała zachwycona, że chłopak 
złapał taką więź z jednym z jej podopiecznych, że ich relacja i to, co robi, znacz-
nie wykracza poza normy. I to jest w tym programie fantastyczne, że pomaga 
otwierać się również na świat i innych ludzi. Uczy otwartości, bezinteresowności, 
robienia czegoś dla frajdy, a nie korzyści.

Kwiecień 2012 
AD VOCEM – UWAGA! TOKSYCZNA EDUKACJA!

Pozytywnym „produktem ubocznym” niebywałej awantury, związanej z reformą 
systemu edukacji, a zwłaszcza – ze zmianą podstawy programowej z historii, jest 
pojawienie się w prasie godnych zainteresowania tekstów, poświęconych edukacji 
właśnie.

Dwa z nich zwłaszcza zwróciły moja uwagę – zapis wykładu Noama Chomsky’ego 
pt. „Learning Without Frontiers” w świątecznym wydaniu „Gazety Wyborczej” 
i tekst Aleksandra Pawlickiego pt. „Mały Leibniz, czyli kształcenie ogólne” – 
„Gazeta Wyborcza” z 13 kwietnia 2012.

Oba krytycznie opisują powszechny i ceniony przez wielu model edukacji oparty 
na wpajaniu uczniom wiedzy encyklopedycznej, rozsypanej i podzielonej na po-
szczególne przedmioty, na zamianie szkoły w najwyższych programowo klasach 
w kursy przygotowujące ich do zdawania zewnętrznych testów; testów, które 
mają istotny wpływ na przyszłość uczniów i miejsce szkoły w rankingu. Model ten 
oparty jest na rytuale: zakuć, zaliczyć, zapomnieć.

„Produktem” takiego modelu jest zapewne sprawny pracownik korporacji, trud-
niej – o małego Leibniza. Uczniowie tracą motywację do głębokiego, prawdziwego 
rozwoju. Tracą kreatywność i radość poznawczą. 
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Nauka nastawiona na wynik „testowy” staje się formą walki o własną pozycję 
w świecie.

Model ten najlepiej widać w szkołach cieszących się najwyższymi miejscami 
w rankingach.

„Na wejściu” uczniowie poddawani są selekcji. Przyjmowani są tylko ci z najwięk-
szą sprawnością w rozwiązywaniu testów. Podobni do siebie. Nauczanie odbywa 
się w marszowym rytmie. Ten, kto przyśpiesza lub zwalnia, staje się problemem, 
autsajderem.

Celem jest wynik, najwyższa punktacja. Efektem – straszliwa rywalizacja, nieustan-
ne porównywanie się – kto lepszy, kto gorszy, brak więzi grupowych, brak solidar-
ności i lojalności wobec kolegów z klasy.

Uczeń przyzwyczajony przez lata do funkcjonowania w tak wyselekcjonowanej 
grupie – a w szkołach niepublicznych dochodzi jeszcze selekcja pod względem 
stopnia zamożności rodziców – staje się inwalidą społecznym, niezdolnym do za-
akceptowania jakiejkolwiek odmienności.

Jaki jest efekt takiej pracy szkół, jakie są jej skutki społeczne – to jest dobre pytanie 
dla socjologów.

Kiedy na kolejnym etapie kształcenia uczeń trafia do szkoły, która ma ambicje 
wychowawcze, i spotyka w nowej klasie osoby „inne” – z drobnymi dysfunkcjami, 
uchodźców, osoby niepełnosprawne, zdolne dzieci z niezamożnych środowisk, 
uczniów wybitnie zdolnych, ale tylko w jednej dziedzinie – nie umie się odnaleźć. 

Co to za szkoła, że przyjęła „takiego” ucznia.! Jakim prawem on/ona tu jest! Taki 
„inny=gorszy”!

Często reagują tak nie tylko uczniowie, ale także – ich rodzice.

„Inny” jest zagrożeniem, bo opóźnia wyścig szczurów, „za bardzo skupia na sobie 
uwagę swoją innością”, rozprasza na lekcji – bo taki nieśmiały, bo taki ruchliwy, 
bo zadaje za dużo pytań, bo potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania, bo 
inaczej niż większość ubrany…



— 16 —

Oba wymienione na początku teksty wskazują drogę do „rehumanizacji” systemu 
edukacji.

Po pierwsze jest nią zajmowanie się w szkole wiedzą holistyczną, podążanie 
w stronę „erudycji międzyprzedmiotowej” (Aleksander Pawlicki), „łączenie per-
spektyw rozmaitych dyscyplin” (Aleksander Pawlicki).

Po drugie – akcentowanie krytycyzmu poznawczego, posługiwanie się językami 
rozmaitych nauk, co pozwoli „zweryfikować jakość opisanego w codziennej prasie 
eksperymentu, który niby wywraca dotychczasowe teorie” (Aleksander Pawlicki).

Wzmacnianie w uczniu skłonności do zadawania pytań badawczych, „kwestio-
nowania doktryn, poszukiwania alternatyw, korzystania z wyobraźni, swobodne-
go działania na podstawie własnych impulsów i twórczej współpracy z innymi” 
(Noam Chomsky).

Po trzecie wreszcie – z jednej strony większa indywidualizacja procesu naucza-
nia-uczenia się, a z drugiej – częstsze stwarzanie uczniom okazji do treningu 
angażowania się w różnorakie, złożone zadania w zróżnicowanych grupach ró-
wieśniczych, co być może pozwoli odejść od – okaleczającej emocjonalnie i spo-
łecznie – rywalizacji nastawionej na wynik, uzyskany przy pomocy bardzo jedno-
stronnych testów sprawdzających i diagnozujących. 

To ostatnie wymaga modyfikacji systemu kształcenia nauczycieli tak, by – w więk-
szym niż do tej pory stopniu – wyposażyć ich w umiejętności komunikacyjne, wy-
korzystywane zarówno w indywidualnych kontaktach z uczniami, jak i w kierowa-
niu pracą grupy. By nastawieni byli nie tylko na „realizację programu”, ale także 
na nawiązywanie indywidualnej, serdecznej relacji z każdym swoim uczniem, po-
budzanie jego naturalnej tendencji do samorealizacji, wzmacnianie jego wiary we 
własne możliwości.

2014-02-18 
Zespół Szkół Publicznych w Radowie Małym

Nie chodzi tam o zaszczyty, nagrody, tzw. „docenienie przez władze”, wynagro-
dzenie, prestiż i tym podobne głupstwa. Chodzi o radosny, niezależny, troszkę 
bezczelnie przekorny, twórczy wysiłek zespołu nauczycieli pod kierunkiem chary-
zmatycznej dyrektorki. Cel – cywilizacyjne dźwignięcie kilkuset uczniów z popege-
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erowskiej wsi, danie im wszystkim tzw. wędki – możliwości zdobycia wykształcenia 
i wyboru innej – niż wynikającej z miejsca urodzenia – drogi życia.

Powstał autorski program – sposób dotarcia do dzieci zaniedbanych i biednych.

Pomysł, by uczyć matematyki – w kuchni, która staje się pracownią – pracy grupo-
wej, logicznego myślenia, eksperymentów.

Pomysł, by pokazywać, jak zdobywać i wykorzystywać informacje – w pracowni 
podróży, podróży w głąb liścia, w głąb ciała, w starożytność, na inny kontynent. 
Tam są źródła informacji, Internet. Tam można dowiedzieć się czegoś z biologii, 
geografii, historii.

Pomysł na pracownię teatralną. Tam dzieci słuchają baśni. Uczą się mówić, pre-
zentować. Dzięki metodzie psychodramy radzą sobie ze swoimi emocjami.

Trzy pracownie – cała podstawa programowa, kreatywnie, atrakcyjnie, wciągająco.

Jakie to genialnie proste!

Praktyczne i skuteczne. Bazujące na talentach i zainteresowaniach konkretnych na-
uczycielek. Tworzone z myślą o konkretnych dzieciach, ich potrzebach, ich barierach.

Skuteczne – jak mi się wydaje – uniwersalnie. Sądzę, że każdy uczeń rozwinąłby 
się bardzo w takiej szkole.

Dyrektorka Ewa Radowicz tworzyła ten projekt dwanaście lat.

Wierzę, że jej nazwisko znajdzie się w podręcznikach historii myśli pedagogicznej 
w Polsce.

2014-02-19 
Zachwyt Instytutem Badań Edukacyjnych

Seminarium „PISA – i co dalej?”. Świat nauki i cztery szkoły. Teoria i praktyka. Żad-
nego puszenia się. Popisów. Wystąpień dla poklasku. Skoncentrowanie wyłącznie 
na: „Jak to się robi?”. Jak „robi się”: nowoczesną edukację. Ciekawość. Szacunek. 
Drążenie. Przyjazne drążenie. Klimat merytorycznej burzy mózgów.
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2014-02-23 
Gazeta Wyborcza

We wczorajszym numerze „Gazety Wyborczej” dwa teksty, bliskie mojemu sercu.

Jeden w „Wysokich Obcasach” – „Kiecka nie byle jaka”.

Zdanie „Poród jest jak jazda kolejką górską. Póki jedziesz, marzysz o tym, żeby się 
skończyło. Ale kiedy wysiądziesz z wagonika, marzysz o tym, żeby wsiąść jeszcze 
raz.” dedykuję bliskim Młodym Kobietom, które spodziewają się dziecka.

Drugi – „Strategia Odyseusza” o książce Ulricha Schnabela: „Sztuka leniucho-
wania. O szczęściu nicnierobienia.”

W tym tekście – trafne stwierdzenia, że wielość możliwości stała się dla ludzi prze-
kleństwem. Wybierasz jogurt Bakomy i zastanawiasz się, czy Danone’a nie byłby 
lepszy. Kiedy człowiek wybiera jedno, cierpi, bo nie może wybrać tysiąca innych. 
Ogląda tysiące reklam. Słucha opinii na różnych forach. I wiecznie wątpi, czy do-
brze wybrał. Dotyczy to także relacji międzyludzkich. Proces dokonywania wyboru 
staje się frustrujący, zajmuje dużo czasu. Żaden wybór nie gwarantuje, że stanie-
my się posiadaczem ideału. A takie właśnie oczekiwanie skazuje nas na wieczne 
niezadowolenie i przeświadczenie, że źle wybraliśmy.

„Tracimy tolerancję dla pomyłki i błędu, zapominając, że życie nigdy nie jest do-
skonałe. Nasi pradziadkowie mieli łatwiej, bo było dla nich jasne, że nie ma dosko-
nałych środków, zasobów, możliwości. Musieli akceptować oni życie takim, jakim 
było. A my myślimy, że możemy nasze życie zoptymalizować. Przeżywamy współ-
czesną wersję mitu o królu Midasie ukaranym przez bogów za chciwość dotykiem 
zmieniającym wszystko w złoto.” I jeszcze jeden cytat: „Psycholog Barry Schwartz 
na pytanie, które często zadaje podczas swoich wykładów: Dlaczego dawniej 
wszystko było lepsze? odpowiada: Bo dawniej wszystko było gorsze. Świat nie 
jest doskonały i musimy się z tym pogodzić.”

Lektura tego tekstu może być istotna w myśleniu o edukacji. Po pierwsze – warto, 
by dzieci miały czas na „sztukę leniuchowania”… tylko na jałowym biegu… tworzą 
się w mózgu nowe połączenia neuronowe, porządkowana jest pamięć, układane 
są nowo zdobyte informacje. Wiecznie zalatany menadżer prochu nie wymyśli. 
Człowiek twórczy i świadomy samego siebie to taki, który umie nic nie robić.



— 19 —

Po drugie – można wyobrazić sobie, do jakich frustracji i karykaturalnych efektów 
może doprowadzić „poszukiwanie idealnej szkoły dla swojego dziecka”.

2014-03-22 
Filozofia IB

Najbliższe dni i tygodnie będą czasem intensywnych spotkań z uczniami, rodzica-
mi i kandydatami. Będziemy rozmawiać o szkole – także o postawach, w kontek-
ście Profilu Ucznia IB.

Jak mówić, żeby przekonać…. Że to przecież nie angielski najważniejszy, nie pa-
pier, nie test, nie fizyka, historia i inne przedmioty – każdy osobno…

Jak mówić, żeby skierować uwagę głębiej – na empatię, krytyczne myślenie, samo-
dzielność, konsekwencję, otwartość, komunikatywność, indywidualny, maksymal-
ny rozwój, a przede wszystkim – na odwagę życia.

Filozofia IB łączy w sobie skrajny indywidualizm ze skrajnym uspołecznieniem.

Indywidualizm polega na tym, że każdy uczeń układa sobie własny plan na ży-
cie, a program IB umożliwia mu realizację tego planu. To jest bardzo trudne, ale 
też – bardzo piękne. Daje poczucie wolności, pomimo iż świat wokół daleki jest od 
ideału. Poczucie wolności daje siłę, moc sprawczości.

Uspołecznienie w systemie IB polega na nieustannej refleksji nad „innym” i na 
podejmowaniu licznych, różnorodnych zadań grupowych.

Jak wyjaśnić, że rozwijanie postaw z profilu ucznia IB pomaga „windować” punk-
towe wyniki w nauce, na czym tak wszystkim zależy. Tak pomyślany jest ten pro-
gram. Jeśli klasa jest zgraną drużyną, która „gra na wspólny wynik”, a sukces 
ucznia x staje się sukcesem ucznia y i odwrotnie, łatwiej o indywidualny sukces. 
Wszyscy mają emocjonalne i merytoryczne wsparcie grupy. W takich warunkach 
rozkwitają nie tylko uczniowie, także nauczyciele osiągają swoje wyżyny. Lekcje są 
inspirujące, porywające. Jest wzajemna stymulacja. Wzrasta aktywność, bo wszy-
scy czują się akceptowani i bezpieczni. Powstają autentyczne więzy: uczeń-uczeń, 
uczeń-nauczyciel. Ważne relacje, które trwają także po zdaniu matury. Taki jest 
duch IB – a nie – samotne zbieranie punktów.



— 20 —

2014-03-22 
Kanapy, kolczyki i muzyczne dzwonki

Chciałabym, żeby dobrze odczytywano sygnały i znaki wysyłane przez Szkołę.

Dziękuję nauczycielom i uczniom, którzy odbierają je zgodnie z moją intencją.

SYGNAŁ NR 1 – KANAPY

Kanapy są sygnałem-symbolem, że Szkoła szanuje ciężką pracę uczniów w progra-
mie IB. Szanuje Wasze zmęczenie, często – niewyspanie.

Są miejscem relaksu i nauki w czasie przerw i „okienek”, których w tym programie 
niestety nie da się uniknąć, choć wicedyrektor Renata Łukaszewicz robi, co tylko 
możliwe, by ograniczyć ich liczbę.

Są miejscem, w którym można coś zjeść, pomóc koledze zrozumieć jakieś zagad-
nienie, wesprzeć kogoś, kto ma życiowy problem.

Są, żeby było wygodniej oraz bardziej „po domowemu”.

SYGNAŁ NR 2 – MUZYCZNE DZWONKI

Muzyczne dzwonki są sygnałem-symbolem, że Szkoła szanuje Waszą uczniowską 
wrażliwość. Zwykłe, tradycyjne szkolne dzwonki są nawet dla mnie troszkę prze-
rażające. Mają jakiś taki „fabryczny”, bezduszny charakter. Utwory zespołów „Eu-
rope” i „Pink Floyd” to klasyka rocka. Rock to dla mnie energia wolności, buntu 
i odwagi.

Szkoła chce, żebyście czuli się wolni i stawali się coraz bardziej odważni. Daje 
Wam też prawo do buntu. Pragnie wspierać Was w poszukiwaniach – kreatyw-
nych i konstruktywnych – sposobów jego wyrażania. Bez buntu nie ma dojrzałości.

SYGNAŁ NR 3 – KOLCZYKI

Szkoła akceptuje Wasze style „noszenia się”. Uważa bowiem, że macie prawo do 
ekspresji samego siebie, także przez wygląd. Dlatego nawet za czasów ministra 
Romana Giertycha nie wprowadziła mundurków i – póki żyję – nie wprowadzi ich, 
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kierując się – snobistycznym lub wynikającym z pijarowego wyrachowania – prag-
nieniem upodobnienia się do ekskluzywnych zachodnich placówek edukacyjnych.

Szkoła wierzy w Wasze poczucie dobrego smaku i Waszą świadomość, że nie jest 
miejscem pokazów ekscentrycznej mody, lecz miejscem nauki.

W tym miejscu muszę przywołać osobę Adama Jajbhay’a, pierwowzoru najwyższej 
szkolnej nagrody – Statuetki Adama.

Człowiek niesłychanie ambitny i pracowity. Niewątpliwie – błyskotliwy. Pieczoło-
wicie i konsekwentnie realizujący swój niełatwy plan na życie. Dobrze ułożony. 
Traktujący otoczenie z szacunkiem i uwagą. Pomocny i współpracujący.

Jednocześnie jednak – właściciel i twórca niezwykłego „irokeza”. „Irokez” ten wy-
magał, żeby Adam – w dniach, kiedy chciał być wyjątkowo elegancki – wstawał trzy 
godziny wcześniej i misternie tworzył na głowie bajecznie kolorową, imponujących 
rozmiarów, konstrukcję. Kiedy był razem z nami, nauczył się grać na gitarze i odwa-
żył śpiewać w szkolnym zespole rockowym – po raz pierwszy w życiu, choć marzył 
o tym od dziecka. Studiuje obecnie medycynę na uniwersytecie w Londynie.

Taka odważna, kreatywna postawa jest dla mnie wzorem.
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Przestrzegam jednak jakichś zabłąkanych i zagubionych przed samooszukiwa-
niem się i traktowaniem:

• kanap jako sygnału, że w naszej Szkole obowiązuje „luzactwo” i – przede wszyst-
kim – bogate życie towarzyskie,

• kolczyków w nosie jako głównego przejawu własnego poczucia wolności i buntu,
• muzycznych dzwonków jako zachęty do powierzchownie pojmowanego rocko-

wego stylu życia i narzucania go innym.

Takie wnioskowanie uważam za przejaw indolencji umysłowej, która nie przystoi 
członkom społeczności IB.

Uczniowie IB są już elitą, choć niektórzy jeszcze do końca nie mają świadomo-
ści, jak wiele daje im ten program. W pełni ocenią to i docenią w czasie studiów 
i później.

Bycie elitą – zobowiązuje!

2014-03-28 
Dyskusji o pracach domowych ciąg dalszy

Jestem przeciwna przeciążaniu dzieci, zwłaszcza małych, pracą domową. Ale – jak 
zawsze – najlepszy jest – moim zdaniem – złoty środek.

Na pewno dzieci powinny w domu czytać książki.

Na pewno powinny się w domu uczyć wierszy i piosenek na pamięć. Dobrze, jeśli 
samodzielnie rozwiążą jakiś ciekawy problem, np. matematyczny w postaci roz-
budowanego, związanego z życiem, zadania z treścią. Albo – zbiorą materiały do 
kolejnego projektu. Albo poćwiczą rachunki, bawiąc się z rodzicami w sklep. Lub 
poobserwują wzrost wsadzonej do ziemi fasolki lub posianej rzeżuchy. Niektóre 
z pewnością potrzebują np. ćwiczeń z kaligrafii, jeśli mają z tym problem.

Sądzę, że nauczyciel najlepiej wie, ile i jakich prac domowych potrzebują jego 
uczniowie.

Niedobrze, moim zdaniem, jeśli praca domowa jest nudna, żmudna i zawsze 
podobna jedna do drugiej. Nie wydaje mi się jednak, żeby można było skutecz-
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nie uczyć w szkole (w przeciwieństwie do przedszkola), unikając w ogóle pracy 
domowej.

Ten pogląd potwierdza psycholog szkolny – Elżbieta Rakowska.

W swoim mejlu do mnie pisze:

„Wiadomo z badań nad pamięcią, że zapomina się najszybciej zaraz po nauczeniu, 
toteż przypominanie treści omówionych podczas lekcji lub odrabianie lekcji jesz-
cze tego samego dnia było zawsze najlepszym sposobem na utrwalanie wiedzy…. 
Zapamiętywanie treści i rozumienie ich wymaga nie tylko procesu asocjacji, ale 
także dysocjacji, czyli dystansu „odsunięcia się’ jakby od przyswajanej wiedzy. To 
wymaga powrotu do poznanych treści po pewnym czasie, czyli np. – po powrocie 
ze szkoły do domu… Z neurologicznych badań wynika, że impuls nerwowy, aby 
był trwale aktywny, musi być przez pewien czas często aktywizowany… Dzieci nie 
pamiętają, co jest zadane, jeśli nie muszą podejmować takiego wysiłku. Dzieci, jak 
wiadomo, reagują zgodnie z prawdziwymi oczekiwaniami rodziców. Jeśli dziecko 
ma nieoczywisty, dwuznaczny komunikat od rodziców; z jednej strony: „Musisz 
pamiętać o pracy domowej”, ale z drugiej: „Nie powinni od ciebie tego wyma-
gać.”, to wybierze dla siebie łatwiejszy do wykonania.

Ktoś napisał: „Dziecko nie rozumie, dlaczego musi odrabiać pracę domową.” – a czy 
rozumie, dlaczego musi iść spać o określonej porze, że nie może wciąż oglądać te-
lewizji lub poświęcać czas grom komputerowym? Utrwalamy nawyk, nawet jeśli 
nie rozumie. Dziecko nie ma w pełni rozwiniętej funkcji przewidywania zdarzeń.”

Tyle doświadczony psycholog dziecięcy.

2014-04-05 
Badania PISA ciąg dalszy

We wczorajszej „Gazecie Wyborczej” ciekawe teksty o wynikach dodatkowej czę-
ści badania gimnazjalistów PISA, dotyczącej umiejętności rozwiązywania proble-
mów. Tutaj polscy uczniowie nie wypadli już tak dobrze, jak w części głównej tego 
badania.

Zajęli dopiero 28 miejsce.
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W artykułach mowa o tym, że szkoła powinna przygotowywać ludzi do pracy w ze-
spole, w nowoczesnym społeczeństwie, że powinna uczyć ich kreatywności, kry-
tycznego myślenia, samodzielnego rozwiązywania nietypowych problemów, po-
winna odejść od encyklopedycznego nauczania na rzecz wykorzystywania wiedzy 
w praktyce, powinna odnosić się do codziennych doświadczeń ucznia.

Zupełnie, jakbym czytała charakterystykę programów IB…

2014-05-13 
PRAWDZIWE SZKOLNE OPOWIEŚCI – KU POKRZEPIENIU SERC!

RADOŚĆ Z PRZEŁAMANEJ BARIERY

Matury. Po egzaminie z matematyki uczennica przychodzi do sekretariatu po swo-
ją torebkę. Padają pytania – „Jak ci poszło? Jaki był tegoroczny egzamin?” Ze swo-
jego gabinetu słyszę – „Ooo! Były BARDZO CIEKAWE ZADANIA. Jedno tylko – TEŻ 
BARDZO CIEKAWE (tu streszczenie tekstu zadania) zaskoczyło mnie”. Następuje 
wywód, czym zaskoczyło. „Poza tym zadania były dokładnie takie, jak się spodzie-
wałam. Troszkę brakowało czasu, ale na zakończenie były MOJE ULUBIONE funk-
cje. Więc uważam, że napisałam dobrze.”

W tym monologu abiturientki pozornie nie ma niczego zaskakującego, a jednak… 
Wygłosiła go osoba, dla której matematyka była przez większą część życia pię-
tą achillesową. „Matematyka nie dla mnie.” „Nie mam zupełnie zdolności mate-
matycznych.” „Nigdy nie byłam dobra z matematyki.” „Wciąż mam korepetycje 
i nie widzę efektu mojej pracy.” „Tak się przygotowywałam, wydawało mi się, że 
wszystko rozumiem, a jak przyszło do klasówki, znów wszystko napisałam źle.”

No i proszę! Udało się polubić matematykę!

W programie, w którym traktowana jest ona bardzo praktycznie, w powiązaniu 
z życiem, okazuje się to możliwe! I nawet funkcje można polubić!

A jeśli jeszcze jest wsparcie genialnej nauczycielki, a uczennica jest pracowita – 
matura z matematyki może być CIEKAWA!

Jaka ogromna satysfakcja dla wszystkich!
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CZASEM TAK NIEWIELE TRZEBA…

Pierwszy wieczór zielonej szkoły. Kilkoro dzieci tęskni.

Pięć nauczycielek dwoi się i troi, żeby dodać otuchy, uspokoić, rozweselić. Jedne 
dzieci wymagają wesołej rozmowy, inne – przytulenia, jeszcze inne – wyciszenia 
lub poczytania na dobranoc…

Troszkę próbuję pomóc… Zaglądam do pokojów…. Rozmawiam…

W pewnej chwili wychodzę na korytarz – wszystkie drzwi do pokojów są zamknię-
te, nie widać żadnej nauczycielki. Zauważam, że jedne drzwi są lekko uchylone. 
Podchodzę bliżej i widzę ….ogromne, piękne oko, niestety – pełne łez. Otwieram 
drzwi i napotykam przerażoną, drobniutką dziewczynkę – w ciągu dnia energiczną 
i radosną – zapłakaną, stojącą przy drzwiach boso, w piżamie, z nadzieją wypatru-
jącą którejś z nauczycielek. Niestety, zamiast bliskiej sercu pani widzi mnie – od-
ległą, widywaną nieczęsto „panią dyrektor”. Oczy robią się jeszcze większe, a roz-
pacz i rozczarowanie wydają się dla nas obu nie do zniesienia! Bose stópki biegną 
do łóżka. Co robić!? Z nadzieją wyglądam na korytarz – pusty! Wchodzę więc do 
pokoju. Uosobienie rozpaczy zniknęło tymczasem pod kołdrą. Widać tylko czubek 
głowy. Słychać tłumiony siłą woli, ale jednak - szloch! Z drugiego łóżka dobiega 
miarowe posapywanie – koleżanka z pokoju śpi mocno. Ufff!

Siadam na łóżku. Pytam dziewczynkę, czy ma jakąś przytulankę. Nie pada odpo-
wiedź, ale spod kołdry energicznie wyskakuje na sekundę jakiś pluszak. Moje oko 
nie nadąża zarejestrować, co zostało mi pokazane. Odpada więc planowany temat 
rozmowy…. Dawno nie śpiewałam nikomu żadnej kołysanki… Zresztą ta najbliższa 
sercu – „Był sobie król, był sobie paź i była też królewna…”, którą śpiewał mi oj-
ciec, a potem ja śpiewałam swojemu dziecku, nie jest zbyt optymistyczna… Kołdra 
podskakuje od niedającego się stłumić szlochu. Sytuacja wydaje się beznadziej-
na. Otulam dziewczynkę szczelnie kołdrą i kocem. Siadam na łóżku. Zaczynam 
w milczeniu miarowo głaskać ją po głowie. Oddech uspokaja się, wyrównuje. 
Dziewczynka zaczyna posapywać. Śpi! Jeszcze przez chwilę nie przerywam gła-
skania. W końcu wstaję z łóżka. Powoli wychodzę z pokoju. Za chwilę wracam – śpi 
mocno! Ulga! Radość! Ciepło w sercu!

Czasem tak niewiele trzeba!
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2014-06-08 
Mózg nie jest niewolnikiem!

Rewelacyjny tekst w piątkowym numerze „Gazety Wyborczej” – rozmowa Olgi 
Woźniak z dr Marzeną Żylińską pt. „Neurony w szkolnej ławce” o tym, jak źle uczy 
tradycyjna szkoła. O tym, że proces nauczania, aby był skuteczny, musi być związa-
ny z zaciekawieniem, eksperymentowaniem, emocjami, zaangażowaniem różnych 
zmysłów, coraz to nowymi bodźcami. Olga Woźniak mówi także, jak zewnętrzne 
motywowanie niszczy edukację: „ Same testy nie są niczym złym, ale uczenie pod 
testy jest niszczeniem motywacji. Kreatywności, umiejętności pracy w grupie… 
Testy wychodzą także z założenia, że uczniom można wyznaczyć zewnętrzne 
cele i z pomocą systemu nagród i kar wymuszać ich realizację, bo nikt z własnej 
woli uczyć się nie chce. Uczą także, że na każde pytanie jest jedna prawidłowa 
odpowiedź… Uczenie jest procesem poznawczo-emocjonalnym. A efektywność 
nauczania zależy przede wszystkim od motywacji ucznia, czasu poświęconego 
danemu zagadnieniu i głębokości przetwarzania informacji. … Nasze mózgi nie 
są maszynami do zapisywania danych. Jeśli są do tego zmuszone, działają z małą 
efektywnością i niechętnie. Są za to świetne w przetwarzaniu danych i wyciąga-
niu z nich ogólnych reguł. Mózgi potrzebują wielu dobrych przykładów. Jeśli je 
dostają, to reguły tworzą sobie same. Jeśli zaś te reguły podajemy im gotowe, to 
zabieramy mózgom możliwość zrobienia tego samodzielnie. Zmuszamy mózgi do 
płytkiego przetwarzania, które nie tworzy trwałych śladów. …

Niestety, dziś lekcje matematyki rozwijają głównie umiejętność mechanicznego 
stosowania schematów. Dlatego tak wielu uczniów nie rozumie matematyki. …

Tak właśnie powinniśmy nauczać matematyki: tu ważne jest doświadczanie świata 
i manipulacja konkretami – dopiero na tej bazie możemy budować rozumienie 
abstrakcji. W nauczaniu każdego przedmiotu ważne są też emocje. To markery 
naszej pamięci. Dobra szkoła musi dostarczać przeżyć. …

Uczenie się jest naturalną cechą mózgu. Ale może on przetwarzać tylko te impul-
sy, którym potrafi nadać znaczenie. …

Zeszyty ćwiczeń, w których jest – połącz, pokoloruj, wstaw, wklej – to najpłytsze 
przetwarzanie, jakie może być.”

I najważniejsze – „Nie da się niczyjego mózgu zmusić do uczenia.”
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Więc, na litość boską, odłóżmy wreszcie do lamusa takie metody, niestety sto-
sowane także czasem nawet w szkołach IB i niestety również w naszej szkole, 
jak: żonglowanie ocenami, nagradzanie naklejkami i „buźkami”, przesadny 
nacisk na ewaluację i tracenie czasu na uzupełnianie jakichś bezsensownych 
zeszytów ćwiczeń!!! Koncentrujmy się na wywołujących emocje prowokacjach, 
stawianiu pytań badawczych, analizie zachwycających i zadziwiających zjawisk.

Pozwólmy uczniom pokochać naukę! Pozwólmy ich mózgom w pełni obudzić się!

2014-09-30 
MATHEMATICS IS THE MOST IMPORTANT LANGUAGE

„Mathematics is the most important language”

Zachęcam do lektury wrześniowego numeru „IB World”, a w nim – wywiadu z pro-
fesorem University of Oxford Marcus’em du Sautoy o nauczaniu matematyki 
i sposobach zmieniania nastawienia uczniów do tego przedmiotu.

Profesor twierdzi, że większość problemów uczniów z matematyką bierze się ze 
złego sposobu jej uczenia. Apeluje do rodziców o budowanie dobrego nastawie-
nia dzieci do tego przedmiotu: „Parents have an important role to play in making 
sure children do not develop a negative attitude towards mathematics.” Mówi: „ 
Mathematics is absolutely everywhere around you. If something has a meaning 
or is important, it will have mathematics hiding inside it… It is nature’s language 
and, as such, it is probably the most important language you’ll learn at school.”

Egzemplarze wrześniowego IB World są wyłożone w holu przedszkola i szkoły 
podstawowej.

2014-10-10 
CD UWAG O NAUCZANIU MATEMATYKI W SZKOLE

W Wysokich Obcasach z 4 października 2014 r. – kolejny ciekawy tekst o nauczaniu 
matematyki w szkołach podstawowych pt. „Ścisłe panny”.
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Tym razem autorka – Olga Woźniak – skupiła się na społecznym stereotypie „ma-
tematycznie upośledzonej dziewczynki”, który pełni rolę samospełniającej się 
przepowiedni. Prawidłowość jest taka, że 90 % nauczycieli nauczania początkowe-
go to kobiety. Większość z nich wykazuje wysoki poziom lęku przed matematyką. 
Spora część nie zdawała nawet matury z tego przedmiotu. Badania potwierdziły 
tezę, że większa grupa dziewczynek niż chłopców przejmuje negatywne nastawie-
nie nauczycielek do matematyki. Nauczycielki są bowiem dla uczennic swoistym 
wzorem kobiecości.

Również w rodzinach dziewczynek pokutuje często pogląd, że matematyka nie 
jest dla kobiet. Badania tego nie potwierdzają.

Dwa cytaty z artykułu:

„Z badań prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej wynika, że wśród małych dzieci jest 
tyle samo uzdolnionych dziewczynek co chłopców. Zaczyna się to zmieniać do-
piero w dalszej edukacji. Obniżenie zdolności matematycznych u dziewczynek 
obserwuje się szczególnie wtedy, gdy wchodzą w okres dojrzewania i zaczynają 
definiować swoją tożsamość płciową.”

„Zanim więc zaczniemy nawoływać maturzystki, by szły na politechniki, zacznijmy 
pracę u podstaw. Uczmy przedszkolanki i nauczycielki klas I-III, że matematyka 
może być fajna i że da się jej twórczo uczyć. I chwalmy małe uczennice za pięk-
nie wykonane działania. Oraz pokazujmy im jak najwięcej przykładów umysłów 
ścisłych. A jest z kogo wybierać! … hrabina Ada Lovelace, pierwsza programistka 
w historii…, Maria Skłodowska-Curie… Matematyka jest dla wszystkich. Trzeba 
tylko mówić o tym dziewczynkom jak najwcześniej.”

2014-10-12 
W NAUCZANIU – POTRZEBNY PRYSZNIC EMOCJI!!!

Tyle ostatnio mądrych tekstów w mediach o edukacji! Jest nadzieja, że może coś 
w końcu zmieni się w myśleniu o szkołach, w oczekiwaniu wobec nich.

W ostatniej „Polityce” – rozmowa z neurobiologiem Geraldem Hutherem, profe-
sorem uniwersytetu w Getyndze, o tym,” dlaczego dzieci nudzą się w szkole i co 
zrobić, żeby mogły się rzeczywiście czegoś tam nauczyć”.
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Profesor mówi o postępach w rozwoju neurobiologii. Wyniki badań jednoznacz-
nie wskazują, iż „wszystko, co dzieje się na skutek nacisków, stresu lub strachu, 
ma negatywny wpływ na … rozwój. Procesu uczenia się nie można wymusić 
z zewnątrz.”

Więcej – by proces uczenia się był trwały, musi być połączony z emocjami. „Gdy 
nowa wiedza nie wywołuje żadnych emocji, to informacje jednym uchem wchodzą, 
a drugim wychodzą i w pamięci nic nie zostaje”. „Gdy coś nas porusza, w mózgu 
uwalniają się neuroprzekaźniki, a neurony mogą produkować białka niezbędne 
do tworzenia nowych wypustek i synaps…”

Nauczyciel, by był skuteczny, musi być przez swoich uczniów lubiany. Musi też 
indywidualizować proces nauczania, mieć żywe relacje emocjonalne z każdym ze 
swoich uczniów.

Profesor chwali metodę pracy w grupach: „… wtedy dzieci uczą się pomagać sobie 
wzajemnie i wymieniają się doświadczeniami, a rolą nauczycieli jest udzielanie im 
pomocy i wsparcia.”

Mówi o potrzebie wychowywania dla wolności, o wartości swobodnej zabawy 
i uczenia się w formie zabawy. „Nie chcąc dostrzec faktu, iż dzieci same z siebie 
chcą się uczyć, konsekwentnie niszczymy motywację wewnętrzną, zastępując je 
metodami typowymi dla tresury.” Mówi także, że tradycyjna szkoła, oparta na na-
kazach i zakazach, czyni uczniów „podatnymi na wszelkiego rodzaju manipulacje.”

Na zakończenie wspomina o wadliwym, archaicznym systemie kształcenia na-
uczycieli: „Jeśli na studiach siedzą na wykładach, słuchając profesorów i zdają eg-
zaminy w formie testów, to trudno oczekiwać, że gdy sami pójdą do szkoły, będą 
uczyć inaczej.”.

2015-04-10 
SŁODKO-GORZKIE ROZWAŻANIA O KONDYCJI POLSKIEJ SZKOŁY

W oficynie Wydawniczej „Impuls” ukazał się właśnie zbiór pt. „Edukacja alter-
natywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia”, który jest zapisem wy-
stąpień z VII Międzynarodowej Konferencji „Edukacja alternatywna – dylematy 
teorii i praktyki”.
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Rozpoczyna go tekst Zofii Agnieszki Kłakówny o znamiennym tytule – „Czy pol-
ska szkoła ma szansę na zmianę?”. Wnioski z jego lektury nie są optymistyczne. 
Zdaniem autorki „nasza dzisiejsza szkoła, charakteryzowana za pomocą czterech 
wyliczonych w pierwszym akapicie epitetów [publiczna, masowa, powszechna, 
ogólnokształcąca], w masie nie spełnia niczyich oczekiwań. Jest do niczego. Stała 
się w zasadzie przechowalnią dla dzieci i młodzieży w wieku nieprodukcyjnym.”

Problemem jest traktowanie ucznia jako przedmiotu, a nie – podmiotu nauczania, 
a także przeprowadzane od dwudziestu lat pozorne reformy systemu edukacji, 
które „…zastępują brak głębokiego namysłu nad istotą szkoły we współczesnej 
sytuacji kulturowo-cywilizacyjnej”.

Autorka powołuje się na raport ogłoszony w 2012 r. przez Unijną Grupę Ekspertów 
do spraw Umiejętności Czytania i Pisania, z którego wynika, że co piąty miesz-
kaniec Unii Europejskiej jest rzeczywistym analfabetą. A ponieważ większość 
dorosłych z tej grupy jest gdzieś zatrudniona, „…powstaje pytanie o charakter 
oraz jakość wykonywanych przez nich prac.” „Dalsze partie raportu wskazują, 
że w żadnym razie nie chodzi tylko o techniczną sprawność czytania i pisania, … 
chodzi o twórczą postawę wobec wszystkiego, co ludzie w świecie robią, bo to 
wpływa na miejsce i rolę ich kraju w relacji do innych, wyzwala innowacyjność… 
Twórcza postawa wobec świata zależy bezsprzecznie od umiejętności krytycznego 
czytania…” Autorka krytycznie pisze o e-podręcznikach, o przygotowaniu nauczy-
cieli do zawodu oraz o sprzeczności między szkołą i kulturowym jej kontekstem, 
a także – kwestionuje standardy badania PISA.

Stanisław Dylak, Anna Wiśniewska i Mateusz Leszkowicz przedstawili ciekawą 
koncepcję strategii kształcenia wyprzedzającego. Zaczynają swój tekst od kilku 
pozornie niezwiązanych ze sobą twierdzeń, takich jak:

1. W Akademii Ateńskiej oraz na średniowiecznych uczelniach ważną metodą 
dochodzenia do wiedzy był dialog, dysputa;

2. Ludzie młodzi są często inicjatorami zmian społecznych, rewolucji;
3. Zmiany towarzyszą człowiekowi od zawsze;
4. „Od ponad dwustu lat szkoła nie uległa istotnym zmianom pod względem or-

ganizacji i paradygmatu – młodzież stłoczona w klasach jak boksy, wypuszcza-
na na kilkanaście minut przerwy, czeka na prawdziwe, niepodważalne słowo 
nauczyciela… W ciągu tych lat nie pokuszono się o wprowadzenie w życie po-
stulatów licznych pedagogów – teoretyków i praktyków.”
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5. „Przekonanie o przekazywaniu wiedzy jest sprzeczne z konstruktywistyczną 
interpretacją samej wiedzy.”

6. „…mózg działa zgodnie z zasadą: użyj albo wyrzuć…”

Następnie przedstawiona zostaje strategia kształcenia wyprzedzającego, która 
oparta jest na czterech fazach: aktywacji (uczniowie zbierają informacje na dany 
temat), przetwarzania (uczniowie wykonują zadania, wykorzystując zebrane in-
formacje), systematyzacji (uczniowie prezentują wyniki swojej pracy, a nauczyciel 
uzupełnia i modyfikuje dane), ewaluacji.

Druga część zbioru poświęcona jest pedagogice Janusza Korczaka. Dawid Misiak 
pisze o prawie dziecka do indywidualizmu edukacyjnego. Krytykuje „edukację 
całych klas”, w której wszyscy uczniowie uczą się razem tego samego przedmiotu 
w tym samym czasie i tempie. Omawia ideę planu daltońskiego, stworzoną oko-
ło 1905 r. przez amerykańską nauczycielkę Helenę Parkhurst, pedagogikę Marii 
Montessori, opartą na maksymie: Pomóż mi zrobić to samemu” oraz antropologię 
pedagogiczną Janusza Korczaka.

Anna Bystrzycka w swoim tekście: „Janusz Korczak – rzeźbiarz duszy dziecię-
cej” cytuje Starego Doktora: „Twórczości w pedagogach szukałbyś na próżno, 
są względnie sumiennymi wykonawcami instrukcji, wydanych dla nich przez 
starszych urzędników ministerium oświaty.” To zdanie, napisane w 1909 r. po 
wizycie w pewnej szkole, może stanowić ostrzeżenie także dla współczesnych 
nauczycieli.

W drugiej części znalazł się także tekst naszych dwóch nauczycielek: Kingi 
Chmiel-koordynatorki PYP i Angeliki Maj-koordynatorki MYP i Curriculum, je-
dyny w książce artykuł nauczycielek nie akademickich, lecz – szkolnych – „Pod-
miotowość dziecka w procesie nauczania, czyli porównanie myśli pedagogicz-
nej Janusza Korczaka z filozofią International Baccalaureate Organization”.

„Celem artykułu jest ukazanie punktów wspólnych zasad pedagogicznych gło-
szonych przez Janusza Korczaka oraz założeń systemu stworzonego przez IBO. 
… te dwie szkoły myślenia o nauczaniu i wychowaniu są współcześnie wciąż mało 
znane. Pedagogika korczakowska wydaje się zapomniana, anachroniczna, a sam 
Korczak funkcjonuje w powszechnej świadomości jedynie jako bohater wojen-
ny.” System IB kojarzony jest, niestety, z nabywaniem umiejętności językowych 
i kształceniem elit.
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Tymczasem jest wiele podobieństw w podejściu do ucznia i edukacji w obu tych 
systemach. Oba są oparte na przekonaniu, że dziecko chce i umie być samodziel-
ne, jest z natury żądne wiedzy, refleksyjne i kreatywne, lubi stosować się do zasad, 
jeśli je rozumie i akceptuje. Pragnie doświadczać i eksperymentować. Każde dzie-
cko jest inne. Trzeba je poznać i zrozumieć. Trzeba pozwolić mu pracować w gru-
pie, uczestniczyć w projektach badawczych i angażować się w życie społeczne.

Część III publikacji nosi tytuł: „Pedagogika alternatywna w praktyce”. Znalazłam 
tam garść znamiennych cytatów:

1. „… system edukacji skupia się na teraźniejszości, a w zbyt małym stopniu na 
przyszłości. W zbyt dużym stopniu skupia się na bitach wiedzy, informacji 
i „zdawalności” niż na radzeniu sobie i stosowaniu wiedzy… W zbyt dużym 
stopniu skupia się na sobie, a nie na osobie uczącej się.”

2. „Polska szkoła… tak mocno nastawiona jest na realizację programów i pod-
stawy programowej, a także na mieszczenie się w ustalonych standardach, że 
wzmacnia bardziej postawy rywalizacyjne niż wspólnotowe.”

3. „Nie da się dziś uniknąć wychowawczej pracy z uczniem, który – otoczony 
kulturą masową – uczy się głównie tego, co powinien posiadać, a nie jakim 
człowiekiem być.”

4. „… uczenie się powinno się opierać na pozytywnych emocjach. Strach i obawa 
mogą wprawdzie wywołać krótkotrwałą poprawę zapamiętywania, ale długo-
falową prowadzą do… negatywnych skutków przewlekłego stresu.”

5. „Każdy nauczyciel, jako podmiot, ma potencjalną szansę na rozwój osobisty 
w swoim zawodzie.”

6. I niestety – „Jest tylko 1% twórczych pedagogicznie nauczycieli…”
7. „Przyszłość polskiej edukacji należy … do nauczycieli twórczych, którzy naj-

pierw budują siebie od podstaw, krok po kroku.”

Rodzą się bolesne pytania…

Co może 1% nauczycieli, nawet bardzo twórczych…

Czy ten 1% twórczych osób dotyczy tylko nauczycieli…

Czy może jest, niestety, tak, że w ogóle 1% ludzi – nauczycieli, ministerialnych 
urzędników, rodziców rozumie, na czym polega dobra edukacja…
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Jaki procent dorosłych w wieku tak zwanym produkcyjnym ma w ogóle we-
wnętrzną potrzebę „budowania siebie od podstaw, krok po kroku”…

Jaka jest szansa na właściwe kształcenie nauczycieli, skoro cały nasz system 
edukacji, także wyższej oparty jest na zaliczaniu pisemnych egzaminów testo-
wych, a nie – na relacji: mistrz-uczeń, nie – na dialogu, dyskusji, debacie.

Jak sprawić, by do pracy w szkołach trafiała ponadprzeciętna liczba kreatyw-
nych osób…

Czy sprzyja temu zbiurokratyzowany, łatwy do manipulacji, system awansu 
zawodowego nauczycieli…

Czy rzeczywiście jest tak, jak radzą niektórzy, że dobrą edukację należy ser-
wować „opakowaną” w krzykliwe – liczne i elitarne „zajęcia dodatkowe” i stu-
procentowe wyniki wszelakich, lepszych lub gorszych, testów, żeby stała się 
„chodliwym towarem” na edukacyjnym „rynku”…

Mam kłopot. Obiecałam sobie, że ten blog będzie zawierał wyłącznie pozytywne 
treści…

Może więc nie jest tak źle… Może te fatalne oceny polskiej szkoły i polskiego 
społeczeństwa biorą się z maksymalizmu i nadmiernej pryncypialności intelek-
tualistów zajmujących się edukacją…

Może więc – nie 1%, a 5 albo 10…

Czy wtedy mielibyśmy szansę na rozwój, na skok cywilizacyjny…

Bo w końcu trafiają się wyjątkowi nauczyciele i wyjątkowe programy…

W naszej szkole jest ich całkiem sporo…

Dobrze, że są! Dobrze, że mają chęć zastanawiać się nad sensem swojego życia, 
sensem swojej pracy, rolą edukacji, jej skutecznością. Dobrze, że mają energię 
i chęć dzielić się swoimi doświadczeniami na konferencjach naukowych po-
święconych uczeniu i wychowaniu.
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Dobrze, że udaje nam się realizować nieopłacalnie drogi, nadmiernie trudny 
program IB, czasem wbrew ogólnym oczekiwaniom.

Dobrze, że nie jesteśmy sami.

Dobrze, że powstają przedszkola i szkoły Montessori.

Dobrze, że istnieją szkoły steinerowskie.

Dobrze, że dynamicznie zwiększa się na świecie liczba szkół IBowskich, zwłasz-
cza tych, które realizują PYP i MYP, programy przeznaczone dla dzieci i młod-
szej młodzieży. Bo w nich nikt aż tak bardzo nie myśli o dyplomie końcowym 
i liczbie punktów na nim, w przeciwieństwie do liceów, uczących zgodnie 
z Diploma Programme.

Dobrze, że Ministerstwo Edukacji znalazło środki, by w publicznym gimnazjum 
przy Liceum im. Kopernika wprowadzić MYP. Zapewne tej szkole uda się to, 
czego nie udało się nam – wykreować w Warszawie modę na MYP.

Jest dobrze. Trzeba się tego trzymać i robić swoje.

2015-05-29 
DZIECI NA ZIELONEJ SZKOLE

Szmaragd trawników aż po horyzont inspiruje do biegu, aż do utraty tchu… Po-
tem turlanie się po puszystej trawie. Nad głową niebo bezkresne. I znów niepo-
skromiona gonitwa przed siebie, znów do utraty tchu. I slalom między domkami, 
tujami i innymi krzewami… Upojenie zapachami, głównie bzów. Ptasimi trelami. 
Oszołomienie. Uśmiechy. Radość. Nieposkromiona energia.

Potem zebranie w kręgu na kocach. Przypominanie zasad – bezpieczeństwa, 
współistnienia, współpracy. Nie ma zakazów i nakazów. Są wspólnie formułowa-
ne sposoby zachowania, by nikt nie naraził siebie i innych na niebezpieczeństwo, 
by wszyscy czuli się dobrze.
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A potem twórcza praca – w natchnieniu, oddaniu, uskrzydleniu. Malowanie du-
żych form na trawie. Ustawianie ich pod krzewami. Swoboda twórcza. Zachwyt. 
Duma. Radość.

Tak jakby zdjęto z pleców garb lęku, oceniania, rywalizacji, agresji, nieufności. 
Jakby zdjęto pancerz. Wyjęto z ram. Jakby można było odetchnąć głębiej, pełniej 
i radośniej.

A na koniec – przygotowywanie niespodzianki dla rodziców – pięknego 
przedstawienia.

Dzieciom trzeba więcej „zielonych szkół”!

2015-05-29 
26 MAJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Było świątecznie. Filozoficznie i artystycznie. Uczniowie wypadli świetnie.

Akcja – wokół światła, rozumianego jako zjawisko fizyczne, ale także – metafo-
rycznie – jako Piękno, Mądrość i Dobro. Głównymi bohaterami przedstawienia 
przygotowanego przez dzieci podczas „zielonej szkoły” byli: Stanisław Wyspiański, 
Maria Skłodowska-Curie i Jan Paweł II. Także – Mama i Tata.

Wykorzystano teksty Danuty Wawiłow, Stanisława Grabowskiego, Wandy Cho-
tomskiej, Joanny Papuzińskiej, Ludmiły Marjańskiej, Tadeusza Kubiaka oraz Karola 
Wojtyły.

Scenariusz napisały dwie nauczycielki: Jolanta Borodzik i Kalina Jastrzębowska. 
Gratuluję inwencji twórczej i realizacji!

2015-05-30 
LITERACKA MAPA WARSZAWY

Tegoroczny literacki uliczny happening poświęcony był księdzu Janowi Twardow-
skiemu. MIS reprezentowali gimnazjaliści i uczniowie kl. 1 pre-IB. Spacerowali 
w okolicach Skweru Księdza Jana Twardowskiego. Nieśli transparenty, informujące 
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o Literackiej Mapie Warszawy. Częstowali cukierkami, opakowanymi w papierki 
z wydrukowanymi wierszami poety. Zachęcali przechodniów do czytania wierszy 
na głos. Filmowali recytacje, więc zapewne zamieścimy niedługo filmik, dokumen-
tujący efekty ich działań. Prosili o złożenie w całość tekstu wiersza, pociętego na 
paseczki. Rozdawali broszki-biedronki, przypominające wiersz „Biedroneczko, leć 
do nieba” i tomik „Trzeba iść dalej, czyli spacer biedronki”. Okolice kościoła Wizy-
tek, którego rektorem był ksiądz Twardowski, wypełniły się poezją, pełną czułości 
i miłości do Stwórcy i wszelkich przejawów istnienia.

28 maja 2015 r. – ósmy rok z kolei, dzięki aktywności uczniów wielu szkół – litera-
tura wyszła na ulice Warszawy.

Dziękuję nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznej Literackiej 
Mapie Warszawy.

2015-06-14 
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

W minionym tygodniu Poczta Polska dostarczyła do szkoły „Raport z ewaluacji 
problemowej”, która miała miejsce w naszym liceum.

Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawdzało dwa spośród 12 obszarów, wyzna-
czonych przez wymagania państwa wobec szkół.

„O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby 
jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, 
rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy 
to podniesieniu jakości procesu uczenia się uczniów oraz rozwojowi zawodowemu 
nauczycieli.”

Wizytatorzy ocenili spełnienie wymagania: „Nauczyciele współpracują w plano-
waniu i realizowaniu procesów edukacyjnych” literką B, która oznacza wysoki sto-
pień wypełniania wymagania przez szkołę.

Tak samo oceniona została realizacja drugiego wymagania: „Rodzice są partne-
rami szkoły lub placówki”.
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„W szkole funkcjonuje system zbierania opinii rodziców i wykorzystywania ich do 
planowania pracy. Współpraca szkoły z rodzicami jest adekwatna do potrzeb dzie-
ci i wpływa na ich rozwój. Rodzice systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczą 
w życiu szkoły, zgłaszają i wspierają realizację licznych inicjatyw wpływających na 
rozwój uczniów i szkoły.”

Pełny raport można będzie wkrótce przeczytać na stronie: www.npseo.pl .

Jeszcze raz dziękuję nauczycielom i rodzicom, którzy wykazali ogromną aktywność 
podczas kuratoryjnej ewaluacji.

2015-06-16 
HEROIZM DWUBIEGUNOWYCH CZASÓW

Potępianie w czambuł. Odżegnywanie od profesjonalizmu, a także – od czci i wia-
ry. Każdego, dowolnego, innego. Z byle powodu – barokowe interpretacje, dygre-
syjne i kwieciste. Wywody tasiemcowe. Dowody winy. Szukanie trupa w szafie. 
Tropienie błędów, licznych, samych. Powielane, rozsyłane, mnożone. E-maile, fora, 
słowa, słowa, słowa. Żądania, roszczenia, szyderstwa. Zarządzanie strachem. Oce-
nianie – jednoznaczne i wyraziste. Opluwanie od stóp do głów. Zacietrzewianie 
się. Generowanie potoku zdań – zabijających, niszczących. Żeby potem stwierdzić, 
że to tylko taka gra. Taka chwila. Taka emocja. Taki przejaw wolności wyrażania 
opinii! Albo – taki interes. Bo w ogóle to jest nieźle. Całkiem w porządku, żeby nie 
powiedzieć – rewelacyjnie i urzekająco. I nie do zastąpienia. I bądźmy w kontakcie. 
I bądźmy w przyjaźni, bo przecież tak się lubimy i szanujemy. Więc szanujmy się 
nadal i współpracujmy, tak miło jak zawsze, bo przecież nic się nie stało. Oczywiste 
jest przecież, że się szanujemy i cenimy bardzo, bardzo. W zasadzie nie możemy 
bez siebie żyć. Aż tak jest świetnie między nami.

Jak żyć, żeby nie współgrać… Nie popadać w rezonans… Szanować mimo wszyst-
ko… Nie odczuwać agresji… Rozumieć mechanizmy… Rozumieć mimo wszystko! 
Rozumieć za wszelką cenę!

Konieczny heroizm dwubiegunowych czasów! Żeby nie dać się „zhejtowić” na 
amen. A „zhejtowić się” jest przecież straszniej niż schamieć.
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Konieczne jest pamiętanie, że miedzy nieskazitelna bielą a najczarniejszą czernią 
jest jeszcze cała gama kolorów, ich odcieni, gra świateł. Pamiętanie, że miedzy 
„kochać” a „nienawidzić” jest jeszcze bogata paleta uczuć. A miedzy „lajkowa-
niem” i „hejtowaniem” – całe, złożone, niedoskonałe, mieniące się nieskończoną 
różnorodnością form - życie. A oprócz naszej wolności wyrażania skrajnych od-
czuć ważny jest także drugi człowiek, z jego emocjami, z jego lękiem, jego samot-
nością w zaszczuciu.

Jak te nasze dzieciaki sobie z tym radzą! W tej sieci pełnej nienawistnych słów… 
W tej gęstej i tłocznej sieci, generującej tak nieprawdopodobną samotność! 
Upokorzenie. Ból.

Jak uchronić te najmłodsze dzieci, jak najdłużej się da, przed tą straszliwą toksyną 
ludzkich frustracji i braku odpowiedzialności za słowa.

Jak to zrobić, żeby nie powodować innego wyobcowania, typu – wszyscy mogą, to 
czemu ja nie…

Jak uczyć bezboleśnie strzepywać błoto, które chce przyrosnąć.

Czeka nas ogromna praca – opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów naszej 
podstawówki, żeby zminimalizować koszty wejścia w „młodzieżową dorosłość”, 
a potem – w „dorosłą dorosłość”. Mamy cudownych – wrażliwych, ale jednocześ-
nie – otwartych i mocnych IB students w naszej podstawówce. To musi się udać!!!

2015-08-25 
DLACZEGO WARTO UCZYĆ EMPATII I ODWAGI

Trwa dyskusja o przemocy w szkole i w sieci. Zalewa nas fala agresji i chamstwa, 
w życiu codziennym, życiu publicznym i w Internecie. „Zadziobywanie innego” 
jest pewnie zjawiskiem starym jak świat, ale poziom tego zjawiska, jego intensyw-
ność, dzięki nowym mediom, gwałtownie wzrosły. Czytamy i słuchamy wiadomo-
ści o dramatach nastoletnich osób, które nie wytrzymują presji i w taki lub inny 
sposób rezygnują z istnienia.

Pojawiają się dyskusje – o potrzebie surowszego karania, uświadamiania mło-
dym ludziom, że prześladowanie i obrażanie ludzi jest przestępstwem. Wielu 
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chce większej aktywności, surowości i determinacji policji i sądów. Inni postulują 
większą wrażliwość i uwagę w „wyłapywaniu” potencjalnych „kozłów ofiarnych” 
i chronienie ich, dawanie im wsparcia przez profesjonalistów.

Moim zdaniem sukces walki z przemocą nie tkwi w koncentrowaniu działań na 
prześladowcach i ich ofiarach. Powodzenie w tworzeniu środowisk wolnych od 
przemocy można osiągnąć kierując uwagę na milczącą i bierną większość.

Relacja: kat-ofiara ma miejsce na forum – klasy, szkoły, profilu społecznościo-
wego. Czyjś prześmiewczy komentarz na temat czyjejś fryzury, zachowania, butów 
trafia do wielu.

Wystarczyłoby, żeby ktoś zaprotestował, wyśmiał, zastopował… Ktoś jeden, ktoś 
drugi, trzeci… Sytuacja wygasłaby. Sama. Bez ingerencji psychologów i innych 
dorosłych.

Jednak nieczęsto się to zdarza. Ktoś wyśmiał czyjąś fryzurę. Za moment może 
skrytykować publicznie mój plecak lub model samochodu moich rodziców, albo 
mój wynik ostatniej klasówki z matematyki. Siedzę więc cicho, żeby nie rzucać się 
w oczy. Patrzę, jak „zadziobują innego”. Cieszę się, że nie trafiło na mnie.

Taka postawa jest, niestety, normą we współczesnych szkołach.

Winę ponoszą za to dorośli i ich oczekiwania wobec dzieci. System wartości, które 
im przekazują. „Oczekuję, że w przyszłości poradzisz sobie w życiu i zarobisz na 
utrzymanie.” „Musisz być lepszy od innych albo co najmniej taki jak większość, 
żeby się utrzymać na powierzchni.” „Widzisz, twój kolega z klasy dostał 100% 
z testu, a ty tylko 80%.” „Martwię się, co z tobą będzie”.

Wychowanie podszyte jest lękiem. Rodzice chcą dowodów, najlepiej liczbowych, 
czarno na białym, że dziecko „daje radę”. Mają więc silne wewnętrzne pragnie-
nie, by dziecko było testowane, diagnozowane, sprawdzane. Porównują wyniki 
swojego dziecka z jego rówieśnikami. Komentują. Presja, której podlega dziecko, 
jest nie do wytrzymania! Kolega staje się rywalem. Jeśli jest słabszy, zasługuje 
na pogardę. Jeśli jest mocniejszy, budzi zawiść. Czekamy, aż się potknie. Empatia 
umiera. Inny staje się zagrożeniem, konkurentem w wyścigu po sukces. Lęk, cier-
pienie i samotność są ogromne.
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Agresja zaś jest inną twarzą lęku.

Są szkoły, w których dzieci nie mogą mieć wolnego czasu. Natychmiast zaczynają 
sobie robić nawzajem krzywdę.

Będą ją sobie robić przy każdej nadarzającej się okazji – w klasie, na wycieczce, 
także – w sieci…

Uważam, że za przemoc i agresję odpowiadają dorośli, ze swoim lękiem i swoimi 
oczekiwaniami. A także system tradycyjnej edukacji z testami i porównywaniem 
wyników uczniów.

Jakie jest wyjście…

Dopóki pragniemy, by nasze dzieci były grzeczne i otrzymywały wyłącznie stupro-
centowy wynik z wszystkich testów na świecie, nie widzę ratunku.

Pozagryzamy się wzajemnie! Jak amen w pacierzu!

Ratunek widzę w przesunięciu wychowawczych akcentów na trzy cechy: empatię, 
odwagę i niezależność sądów.

Trzeba je wzmacniać od małego.

Małych ludzi warto uczulać, że inny, drugi też odczuwa ból, lęk, tęsknotę, smutek, 
i że nie ma niczego przyjemniejszego niż poprawić komuś humor, ulżyć w cierpie-
niu, przynieść ukojenie.

Trzeba wzmacniać w nich przekonanie, że co prawda wszyscy jesteśmy ludźmi, 
czujemy podobnie, ale jednak każdy z nas ma przed sobą inną drogę, inną misję 
do wykonania. Dla jednego najważniejsza jest muzyka, dla innego matematyka… 
Trzeba poczuć to w sobie… Rozpoznać, nazwać własne tęsknoty, pragnienia, po-
trzeby. Mieć odwagę pójść za nimi… Przyznać się do nich. Pokazać je światu. Od-
dać się im bez reszty. Mieć odwagę wyznać, że co prawda mój kolega uważa, że 
najpiękniejszy jest kolor czarny, to ja jednak mam ogromną chęć ubierania się na 
różowo, czy to się komuś podoba, czy nie… Mam do tego prawo. I jeśli zobaczę, 
że ktoś szydzi z osoby, która ma nietypowe sznurowadła czy piórnik, powiem – daj 
spokój, ma prawo i już. To będzie norma. Ma prawo mieć włosy, jakie chce, nogi, 
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jakie ma, i ulubioną archaiczną zakładkę do książek. Ma prawo zarówno do 100% 
jak i do 10% z testu. Bo to jest tylko jakiś test. Jakieś narzędzie. A nie – pełna, przez 
wszechwiedzącego wykonana – ocena człowieka.

Każdy z nas jest wyjątkowy. Przyznać się, że jestem wyjątkowy właśnie w swój spe-
cyficzny sposób, to pokazać swoją niepowtarzalną moc. I choć co prawda więk-
szość w sobotę imprezuje, to ja nie mogę spać z powodu pewnego biologicznego 
eksperymentu i czuję wewnętrzny imperatyw, żeby przez cały weekend siedzieć 
w domu i robić pomiary wzrostu pewnej rośliny w ściśle określonych warunkach, 
pod groźbą, że ktoś ze mnie zażartuje w poniedziałek i rzuci szydercze: „ty, nauko-
wiec”. Więc niech sobie żartuje! Będzie wesoło. Mam prawo mieć inne potrzeby! 
Mam prawo je realizować! Bo to jest mój scenariusz, moje życie! A recenzenci 
mnie nie obchodzą!

Potrzebne jest wzmacnianie takich postaw – niezależności, odwagi i empatii!

Empatii, odwagi i niezależności!

Jest to zgodne z profilem ucznia IB, z filozofią PYP, MYP, DP.

Jeśli tak ustawimy wychowawcze akcenty, przemoc się skurczy. Nie będzie bier-
nych, bo zalęknionych, obserwatorów relacji: kat – ofiara. Będzie reakcja. Normą 
stanie się różnorodność jako przejaw wewnętrznej mocy indywidualistów. Indywi-
dualistów, którzy wszelako świetnie pracują w zespole i w ten sposób dowiadują 
się, że ludzie się wzajemnie uzupełniają i że efekt pracy grupy przy wykonywaniu 
złożonego zadania zawsze przewyższa możliwości poszczególnych jej członków.

Musimy się na tym skoncentrować w nadchodzącym roku szkolnym.

2015-09-05 
ZDROWO ŻYĆ!

I znów jakaś szkodliwa bzdura! Listy produktów zakazanych! Dyskusja, co zdrowo 
jeść, a co nie!

Uważam, że w czasach, gdy większość świata głoduje, a w Polsce mamy epidemię 
depresji, ortoreksji i anoreksji straszenie parówką jest wyjątkowo nieetyczne!
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To właśnie lęk nas niszczy. Prowadzi do wszelakich uzależnień – od używek, od 
czekolady, od chipsów, od seksu, a także – od tzw. zdrowego odżywiania.

Oczywiście lepiej jeść kaszę jaglaną niż chipsy. Lepiej pić napar z zielonej her-
baty, rumianku, melisy czy pokrzywy niż coca-colę. I tego trzeba uczyć dzieci od 
małego. Podawać im różne gatunki kaszy, a nie – frytki; dużo warzyw i owoców; 
a także zioła – raczej napar z kory wierzby, czarnego bzu i lipy niż aspirynę. To jest 
dla mnie oczywiste.

Ale nie wolno jedzenia demonizować! Nie wolno ortodoksyjnie wyznawać wiary 
w „jedynie słuszną dietę”, bo to właśnie uruchamia lęk, związany z jedzeniem. Lęk, 
który jest źródłem wszelkiego nieszczęścia.

Dlaczego parówka ma być gorsza od ociekającej jakąś chemią szynki, wytwarzanej 
zgodnie z obowiązującą obecnie technologią, bo wszak wędzenie też jest podob-
no rakotwórcze…

Codzienne opychanie się czekoladkami jest bardzo szkodliwe.

Ale równie szkodliwe jest codzienne ważenie się, mierzenie sobie różnych obwo-
dów i katowanie się lękiem, że być może liczba kalorii dostarczona ciału za po-
średnictwem ugotowanego na parze brokułu i liścia sałaty spowoduje nadmierny 
przyrost tkanki tłuszczowej. Więc natychmiast udajemy się do klimatyzowanej 
siłowni, gdzie na bieżni w pocie czoła próbujemy ten nadmiar zredukować.

Albo też niespanie po nocach i rozmyślanie nad zjedzony brokułem i liściem sała-
ty – bo może, co nie daj boże, miały kontakt z pestycydami i co nam może w związ-
ku z tym grozić.

Na boga, to nie jest zdrowy tryb życia!

Człowiek, aby żyć, musi jeść. Ale jedzenie nie jest celem życia. Nie jest też w życiu 
najważniejsze.

Najważniejsze jest poczucie szczęścia! Poczucie wolności i sprawczości! Satysfak-
cja z tego, co się robi! Bliskość z drugim człowiekiem!
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Tego trzeba uczyć dzieci – w domu i w szkole! Na tym warto koncentrować ich 
uwagę.

Hodujmy w doniczkach na kuchennym parapecie lub przydomowym ogródku 
aromatyczne zioła i natkę pietruszki, ale pamiętajmy, że najważniejsze, by być dla 
dzieci wzorem radosnego, ale też odważnego, empatycznego i sensownego życia!

2015-10-15 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Kolejne obchody tzw. Dnia Nauczyciela czyli Święta Edukacji Narodowej, w roczni-
cę powołania Komisji Edukacji Narodowej są dla mnie zawsze okazją do refleksji 
na temat ludzkich działań, tych ważnych, które zmieniają świat na lepsze. Obcho-
dy są po to, by przypominać osoby lub ich dzieła, które były ważne dla rozwoju 
polskiej edukacji.

Jakiś czas temu skupialiśmy się na osobie i filozofii Janusza Korczaka.

W tym roku tematem była Komisja Edukacji Narodowej.

Dorobek pierwszego polskiego ministerstwa edukacji był ogromny. Dokonania 
czynione w sytuacji beznadziejnej – Polska, podzielona i skłócona, właśnie po-
mału chyliła się ku upadkowi. Pomimo to grupa oświeconych zdecydowała się 
gruntownie zreformować szkolnictwo i znieść jezuicki monopol w tej dziedzinie. 
Wprowadzono obowiązkowe kształcenie w języku polskim, zamiast łaciny. Syste-
mem oświaty objęto także dzieci chłopskie i mieszczańskie, również – dziewczyn-
ki. Wprowadzono nowocześniejsze metody nauczania. Stworzono podręczniki 
w języku polskim.

To dzieło Komisji Edukacji Narodowej, pozornie zniweczone przez Konfederację 
Targowicką, jednak przetrwało. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sięg-
nięto do tych rozwiązań systemowych, korzystano z podręczników.

Trzeba robić swoje; najlepiej jak umiemy, bez względu na sytuację. Tego uczy nas 
dorobek KEN. Tego uczy nas dzieło Janusza Korczaka.
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W tym roku szkolnym 14 października dwóch nauczycieli historii Jacek Staniszew-
ski i Jakub Lorenc poprowadzili, przygotowane według własnego scenariusza, za-
jęcia interaktywne, których tematem była Komisja Edukacji Narodowej. Przy okazji 
zrobili także przegląd różnych systemów edukacyjnych od Sokratesa poczynając 
na IB kończąc. Pokazali różnice w relacji: nauczyciel-uczeń oraz różnice w meto-
dach pracy nauczycielskiej.

Zajęcia były ciekawe, a możliwość korzystania przez uczniów z telefonów komór-
kowych bardzo im się podobała.

Po zajęciach obejrzeliśmy sfilmowany spektakl „Międzybajki”.

Następnie rozdałam nowoprzyjętym uczniom znaczki z logotypem MIS.

Obchodami Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole zainteresował się 
„Newsweek”, który najpierw przeprowadził rozmowę ze mną, potem sfilmował 
interaktywne zajęcia na sali gimnastycznej. Króciutkie fragmenty znalazły się na 
stronie internetowej tygodnika.

O godzinie 16.00 w naszej szkole podstawowej galowo ubrani pierwszoklasiści 
składali uczniowskie ślubowanie. Klasa druga przygotowała dla młodszych kole-
gów quiz, dotyczący Profilu Ucznia IB. Dzieci zaśpiewały także piosenki o szkole.

Obydwa wydarzenia – to na Abramowskiego i to na Stępińskiej – tak przecież róż-
ne, miały jednak jeden wspólny mianownik – brak celebry, pocztów sztandaro-
wych i stania na baczność. Przebiegały w miłej atmosferze, a przede wszystkim – 
były kształcące.

2015-10-28 
DOBRY DZIEŃ

Środa 28 października była dla naszej szkoły bardzo ciekawym i udanym dniem.

Najpierw rano odbył się w naszym gimnazjum Festiwal Nauki przygotowany 
dla kolegów z czwartych klas naszej szkoły podstawowej, poświęcony zjawisku 
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ciśnienia. Gimnazjaliści razem ze swoimi nauczycielami przygotowali szereg inte-
resujących doświadczeń, które wykonywali razem z młodszymi kolegami. Przygo-
towanie i przeprowadzenie warsztatów wymagało od nich zaangażowania prawie 
wszystkich cech z Profilu Ucznia IB. Musieli podjąć ryzyko eksperymentów, które 
się nie udadzą. Wykazali się dobrą komunikacją. Byli myślący, badający, refleksyj-
ni. Wobec młodszych uczniów przejawiali otwartość i opiekuńczość. Nasi podsta-
wówkowicze także udowodnili, że są ciekawi świata i zaangażowani, cechuje ich 
entuzjazm i kreatywność. Potrafią kierować się zasadami. Odważnie formułują 
wnioski i zgłaszają się do odpowiedzi.

Gratuluję organizatorom Festiwalu Nauki udanego przedsięwzięcia. Muszę wy-
różnić troje gimnazjalistów z pierwszej klasy – Piotra Krawczyka za prawdziwy 
entuzjazm badacza-naukowca i wyjątkową dbałość o to, co młodsi koledzy zro-
zumieją z przeprowadzanego eksperymentu; Marysię Szubstarską i Marcelego 
Kawałowskiego – za wyrazistość i zaangażowanie we współprowadzenie dzisiej-
szego Festiwalu Nauki.

Dzisiaj także odbyły się pierwsze w tym roku szkolnym rozgrywki Warszawskiej 
Ligi Debatanckiej. Od kilku lat uczestniczymy w tym przedsięwzięciu, którego 
celem jest rozwijanie umiejętności retorycznych licealistów i gimnazjalistów. 
Uważamy bowiem, że jest to świetny trening przed wejściem w rolę obywatela – 
kogoś, kto będzie wpływał na losy kraju i świata. Podobnym treningiem, lecz w ję-
zyku angielskim, są tzw. MUNy (Model United Nations) – symulacje obrad ONZ – 
organizowane przez niektóre szkoły IB, w których nasi uczniowie też biorą udział.

Dzisiaj nasza drużyna zmierzyła się z zespołem LXXXI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Aleksandra Fredry i zwyciężyła!

Gratulujemy!

A oto skład naszej reprezentacji: Michalina Olejnicka, Julia Wyjadłowska i Wiktoria 
Dworniak z klasy II IB i Mateusz Nowakowski z klasy pre-IB.

Trzymamy kciuki za drugą rundę, która już w listopadzie. Zmierzymy się z LO 
im. Cervantesa.
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2015-11-23 
Dni Francuskie

W dniach 23-25 listopada 2015 r. jesteśmy Francją, jesteśmy Paryżem!

W budynku przy ul. Abramowskiego 4 rozbrzmiewa piosenka francuska, odbywają 
się aktywności, mające na celu przybliżenie kultury tego kraju społeczności naszej 
szkoły.

Nasze cudowne romanistki – z których każda jest typową Madame, pełną czaru 
osobistego, uroku i kultury – wraz ze swoimi wspaniałymi uczniami zorganizowały 
Tour De Culture Francaise.

Powstała wystawka książek (najstarsze egzemplarze pochodzą z XIX w.), płyt, fil-
mów, prasy, przewodników, książek kulinarnych oraz mini kawiarenka z poczę-
stunkiem – bagietkami, oliwkami po prowansalsku, serami i konfiturami.

Uczniowie przygotowali plakaty informujące o kuchni, polityce, kulturze, sporcie 
i transporcie francuskim.

Otwarcie wystawy rozpoczęło wysłuchanie „Marsylianki” oraz „Mazurka Dąbrow-
skiego”. Następnie zabrała głos romanistka – Agata Szaryńska-Szlaz, która na-
wiązała do niedawnych tragicznych wydarzeń w Paryżu. Zachęciła zebranych do 
obejrzenia wystawy, częstowania się bagietkami oraz – do udziału w plebiscycie 
„Co nam się kojarzy z Francją?”. Odtworzyła także nagranie francuskojęzycznej 
recytacji wiersza Baudelaire’a „Koty”, co bardzo mnie wzruszyło, bo był to kie-
dyś mój ulubiony francuski wiersz i zwierzyłam się z tego romanistkom podczas 
naszej wstępnej rozmowy o organizacji Dni Francuskich w szkole.

W świetle ostatnich tragicznych wydarzeń w Paryżu Dni Francuskie są manife-
stacją solidarności z paryżanami i Francuzami, a także – identyfikacji z hasłem 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej: Wolność, Równość, Braterstwo.

Vive La France!
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2015-12-17 
KONIEC ŚWIATA!

Dzisiaj odbyła się premiera świątecznej jednoaktówki w wykonaniu naszego szkol-
nego Teatru Monneta pt. „Koniec świata!”. Radość moja ogromna! Ożyła piwnicz-
na scena! Było profesjonalnie, nastrojowo i mądrze. I mimo siermiężnych (ale jakże 
klimatycznych i niepowtarzalnych!!!) warunków – elegancko! W piwnicznej scene-
rii zapanowały ład, porządek, czystość, dbałość o detale i sceniczny profesjonalizm!

Oto jak wyjątkowe osoby mogą wpływać na rzeczywistość!

Czekałam na to wiele lat! Od czasu naszej wspaniałej klasy „Super IB”.

Na spektakl zostały wręczone eleganckie zaproszenia. Z powodu małej widowni 
(ciasnota) przedstawienie zostanie jutro powtórzone i obejrzy je inna grupa wi-
dzów. W związku z tym – wstęp wyłącznie z zaproszeniami.

Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wydarzenie rozpoczęło się PUNKTUALNIE! Co 
niestety w naszej szkole nie zawsze było oczywiste. Aktorzy perfekcyjnie i pro-
fesjonalnie pod każdym względem – znajomości tekstu, ekspresji, dykcji, ruchu 
scenicznego, wykorzystania powierzchni piwnicy, wykonali swoje zadanie. Cieka-
wy był scenariusz napisany przez dwie cudowne polonistki – Magdę Mikę i Kry-
stynę Szrajber, które także reżyserowały przedstawienie. Powstał lekki, zabawny, 
ale jednocześnie bardzo poruszający i skłaniający do refleksji tekst – o naszych 
postawach, problemach, wszechobecnej agresji, będącej inną twarzą lęku, lęku 
przed obcym, przed zmianą, przed wyjściem z konwencji, stereotypu, schematu, 
a także o naszej ludzkiej naturze, będącej niepowtarzalną mieszanką dobra i zła. 
W stronę widowni płynęła zachęta, bardzo bożonarodzeniowa, żeby zatrzymać 
się, pomyśleć, zastanowić nad sensem świąt, które tak bogato i uroczyście obcho-
dzimy – i okazać sobie wzajemnie troszkę więcej zrozumienia, akceptacji i miłości.

Gratuluję aktorom i realizatorom – Paulinie Bogusz, Natanowi Kobusowi, Zosi 
Mackiewicz, Mateuszowi Nowakowskiemu, Jakubowi Pressello, Zosi Śliwie i Lenie 
Wróbel.

Zachwyciła mnie bardzo pomysłowa, elegancka scenografia! Nie wiem, kto jest 
jej autorem…
Koniec świata! Piwnica wreszcie ożyła! I to jak!
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2016-01-04 
PRIMUM NON NOCERE

Dawno temu, podczas studiów, miałam przyjemność uczestniczenia w wykładzie 
wybitnego humanisty, profesora Bogdana Suchodolskiego. Jedno zdanie wyjąt-
kowo zapadło mi w pamięci.

Otóż profesor powiedział, że stosunkowo łatwo jest nauczyć człowieka, jak wyra-
bia się masło. Ale sprawić, aby ten człowiek – przez nikogo niekontrolowany – nie 
wsadził do tego masła brudnego palca, jest bardzo trudno. Potrzebne są tak na-
prawdę pokolenia, tworzące w spokoju i pokoju kulturę danego społeczeństwa.

Brakowało nam w historii spokoju i pokoju. Mordowano nam inteligencję. Wiele 
ambitnych, niepokornych osób emigrowało.

A przykład, dotyczący produkcji masła, można przenieść także na inne aktywności, 
inne zawody.

Stosunkowo łatwo jest nauczyć przyszłego nauczyciela, jak uczyć ułamków lub in-
terpretować wiersz. Trudniej sprawić, by nigdy – realizując własne ambicje i dążąc 
do zawodowego, wymiernego sukcesu – nie dyskryminował mniej zdolnych i/lub 
mniej grzecznych uczniów i nie „podkręcał” tzw. „wyścigu szczurów”.

Stosunkowo łatwo jest nauczyć przyszłego lekarza, jak postępować z pacjentem 
cierpiącym na ból gardła, gruźlicę, czy też zapalenie wyrostka robaczkowego. 
Trudniej sprawić, by zawsze przed badaniem lub/i przed zabiegiem starannie 
umył ręce, a także – z empatią i szacunkiem – poświęcił pacjentowi troszkę czasu, 
by mu wyjaśnić jego stan i jego położenie.

Stosunkowo łatwo wyegzekwować od studenta znajomość przepisów prawa, 
trudniej sprawić, by zawsze pamiętał o etyce zawodowej, o duchu prawa, o in-
tencjach prawodawcy i nigdy – już jako adwokat, prokurator, sędzia czy radca 
prawny – nie naginał, nie gwałcił litery prawa w celu uzyskania jakichkolwiek oso-
bistych korzyści.

Człowiek, który dopiero co zszedł z drzewa, bez skrupułów, niejako automatycz-
nie, kiedy tylko czuł się mocniejszy, odbierał słabszemu jedzenie, ogień, kobietę, 
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broń, a jego dziecko zabijał. Było to naturalne, oczywiste zachowanie pierwotnego 
człowieka, w jakimś sensie dla niego moralne. Liczyła się siła, władza, przetrwanie 
własnych genów i korzyści materialne.

Dopiero lata rozwoju cywilizacji, kultury sprawiły, że normą dla elity – sądzę, że 
różnych profesji, nie tylko lekarzy – jest słynne zdanie: „Primum Non Nocere”, 
a korzyść materialna schodzi na dalszy plan. Liczą się wartości i tzw. kręgosłup 
moralny.

No ale żeby takie postawy stały się powszechne, trzeba pokoleń i pokojowego 
rozwoju społeczeństw. Tego nam niestety w przeszłości zabrakło.

Z jednej strony mamy więc atawizm – „moralność silniejszego”, z drugiej zaś efekt 
rozwoju kultury społecznej – zasadę: „Po pierwsze – nie szkodzić”.

Oczywiste jest, że zjełczałe masło nie jest symbolem naszych cywilizacyjnych dą-
żeń, tak jak cyniczni, interesowni i prymitywni – nauczyciel, lekarz czy prawnik.

A atawizm w postaci moralności silniejszego można wrzucić do jednego zbioru 
z wyrostkiem robaczkowym i kością ogonową, pozostałościami po niegdysiejszych 
etapach rozwoju człowieka.

Optymizmem nastraja praca w szkole.

Popatrzmy na dzieci. Popatrzmy na młodzież. Mają potencjał. Mają wrażliwość. 
Zróbmy wszystko, by świat, który za jakiś czas stworzą, był zdecydowanie lepszy 
od naszego.

Popatrzmy na nauczycieli, dla których równie ważne, jeśli nie ważniejsze od wyni-
ków uczniowskich testów, jest wzmacniające się, rosnące człowieczeństwo wycho-
wanków. Wiem, że takie nauczycielskie postawy nie są wcale powszechną normą, 
ale istnieją. Obserwuję je w naszej szkole.

Jest więc nadzieja – w dobrych szkołach, dobrych nauczycielach i przede wszyst-
kim – w dzieciach, nastolatkach i studentach.
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2016-01-10 
ZNÓW NADMIERNIE INTYMNIE…

W zalewie języka, który jest strumieniem agresji, w zalewie słów, których zna-
czenia poprzeinaczano – ma się ochotę uciec, uciec do pustelni, uciec do świata 
mądrych książek, do czasów studiowania, zacisza bibliotecznych regałów…

Przeraża – pewność siebie tych, którzy wiedzą, którzy wyrażają jedynie słuszną 
prawdę obiektywną… Ich impregnowanie na inność wszelaką… To przecież już 
było… Wierzyłam, że nigdy, przenigdy nie wróci…. Ta brzydota myśli i słów poprze-
kręcanych, a być może – także intencji…

Chce się więc uciekać….

Zanurzyć w języku „Książeczki o człowieku” Romana Ingardena, w języku 
„O szczęściu” Władysława Tatarkiewicza, czy „O sztuce miłości” Ericha Fromma. 
Przypomnieć sobie kazania i audycje radiowe z udziałem mojej niegdysiejszej mi-
łości – księdza Józefa Tischnera, jego książki, „Jak żyć”, słowa Mistrza Eckharta, 
słowa Kazimierza Dąbrowskiego, wreszcie – Władysława Bartoszewskiego…

Józef Tischner… O nim ostatnio dużo myślę… Trochę dzięki „Tygodnikowi Po-
wszechnemu”, który drukuje jego kazania… Był kiedyś duszpasterzem na Podha-
lu… Jak bogata – mimo swojej przerażającej materialnej biedy – była Polska, mając 
takich Nauczycieli jak Józef Tischner, Karol Wojtyła, Jerzy Popiełuszko….

Józef Tischner – ze swoją głęboką mądrością, szacunkiem do każdej istoty, ogrom-
nym poczuciem humoru… Wrażliwością językową… Słuchanie, czytanie jego 
słów – to czysta poezja, czysta mądrość.

Bo nie jest tak, że forma jest tylko opakowaniem… Brzydota słów jest zawsze brzy-
dotą myśli i odwrotnie…

Forma nie jest jedynie pustym opakowaniem. Forma znaczy. Forma ma sens. Pięk-
na forma nie powinna być mylona z formą gładką, uładzoną, jakoś łatwostrawną. 
Bo najczęściej taka forma staje się parawanem dla pustki. Piękna forma powstaje 
w wyniku bolesnego procesu wyrażania siebie, wyrażania swoich rozterek, wy-
rażania swojego ducha, swoich myśli, przekształcania ich w materię języka (lub 
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też – materię obrazu, dźwięku, ruchu ciała). Taka forma jest przejawem prawdy. 
Prawdy o nas, prawdy myśli, prawdy emocji…

Dawno, dawno temu, na progu stawania się dorosłym człowiekiem, wypisałam 
sobie dwa zdania dwóch bliskich mojemu sercu wybitnych humanistów. Jedno 
autorstwa Stanisława Brzozowskiego: „Trzeba przerosnąć swoje cierpienie i ból, 
by móc je wyrazić w formie trwalszej niż bełkot lub krzyk.” Drugie, właściwie trój-
zdanie, przeczytane w książce księdza Józefa Tischnera właśnie: „O człowieku nie 
można powiedzieć, że jest, albowiem człowiek jest w stadium ciągłego stawa-
nia się. Sens tego stawania się leży w tym, by człowiek z osoby, jaką jest przez 
swoją naturę, przekształcił się w osobowość, to znaczy, by doszedł do pełnego 
rozkwitu w swych władzach duchowych i cielesnych. Im bardziej człowiek jest 
osobowością, tym bardziej jest człowiekiem.”

Jest to zadanie, jakie stoi – moim zdaniem – przed każdym człowiekiem. I każdego 
prowadzi trochę inną, własną – nie stadną i nie nazbyt łatwą – drogą. Najpierw 
trzeba rozpoznać swój potencjał, swój charakter, swoje wewnętrzne pragnienia, 
dążenia, marzenia. Potem trzeba mieć odwagę pójść za nimi, wbrew wygodzie, 
wbrew dobrym radom, wbrew zewnętrznym nakazom. A potem trzeba doskona-
lić – to, co się robi, by było najbliższe temu, co w nas najlepsze.

Te dwie myśli towarzyszą mi przez całe życie. Próbuję je też implementować 
w umysłach i sercach, najpierw uczniów, a teraz – młodych nauczycieli, którzy 
rozpoczynają swoją zawodową przygodę w naszej szkole.

Teraz szczególnie nadszedł czas pracy nad sobą. Budowania własnego kręgosłupa 
moralnego, własnego wewnętrznego piękna, dobra i siły.

A dzisiaj mamy dwa powody do radości.

Wygraną polskich siatkarzy, a przede wszystkim – nasze narodowe święto – Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy! Zagrajmy z nią! Koniecznie!
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2016-02-27 
DO MATURZYSTÓW

Kochani Maturzyści,

Nie uda mi się dotrzeć dzisiaj na Wasze przedmaturalne święto – spiętrzyły mi się 
inne obowiązki. Bardzo jest mi z tego powodu przykro.

Życzę Wam udanej zabawy, która niech stanie się zapowiedzią równie udanej 
matury.

Uważam, że matura jest najtrudniejszym egzaminem, jaki zdaje się w życiu. Pole-
ga na wykazaniu umiejętności i wiedzy, nabytych w liceum. Jej wynik jest ważny 
ze względu na miejsce podjęcia studiów, których się pragnie. Ale to nie wszystko. 
Jest egzaminem bardzo teatralnym. Jesteście na scenie uwagi wszystkich Waszych 
bliskich, ba! – całego społeczeństwa!!! Media donoszą, ilu z Waszego pokolenia 
przystępuje do egzaminu dojrzałości. Z jakich przedmiotów zdajecie. Ilu z Was 
zdało! Wszyscy Was pytają – jak się czujecie? Czy bardzo się denerwujecie? Jak 
Wam idzie? A w końcu – czy i jak zdaliście?

Udźwignięcie tej presji i zainteresowania otoczenia wymaga nie lada dzielności, 
nie lada siły charakteru. Późniejsze egzaminy na studiach, nawet trudniejsze pod 
względem merytorycznym, zdawane w sobie tylko wiadomym terminie, na swój 
własny użytek, są zdecydowanie łatwiejsze do udźwignięcia.

Nie bez powodu egzaminy zwieńczające edukację licealną nazywa się egzaminem 
dojrzałości, maturą. Mają bowiem charakter obrzędu przejścia, rytuału powtarza-
nego od lat, związanego z zakończeniem pewnego etapu życia i wkraczaniem 
w nowy. Ten nowy etap, w który w tym roku wkroczycie, to etap dorosłości.

Elementem maturalnego rytuału, jego preludium jest studniówka. Jej najgłęb-
szym sensem jest obrzędowość, zaklinanie przyszłości – dobra zabawa na sto 
dni przed pierwszym maturalnym egzaminem ma nam przynieść szczęście na 
maturze. Jest rytuałem szkolnym – warto więc organizować ją w szkole. Warto, 
by stała się wydarzeniem kulturalnym, pomysłową, oryginalną uroczystością, 
wymyśloną i zorganizowaną przez samych maturzystów, o charakterze wspo-
mnieniowym lub satyrycznym, kabaretowym, np. pokazującym szkołę w krzy-
wym zwierciadle; rozpoczynającą się obowiązkowo polonezem. Taka studniów-
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ka łączy rocznik, łączy młodzież ze szkołą, spaja, integruje, wzmacnia, daje siłę 
do dalszego ciągu, do stworzenia sobie dobrego zaplecza do jak najefektyw-
niejszej pracy i najlepszego przygotowania do matury.

Dobre zaplecze na te ostatnie dni przed maturą – to przyjazne środowisko, to zżyty, 
gotowy do wzajemnej pomocy rocznik, to obowiązująca życzliwość i wsparcie. To 
także otwartość na sugestie, rady, instrukcje dawane przez nauczycieli. Pamiętaj-
cie, że część z Waszych nauczycieli jest egzaminatorami IBO. Ci, którzy jeszcze nie 
są, zostaną nimi. Wszyscy znakomicie znają kryteria oceniania; ich podpowiedzi – 
jak się przygotowywać, co jeszcze poprawić – wynikają z życzliwości i są bezcenne. 
Korzystajcie z nich! Bądźcie na nie otwarci!

Otwartość na nauczycielskie rady, wzajemna życzliwość, pomaganie kole-
gom – zwiększają ogólne poczucie bezpieczeństwa, komfort psychiczny, a co 
za tym idzie, zwiększają szanse na najlepszy możliwy wynik.

Choć wybraliście odmienną formułę i nietypowy czas przedmaturalnego balu, ży-
czę, aby spełnił on swoją magiczną funkcję – zintegrował Was, wzmocnił, napełnił 
radością, siłą i wiarą w sukces!

Udanej zabawy!

2016-02-29 
INNY

Inny może nas bardzo zdenerwować.

Bo podchodzi za blisko i nieładnie pachnie mu z ust… Fuuu! Naprawdę nie mogę 
z nim rozmawiać!

Bo ma dziwnie wysoki tembr głosu, jakby ktoś po szkle paznokciem przejechał… 
Nie można przy nim się skupić. I tak szybko mówi! Koszmar! Jak karabin maszy-
nowy! Myśli nie można zebrać!

Bo jest wyjątkowo ruchliwy, biega, rozrzuca przedmioty, a kiedyś strącił mi piórnik 
z ławki.
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Albo – bo jest jakiś taki niemrawy, tylko by siedział w kącie z książką… Nie widzi, 
nie słyszy… Dziwak taki! Okropnie mnie drażni, zwłaszcza podczas przerw!

Bo w ogóle nie umie rozwiązać porządnie żadnego zadania z matematyki! Tak od 
początku do końca! Pani musi mu pomagać i to jest bardzo niesprawiedliwe! Bo 
przecież nie wszystkim pomaga! Tak nie powinno być! Każdy powinien być trakto-
wany tak samo! No i opóźnia wszystko! Można by dwa razy więcej zadań zrobić! 
Takich powinno się gdzieś zabrać, do jakiejś klasy dla opóźnionych! Nie mam do 
niego cierpliwości!

Albo ten, co tak duka po angielsku! W ogóle nie rozumiem, po co takiego przyj-
mują do szkoły! Przecież powinna dbać o renomę! Obniża nam poziom! Tracimy 
przez niego czas!

Bo chodzi jakoś tak inaczej – dostojnie, jak czapla, kto widział, żeby mieć takie dłu-
gie nogi! Albo – kołysząc się na boki, jak kaczka! Nie można w ogóle na to patrzeć!

Bo zawsze zna odpowiedź na każde pani pytanie i nie daje nikomu dojść do głosu! 
Mędrek jeden! Okropnie jest przemądrzały!

Bo przynosi do szkoły dziwne śniadania – jakieś brokuły, rzodkiew, rzepa! 
Mdli mnie od tego zapachu! Nie mogę się skupić na lekcji, nawet jak trzyma je 
w pudełku.

Bo podczas lekcji w-f drażni mnie zapach jego potu, a może – dezodorantu.

Czasami to my stajemy się innym dla innego – bo ważymy zbyt dużo (Fuuu, jak 
można być takim grubasem!) lub zbyt mało (Patrz – chudy i długi jak tyczka, 
zaraz się złamie!). Jeśli inny występuje w liczbie mnogiej, może być naprawdę 
nieciekawie!

Inny może nas też czymś zarazić – grypą, paciorkowcem, pasożytem… Brrrr!!!

No i może nas skrzywdzić – powiedzieć coś niemiłego, zabrać lub zniszczyć naszą 
własność najbardziej ulubioną, rozpowszechnić o nas nieprawdziwą i straszną 
wiadomość, która wykazuje, że jesteśmy złodziejem, zboczeńcem lub głupkiem, 
może nas popchnąć, wyśmiać lub nawet uderzyć.
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Inny jest naprawdę ogromnym zagrożeniem!

A jednak…

Bez innego będziemy nikim!

Nie nauczymy się niczego, nawet tego – po co jesteśmy!

Nie staniemy się człowiekiem! Bo do człowieczeństwa dorastamy (lub – nie) w cią-
gu życia.

Nawet gdybyśmy w pustelni zgłębiali istotę Stwórcy, jeśli nie poznamy wcześniej 
miłości, nie zbliżymy się do Niego ani o centymetr! Bo przecież Bóg jest miłością.

A miłości, przyjaźni uczymy się w relacji z innym.

Otwarcie na innego, ciekawość, szacunek – są warunkiem koniecznym, by poznać 
także samego siebie.

Smak życia polega na wymianie – emocji, doznań, racji, wrażeń, przemyśleń – 
z innym człowiekiem. Tylko wtedy się uczymy i rozwijamy. Po to potrzebujemy 
szkoły!

Małe dziecko na widok rówieśnika biegnie, uśmiecha się, dotyka, gaworzy! Natu-
ralny odruch – ciekawość, pragnienie towarzystwa, radość ze spotkania z innym, 
ale jakże podobnym!

I niech tak zostanie!

Nie zamykajmy dzieci w sterylnych kapsułach naszej nieufności i naszego lęku. 
Nie skazujmy na jedynie słuszne towarzystwo najbliższej rodziny. Dajmy dzie-
ciom szansę na rozwój, radość i spełnienie w życiu! Uczmy, że spotkanie z in-
nym jest interesującą przygodą, tak jak lektura fascynującej książki, czy też 
obejrzenie ciekawego przedstawienia, filmu, obrazu. Zwłaszcza w tak bezpiecz-
nym i przyjaznym środowisku, jakim jest szkoła. Niech się uczą relacji, niech 
przyjmują różne role, niech próbują rozwiązywać nieporozumienia i kłótnie. 
W dorosłym życiu bez tego ani rusz!



— 56 —

2016-03-13 
WARSZAWSKIE FORUM OŚWIATOWE

W sobotę 5 marca 2016 uczestniczyłam – z ogromną radością – w spotkaniu War-
szawskiego Forum Oświatowego, które odbyło się w Warszawskim Centrum Inno-
wacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy ul. Starej. Radość wynikała z poziomu 
refleksji i poziomu słowa. Ten poziom refleksji, słowa, stosunku do mających inne 
zdanie nieczęsto teraz można spotkać. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali 
jubileuszową dwutomową i trzyczęściową publikację: „25 lat doświadczeń war-
szawskiej edukacji w wolnej Polsce”. Znalazłam tam wiele ciekawych artykułów, 
napisanych przez twórców systemu oświaty po 1989 roku. Oto dwa cytaty:

Najważniejszym dorobkiem szkół i władz oświatowych po 1989 roku jest: „– odej-
ście od jednej obowiązującej ideologii…, – … zwiększenie roli zespołu nauczy-
cielskiego w szkole, – stworzenie prawnych możliwości tworzenia szkół nie-
publicznych, – umożliwienie korzystania z dorobku pedagogicznego innych 
krajów – zgoda na tworzenie szkół typu Waldorff, Montessori czy szkół pracują-
cych w systemie The International Baccalaureate, – intensywne działania na rzecz 
języków obcych… oraz wprowadzenie komputerów i Internetu do szkoły, – umożli-
wienie tworzenia szkół integracyjnych, – stworzenie możliwości pojawienia się licz-
nych stowarzyszeń społecznych i organizacji pozarządowych… (Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Edukacja dla Demokracji).” Prof. dr hab. Andrzej Janowski.

„Odpowiadając na pytanie, skąd przychodzimy, możemy się powołać na myśl wiel-
kiego wychowawcy Janusza Korczaka, którego cała idea streszcza się w jednym 
zdaniu: Dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem. I to, że szkoła ma 
służyć dziecku, jest dokładnie odbiciem tej idei.” Krystyna Starczewska

Warto wracać do korzeni. Warto pamiętać o priorytetach. Warto myśleć o pozor-
nie oczywistych zasadach. Przypominać myśl Sokratesa, Korczaka. Skupiać się na 
filozofii IB. Pamiętać, że nie ma demokracji bez dobrej edukacji i dobrej edukacji 
bez demokracji.
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2016-04-10 
POTRZEBNE WYCHOWANIE BEZ LĘKU!

Kiedy nasz mały wnuczek wykonuje podniebne loty, truchleję. A co, jeśli ręce męża 
lub zięcia nie złapią… W końcu waży już jakieś dwanaście, trzynaście kilo! Różne 
zabawy w samolot czy śrubokręt przerażają mnie i cieszą jednocześnie. Jeszcze 
trudniej, gdy dziecko biega po nierównościach naszego ogródka. Złość bierze na 
to, jak bardzo byliśmy niefrasobliwi i mało przewidujący – nierówności, schodki, 
przy nich wykopane z ziemi kamienie, nad studzienką wysypany ostry tłuczeń, 
oczko wodne – w ogóle kiedyś nie braliśmy pod uwagę obecności malucha. Bab-
cine serce chciałoby złapać, utulić, zabrać gdzieś w puch, bezpieczną miękkość, 
piernaty. Czasami nie wytrzymuję. Nie chcąc pozwolić sobie na niekontrolowane 
wrzaski paniki, mówię sobie – idź, kobieto, do kuchni! – choć żaden mężczyzna, 
który mnie zna, nie odważyłby się tak powiedzieć, czy nawet – pomyśleć! I mie-
szam w garach, wystawiając co chwila jedno oko, by jednak obserwować i cieszyć 
się razem z dzieckiem.

Czasami malec się złości. Wtedy duże męskie dłonie turlają nim po dywanie, 
ugniatają go, łaskoczą, aż pokaże ząbki w perlistym śmiechu.

Boże, jak dobrze, że są mężczyźni!

Jak bardzo dzieci ich potrzebują! Nie tylko kobiety!

W ostatnich „Wysokich Obcasach” jest rozmowa z amerykańskim doktorem psy-
chologii dziecięcej, autorem książek „Siłowanki. Dzikie harce, których potrzebuje 
każda rodzina” oraz „Rodzicielstwo przez zabawę” – Lawrence J. Cohenem. Mówi 
on: „Prawda jest taka, że dzieciom dramatycznie, coraz bardziej, brakuje wol-
nego czasu, nudy i właśnie nieskrepowanej, dzikiej zabawy. Zarówno z rówieś-
nikami, jak i rodzicami. Wygłupiania się.”

I dalej: „Nie doceniamy tego, że dzieci strasznie potrzebują, po pierwsze, wolnego 
czasu i nudy. Mózg potrzebuje nudy…! A po drugie, dziecko potrzebuje grupy ró-
wieśników, z którą będzie próbowało się dogadać. W to się bawimy, czy w tamto? 
Ty stoisz na bramce czy ja? To jest o wiele poważniejsza nauka niż wykonywanie 
poleceń animatora. (…) Młody człowiek, który nie kolekcjonuje doświadczeń, 
dobrych i złych, nieuchronnie staje się coraz bardziej nieporadny.”
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I jeszcze: „Jak więc pokierować dzieckiem, by miało zapewnioną przyszłość? Wielu 
rodziców wpada na pomysł, że jedynym ratunkiem jest być „najlepszym”, stąd to 
wielkie ciśnienie na górę dodatkowych zajęć, koniecznie u najlepszych specjali-
stów, najnowszymi metodami. … Mamy bezprecedensowy fokus na indywidual-
ność, presję na testy, wyniki od najmłodszych lat, które mają nam coś zapewnić. 
Coś, choć niedokładnie nawet wiemy co.”

I dalej o lękach rodziców: „Swoją rolę w budowaniu postaw lękowych odgrywa też 
ciągły dostęp do newsów ze świata. Jesteśmy do nich podłączeni jak do kroplów-
ki. Buch! Dziecko w Japonii spadło z trefnej drabinki na placu zabaw i się zabiło. 
Statystycznie: jedno na miliard? Ale już miliony babć dzwonią do swoich córek: 
Słyszałaś, co się dzieje? Lepiej niech już mały zostanie w domu. Pilnuj go.”

„Doszło do tego, że szkoła często woli nie mieć placu zabaw niż narazić się na 
proces o złamana rękę.”

Życie bywa ryzykowne i niebezpieczne, ale bez minimum wolności, swobody 
i dzikości traci kompletnie sens. A wtedy dopiero zaczyna się horror dla wszyst-
kich – i dla dzieci, i dla rodziców.

2016-05-07 
DLACZEGO POTRZEBUJEMY IB. CREDO.

Niestety, z natury jesteśmy leniwi. Z nadmiaru obowiązków czasem zdarza nam 
się „iść na skróty”, upraszczać, „odhaczać” sylabusy, amputować naddatki, kom-
plikacje wokół obowiązków, myśli, programów. Rozliczani z litery, zapominamy 
często o duchu, który ją stworzył, by siebie chronić.

Łatwiej jest podyktować niż zainspirować do samodzielnych poszukiwań. Łatwiej 
nakazać i kontrolować niż pomagać kształtować odpowiedzialność i dojrzałość.

IB przypomina nam, że:

1. Mózg dziecka nie zna granic. Albo – inaczej: mózg pełen fascynacji, pasji, mi-
łości, ciekawości przekracza swoje granice; mózg zanurzony w lęku i poczuciu 
beznadziejności – zamyka się, okopuje, nie przyswaja.
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2. Nie ma uczniów niezdolnych, diagnozowany niski potencjał intelektualny jest 
najczęściej efektem blokad emocjonalnych.

3. Nie ma dobrej edukacji bez uwalniania pozytywnych emocji – uczniów, nauczy-
cieli, także – rodziców.

4. Nie ma dobrej edukacji bez pracy grupowej; wymiany myśli i doświadczeń, 
wzajemnego wsparcia, szacunku, dochodzenia razem do pewnych wniosków… 
Zespół nauczycieli jest zgrany, pracuje „na wspólny cel” – którym są wspólne 
zasady panujące w szkole, wysoki poziom nauczania. Nie ma zabawy w: „two-
je-moje”. Moja klasa lepsza, twoja gorsza. Ja sobie lepiej radzę, nie potrzebuję 
pomocy i dobrych rad. Uczniowie mają nawyk pracy zespołowej. Wiedzą, że 
wzajemnie się uzupełniają i każdy zasługuje na szacunek, podziw i sympatię. 
Nie ma oceniania: ty gorzej liczysz, gorzej czytasz, nie podchodź do mnie.

5. W ciągu 45 minut lekcji monolog nauczyciela nie powinien zająć więcej niż 
15 minut. Dłuższy nie ma sensu. Mózg już nie przyswaja „gotowców”.

6. Tym lepsza lekcja, im większa aktywność uczniów i im mniejsza – nauczyciela.
7. Uczeń jest twórczy i aktywny podczas lekcji, nauczyciel – w domu, przygoto-

wując konspekt zajęć. Podczas lekcji nauczyciel powinien być osobą drugiego 
planu.

8. Głównym celem szkoły jest budowanie człowieka w uczniu, a nie – przygoto-
wanie go do testów. Dlatego w szkołach IB najważniejszy jest Profil Ucznia IB.

9. Wśród cech Profilu Ucznia najważniejszą wydaje mi się risk-taker. Odwaga i ry-
zyko są potrzebne, by odrzucić schematy działania, sztampę, nawyki, rutynę. 
Są potrzebne, by wziąć w obronę słabszego, bronić swoich racji.

10. Im większa samodzielność i odpowiedzialność uczniów, tym lepiej. Rodzic, 
który – na poziomie ostatnich klas szkoły podstawowej oraz na poziomie gim-
nazjum i liceum – domaga się od szkoły informacji o zadaniach domowych 
swojego dziecka, krzywdzi je, odbiera mu podstawową niezależność i możli-
wość wykazania się odpowiedzialnością i samodzielnością. Bo to dziecko jest 
podmiotem procesu uczenia się. Ono nim zarządza. Podczas uczenia się sa-
modzielności musi móc popełniać błędy. Musi mieć prawo do ich popełniania.

11. Bez błędów nie ma eksperymentów, samodzielnych badań, poszukiwań, do-
chodzenia do prawdy; bez błędów nie ma rozwoju. Dziecko musi mieć prawo 
do błędów.

12. Oczekiwanie od dziecka zawsze maksymalnych wyników jest niedopusz czalne. 
Uczy to je, że wynik jest najważniejszy. Takie oczekiwanie odbiera radość 
z edukacji i rozwoju. Zamienia szkołę w miejsce udowadniania innym, że jest 
się najlepszym.
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13. Pretensja rodzica do szkoły, że dziecko nie zawsze osiąga sukces, że czasami 
musi pokonywać trudności, wciąga szkołę w chore oczekiwania najlepszego 
wyniku.

14. Najważniejszą funkcją szkoły jest wzmacnianie i odkrywanie pasji, ale także – 
stwarzanie możliwości do samodzielnego pokonywania trudności – w nauce, 
w relacjach. Im trudniejsze problemy udaje się pokonywać w szkole, tym le-
piej dla dziecka, tym mocniejsze wejdzie ono w dorosłe samodzielne życie. 
To pokonywanie trudnych problemów wymaga mądrego wsparcia dorosłych. 
Asekuracji, ale nie wyręczania. Jeśli rodzic mówi – nie życzę sobie, żeby moje 
dziecko w prywatnej szkole ktoś popychał, ktoś nie chciał się z nim bawić, ktoś 
wykluczał z grupy – nie rozumie, jaka jest najważniejsza funkcja szkoły. Jeśli 
ktoś mówi: nie życzę sobie, żeby dziecko w prywatnej szkole dostawało złą 
ocenę, nie rozumie, czym jest szkoła.

15. Zadaniem szkoły nie jest wcale „przekazywanie wiedzy”, lecz dopingowanie 
ucznia do przekraczania własnych granic. Szacunek do samodzielnych dzia-
łań uczniów, pomimo że nie mogą być wolne od niedoskonałości, musi być 
oczywistością. Oczywistością musi być także zostawienie uczniom pola do 
samodzielnego nawiązywania relacji społecznych i rozwiązywania sytuacji 
konfliktowych.

O tym właśnie przypominają nam procedury IBO, rozmaite tabelki i inne doku-
menty do wypełniania – w PYP, MYP i DP. O tym także przypomniał ostatnio Eric 
Lauzon, prowadząc wielogodzinny warsztat dla całej gimnazjalnej społeczności.

IB jest nam bardzo potrzebne, byśmy mogli tworzyć szkołę z sensem, choć prze-
cież – jak wszyscy śmiertelni – nie jesteśmy aniołami, bywamy leniwi i czasami 
zdarza nam się „iść na skróty”.

2016-05-17 
LITERACKA MAPA WARSZAWY 2016

Pogoda w tym roku nie chciała nas rozpieścić. Co tu kryć – było zimno, wietrznie, 
mokro i paskudnie! Skuleni przechodnie mknęli zakapturzeni, pod parasolami – 
byle szybciej, byle szybciej! – dokądkolwiek, gdzie nie pada, nie wieje i temperatu-
ra zdecydowanie bardziej przyjazna dla człowieka.
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Ale dla uczniów IB – nic to! Rozgrzewały ich entuzjazm i kreatywność. Aura wzmac-
niała w tym roku romantycznego ducha, który kieruje się bardziej pasją i impe-
ratywem wewnętrznym niż okolicznościami zewnętrznymi. A tematem Literackiej 
Mapy Warszawy 2016 była wszak literatura romantyczna. Wszystko więc zagrało! 
Duch nie zawiódł! Mimo wszystko dopisała jakimś cudem publiczność. Szczegól-
nie żywiołowo reagowali turyści z Chin. Rezolutna czwartoklasistka Basia wrę-
czając im kartki z wierszami Adama Mickiewicza przywitała ich uprzejmie w ich 
języku, co wywołało lawinę gwałtownego entuzjazmu, wzruszenia, potrzeby fo-
tografowania się z nami oraz ciekawości, o co chodzi w naszej radosnej ulicznej 
aktywności. Chińczycy obfotografowali nas, wzięli teksty w języku polskim, sfil-
mowali odtańczonego przez nas poloneza, a następnie udali się na poszukiwanie 
pomnika naszego wieszcza, pełni podziwu dla siły jego oddziaływania.

Podstawówka obstawiła w tym roku aż cztery punkty na mapie Warszawy: 
ul. Fredry przy wejściu do Ogrodu Saskiego – zerówka i klasy pierwsze; klasa 
druga – Łazienki; klasy trzecie – Rynek Starego Miasta; klasy czwarte – okolice 
pom nika Kopernika. Gimnazjaliści działali na Krakowskim Przedmieściu przy 
bramie Uniwersytetu Warszawskiego. Licealiści – między Agrykolą a pomnikiem 
Chopina w okolicach Łazienek.

Działo się!!! A jak potem smakowała gorąca herbata i równie gorący obiad!!!

2016-05-22 
NASZE MAŁE TĘSKNOTY

Czasem zdarzy się, że ktoś nie wykona rozporządzenia „numer-łamane przez”. 
W głowie pryncypała pojawia się przyjemna myśl – przecież ktoś kiedyś wymy-
ślił dyby, pręgierz, całkiem przydatne urządzenia, bo ludzie wcale bardzo się nie 
zmienili na przestrzeni wieków, wymagają silnej ręki… Bardzo jej potrzebują! Bez 
żelaznej ręki szefa nie ma sukcesu firmy! Trzeba zwalniać, karcić, budzić strach. 
Bez strachu nie ma szacunku!

Czasami zdarzy się, że wykonujemy wszystkie zobowiązania służbowe, a inni – tyl-
ko część albo wcale. I już pojawia się frustracja – dlaczego oni mogą, dlaczego nikt 
ich nie zwolni z pracy. Ta dyrekcja naprawdę nieudolna – nie krzyczy, nie wymierza 
dotkliwych kar porządkowych. I jest bałagan i nie ma dyscypliny. Dyrekcja sobie 
nie radzi! Skandal!
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Czasami uczeń ma problem – nie może przyjść na czas, nie odrabia wszystkich 
prac domowych, a bardzo pragnie być w programie IB. I tęskni, żeby go ktoś w te 
dyby wsadził, coś z nim zrobił, skleił w całość, zmotywował. A jak nie – to znaczy, 
że szkoła sobie nie radzi… I jest bardzo kiepska. Kiepski uczeń, któremu dano 
szansę, uważa, że kiepska jest szkoła, która mu daje szansę. Tęskni za porządkiem 
i sankcjami. I efektywnością.

A inny, pilny uczeń patrzy i się demotywuje, bo dlaczego jeszcze ten słaby jest 
w tej szkole, przecież wyraźnie odstaje. Kiepska to szkoła, w której wszyscy ucznio-
wie nie defilują równym krokiem, w równym tempie. Są jacyś maruderzy i jacyś, 
co wychodzą przed szereg. I to jest skandal! Co to za porządki! Co to za szkoła! 
Kiepska strasznie!

IB DP jest w modzie. MYP i PYP – jeszcze nie. Ale i tak naprawdę chodzi o angielski. 
Indywidualizm. Indywidualny rozwój. Przekraczanie granic. Empatia. Szacunek do 
drugiego człowieka. Tolerancja. Niezależność. Entuzjazm. Współpraca. Zaanga-
żowanie. Kierowanie się zasadami. Otwartość. To jakieś takie dziwne wymysły, 
z którymi czasami się godzimy, ale najważniejszy jest angielski i punktowy wynik. 
I porządek. I jednolitość. Tęsknimy za perfekcyjnym angielskim i maksymalnym 
wynikiem z matury. Ale też za samymi ocenami celującymi już w podstawówce. 
Ocena bardzo dobra dla rodzica jest totalną porażką dziecka. Staje się też nią 
dla ucznia. Bo jak to dziecko w prywatnej szkole nie ma mieć samych celujących. 
Skandal!

Takie są nasze małe, brunatne tęsknoty.

Za porządkiem. Za potęgą. Za jednoznacznością. Za jednomyślnością. Za siłą. Za 
brutalnością konsekwencji, dla innych…. Za jednolitością – bo co ten jakiś inny tu 
robi, wśród nas, takich podobnych, że tylko ubrać w takie same mundurki i defilo-
wać! Aż przyjemnie by było popatrzeć!

Nasze małe brunatne tęsknoty…

Doświadczamy ich czasami wszyscy… Im większy lęk i frustracja, tym są silniejsze!

Naprawdę musimy bardzo uważać, żeby nie zalały nam mózgów bez reszty. Nim 
zaczniemy się oburzać na to, co za oknem, za granicą, za morzem jednym i dru-
gim, zacznijmy od siebie… Naprawdę… Już dziś…
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2016-06-16 
MILENKA

Dzisiaj spotkała nas radosna i wzruszająca niespodzianka. W drzwiach przedszko-
la stanęła rodzina multi-kulti: tata Japończyk, mama Rosjanka i dwie śliczne pa-
nienki – ich córki.

Okazało się, że celowo wybrali międzylądowanie w Warszawie, w drodze z Gruzji 
do Japonii, żeby Milenka – absolwentka naszego przedszkola – mogła odwie-
dzić miejsca i ludzi, których kiedyś pokochała. Po dziesięciu latach! Wzruszenie 
było ogromne, a śmiechom i łzom nie było końca, bowiem na szczęście bliska 
sercu „ciocia” Marzenka pracuje nadal i pełni obecnie funkcję wicedyrektora 
przedszkola.

W poprzednim wydaniu szkolnego informatora było zdjęcie ślicznej skośnookiej 
dziewczynki w japońskim kimonie. To była właśnie Milenka. Teraz przerosła już 
„ciocię”, ale przypominała sobie i miejsca, i wydarzenia sprzed dziesięciu lat. Jej 
młodsza siostra Karina urodziła się w Polsce w czasie, kiedy rodzina dowiedzia-
ła się, że tata został oddelegowany do Władywostoku. Potem przeniesiono go 
do Tbilisi. A żona i córki wędrują razem z nim. Wszyscy bardzo tęsknią za Polską 
i chcieliby do nas wrócić.

Trzymamy kciuki, żeby się w końcu udało!

2016-06-20 
MIĘDZY DUCHEM A LITERĄ

We wszystkich programach IBO – od PYP, przez MYP, do DP ważną rolę pełni Profil 
Ucznia IB i aktywność w obszarach: Creativity, Action, Service.

Może się zdarzyć, że międzynarodowa szkoła zorganizuje swoim uczniom wyjazd 
egzotyczny, gdzieś daleko, daleko, samolotami, autokarami, z noclegami w luksu-
sowych hotelach. Każdy uczeń wpłaca po kilka tysięcy złotych na podróż. Cel jest 
szczytny: sadzenie drzewek, przekazanie darów jakimś biednym ludziom. Potem 
w pamięci pozostaje egzotyka, wypoczynek przy luksusowym basenie, podobnym 
do tych wielu, poznanych wcześniej, relacje towarzyskie między rówieśnikami. 
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Ach, i były jeszcze jakieś drzewka lub wręczanie paczek jakimś dzieciom. I zostały 
„wypracowane” godziny CASu.

Ale można inaczej…

W ramach wystawy PYP uczniowie realizują dwa swoje projekty – społeczny i eko-
logiczny. I pojawia się pomysł i to – żeby było jasne! – w głowach uczniów. Prze-
cież ci starsi ludzie są tacy biedni. Często nie wychodzą z domów – bo się boją, 
bo mają problemy z poruszaniem. Można by im jakoś uprzyjemnić życie. Jak to 
można zrobić… Może przygotować jakieś atrakcje, pobyć chwilę z nimi… Tylko 
gdzie się można z nimi spotkać… No i powstała piękna, w stu procentach dziecięca 
inicjatywa – Potańcówka Warszawska w Mokotowskim Centrum Integracji Miesz-
kańców przy ul. Woronicza, która odbyła się w ostatnią niedzielę w godzinach 
13.00 – 18.00. Pomogli rodzice, zapewniając Kawiarenkę, w której na seniorów 
czekały kawa, herbata, soki, woda i ciasta. Nauczycielki wsparły dzieci przy „dopra-
cowaniu” programu. Prowadziły z nimi rozmowy na temat starości – jak wygląda, 
jakie ograniczenia są z nią związane. Autorzy projektu sami doszli do wniosku, że 
teksty wspólnie śpiewanych piosenek powinny być duże, aby każdy mógł je od-
czytać. Przygotowywane na niedzielę ciasta powinny być miękkie i lepiej, żeby nie 
zawierały maku. Uczniowie ubrali się uroczyście, troszkę w stylu lat dwudziestych 
i trzydziestych dwudziestego wieku. Spotkanie rozpoczęło się polonezem. Dzie-
ci zaprosiły starszych państwa do tańca, a przed tym były przygotowywane, że 
za chwilę będą trzymały własną dłonią inną, pomarszczoną i trzęsącą się dłoń. 
Następnie pięknie zaśpiewały „Sen o Warszawie” oraz „Pałacyk Michla”. Prze-
prowadziły także plebiscyt na najpopularniejszą piosenkę warszawską. Wygrała 
kompozycja Stanisława Grzesiuka „Nie masz cwaniaka nad warszawiaka”. Grupa 
ekologiczna prowadziła z seniorami rozmowy i konkursy, dotyczące ochrony śro-
dowiska i pomagała wykonać ekologiczną torbę.

Samodzielnie wymyślony przez uczniów i zrealizowany z niewielką pomocą do-
rosłych projekt dał wiele radości i satysfakcji zarówno autorom jak i seniorom. 
Pokazał, jak blisko, w sąsiedztwie można znaleźć osoby, które potrzebują towarzy-
stwa i urozmaicenia pełnego ograniczeń życia. I ile satysfakcji może dać kontakt 
z drugim człowiekiem, nawet tym pozornie mało atrakcyjnym, starszym.
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2016-07-02 
PRZECIW INFANTYLIZACJI EDUKACJI I NIE TYLKO  

czyli rozważania wokół wystawy PYP

Infantylizacja. To, co nam się wydaje o dzieciach. Co one mogą zrozumieć?! Ta-
kie malutkie! Głupiutkie! Trzeba je prowadzić za rączkę. Mówić, co dobre, co złe. 
Czy trzeba iść w prawo, czy w lewo… Mądrość dorosłych drogowskazem dziecka! 
Hasło warte tyle, ile: „Partia przewodnią siłą narodu!” Żeby było jasne – to hasło 
z głębokiego i mniej głębokiego PRL-u. Choć niektórym może się wydawać nad 
wyraz aktualne. I że należy podążać. Za partią.

Infantylizacja. „Ala ma kota”. „Mama gotuje obiad.” „Tata wraca z pracy.” Zdania 
rodem z elementarza, żeby nie powiedzieć – rodem z piekła.

Piekło infantylizacji. Że ktoś – władza, rodzic – zabezpieczy, ubezpieczy, odejmie 
całe zło. Zapewni, wskaże, rozwiąże, wybierze za nas … Mama gotuje obiad. Tata 
wraca z pracy. I będzie to wybór jedynie słuszny… Władza, rodzic, nauczyciel… 
Która/który wie lepiej, więcej… Na wieki wieków, amen!

Brrrr! A kysz! Apage! Satanas? Satanas! Choć pod anielskim płaszczykiem!

Dzisiaj – słuchajcie, dzieci! – przerabiamy literkę „A”. Jutro będziemy przerabiać 
literkę „B”. Po bożemu i w kolejności. Na pierwszej lekcji mamy polski, a na dru-
giej – matematykę. Jest porządek! Wszystko jasne! Tu literki. Tam liczby. A jeszcze 
w innym porządku zjawiska jakieś przyrodnicze, też spłaszczone do jednego wy-
miaru – pantofelka, liścia, zwierzątka.

A my wybieramy programy IB. Złożoność. Dojrzałość. Odpowiedzialność. Współ-
pracę. Niezależność. I – o zgrozo! – entuzjazm jakiś badawczy! Nauczycielski 
i uczniowski! Pewność siebie! Samostanowienie! Zaangażowanie, ciekawość, 
kreatywność. I przede wszystkim – WOLNOŚĆ. Wolność – twórczą, kreatorską, 
naukowo-eksperymentalną. I uczciwość. Uczciwość sumień. Uczciwość kręgo-
słupów moralnych. Uczciwość empatii. Uczciwość szacunku. Uczciwość otwar-
tości. Uczciwość refleksyjności. Ważne jest – dlaczego! Ważne jest – po co! Czy 
dla dobra, czy dla zła. Skutek i przyczyna. Wnioski – samodzielne i odkrywcze.

Szkoła jak przewód doktorski!
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To nam pokazała wystawa PYP! Mali doktoranci. Niezależni badacze! Którzy mają 
odwagę, na forum całej szkoły, przedstawić wyniki wymyślonych przez siebie ekspe-
rymentów. Entuzjaści procesów społecznych i przyrodniczych. Mózgi niezależne i od-
ważne! W przyszłości pchną na przód technologię i humanistyczne teorie, odnajdą się 
twórczo i zwycięsko w każdej rzeczywistości, i tej – skrajnie optymistycznej, i tej – skraj-
nie pesymistycznej.

Mają dzisiaj około dziesięciu lat. Będą wkrótce decydować o przyszłości świata.

Czy lepiej – by uczyli się, że Ala ma kota, mama gotuje obiad, a tata wraca z pra-
cy, czy – by pozwolono im myśleć, badać, zgłębiać, podejmować ryzyko własnych 
wniosków…

Naprawdę – pomyślmy w końcu o przyszłości świata, a nie tylko – o czubku 
własnego nosa!

A TERAZ JUŻ – PROSTO, JASNO I PRZEJRZYŚCIE:

GRATULUJĘ CZWARTOKLASISTOM – TEZ BADAWCZYCH, ZAPAŁU, SAMODZIEL-
NOŚCI I DZIELNOŚCI, SPOSOBÓW DOCHODZENIA DO AUTORSKICH WNIO-
SKÓW I SPOSOBU ICH ZAPREZENTOWANIA PRZED SZKOLNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ.

WASZA WYSTAWA UDOWODNIŁA JESZCZE JEDNO – MY, DOROŚLI, ŹLE SZACUJE-
MY WASZ POTENCJAŁ. CZĘSTO – UCZĄC I POUCZAJĄC – ZAMYKAMY WAS W PU-
DEŁKU NASZYCH WYOBRAŻEŃ O WASZYCH MOŻLIWOŚCIACH INTELEKTUAL-
NYCH, TWÓRCZYCH I SPOŁECZNYCH. DOBRZE, ŻE ISTNIEJE PROGRAM, KTÓRY 
ZMUSZA NAS DO ODRZUCENIA NASZYCH STEREOTYPÓW NA WASZ TEMAT.

JESZCZE RAZ GRATULUJĘ!!!

DZIĘKUJĘ NAUCZYCIELKOM – JOLI BORODZIK, KASI BIERNAT I MARCIE BRZYW-
CY. BYŁYŚCIE PANIE MĄDRYM, BARDZO IB-OWSKIM WSPARCIEM DLA DZIECI 
PODCZAS ICH PRACY NAD WYSTAWĄ.
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2016-08-14 
CZEGO UCZY NAS OLIMPIADA…

To oczywiste – żeby wygrać olimpijskie potyczki, trzeba się ciężko napracować. Po-
trzebny jest wielomiesięczny profesjonalny trening, systematyczność, pokonywa-
nie bólu, zniechęcenia, wsparcie trenerów, fizjoterapeutów, dietetyków, lekarzy, 
psychologów, a także bliskich osób.

Zapewne to wszystko nie zagwarantuje jednak sukcesu. Sama znakomita wydol-
ność wytrenowanego ciała nawet w połączeniu z wysokim ilorazem inteligencji nie 
gwarantują wcale mistrzostwa.

Zaraz po zwycięskim wyścigu po złoty medal nasza wioślarka Magdalena Fular-
czyk-Kozłowska w dużych emocjach, śmiejąc się i płacząc jednocześnie, powie-
działa coś takiego – Nie jesteśmy duże, nie jesteśmy silne, ale mamy wielkie serca 
do walki… Jej partnerka Natalia Madej stwierdziła, że obie wiedziały, że to złoto 
jest dla nich.

I myślę, że to jest właśnie istota skutecznego działania. Zdobycie złotego medalu 
jest nie tylko pochodną znakomitych parametrów ciała, które są wynikiem syste-
matycznych, profesjonalnych treningów. Złoty medal zdobywają ci, którzy uwie-
rzą, że jest on dla nich.

Postawa – mogę, chcę, pragnę, zdobędę, osiągnę, to jest dla mnie! Determinacja 
i odwaga!

Nie wystarczy marzyć. Nie wystarczy ciężko pracować. Trzeba walczyć i w końcu 
uwierzyć, a nawet nabrać pewności – to jest dla mnie, to jest moja droga, to się 
nie może nie udać.

Nie dotyczy to jedynie sportu.

Niech w nadchodzącym roku szkolnym taka postawa stanie się naszą normą.

Mamy dobre wzorce. Nauczycieli – mistrzów, którzy odciskają trwałe piętno na 
osobowościach uczniów. Ich „złotym medalem” są sytuacje, gdy uczeń bał się 
matematyki, a teraz opowiada o ciekawych zadaniach na maturze, gdy nie umiał 
ubrać myśli w słowa, a teraz samodzielnie napisał dobry esej, gdy zżerała go 
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trema podczas prezentacji, a teraz z radością publicznie prezentuje wyniki samo-
dzielnych badań. Żeby osiągnąć taki efekt, nie wystarczy systematycznie ciężko 
pracować, przygotowując konspekty lekcji i sprawdzając uczniowskie zadania. 
Trzeba jeszcze wyzwolić pozytywne emocje – swoje i ucznia, mieć wewnętrzne 
przekonanie – dziś ma jeszcze trudność, ale jutro „załapie”, to się musi udać. To 
przeświadczenie, że mam moc wspólnego z uczniem przełamywania wewnętrz-
nych jego i swoich barier! Ta radosna energia zwycięzcy – pazur walki o sukces 
ucznia! To jest mistrzowski rys zawodu nauczyciela!

Mamy też dobre uczniowskie wzorce. Młode osoby, które – tak jak w tym roku Ju-
lia – dostały się na wszystkie wybrane uczelnie z Oxfordem włącznie. Które, nawet 
gdy było im ciężko, nie poddawały się, otwarcie szukały pomocy w nauczycielach, 
rodzicach, psychologu, kolegach. Ta otwartość komunikacji, aktywność, dialog 
z innymi ludźmi, współpraca są warunkiem koniecznym, by prezentować waleczną 
postawę zwycięzcy i osiągnąć sukces.

Oxford, Stanford, czy też MISH na UW naprawdę są dla ludzi. Trzeba tylko wy-
korzystać w pełni czas szkoły, rozpoznać swoje pragnienia naukowo-zawodowe 
i uwierzyć, że cel jest osiągalny.

Tego życzę naszym uczniom i nauczycielom w nowym roku szkolnym. A tymcza-
sem – wielu emocji podczas oglądania olimpijskich zmagań!

2016-09-08 
DLACZEGO KOZIOŁ FANTASTYCZNY

Po pierwsze – dlatego, że ludzie fantastyczni, uczniowie i nauczyciele, a także – 
załoga pensjonatu.

Po drugie – formuła fantastyczna i realizacja zamierzeń takaż.

Po trzecie w końcu – tematyka, związana z fantastyką, skojarzeniami, wierzenia-
mi… Dążenie do pogłębionego zrozumienia „Dziadów” Adama Mickiewicza, bo 
z tym dziełem związana będzie szkolna teatralna aktywność na początku listo-
pada. Dużo więc treści kulturoznawczych… Klimatu… Jeśli wykład, to przy świe-
cach… A także – plener, metody badawcze, botanika – magiczne rośliny, warsztaty 
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psychologiczne, dużo sportu, spływ kajakowy, park linowy. Warsztaty z pierwszej 
pomocy. Fieldwork z biologii DP. Wieczór filmowy.

I dużo, dużo zabawy!

Na przykład – kręcenie niemych filmików na wylosowane tematy i podkładanie do 
nich dźwięku… A tematy prowokujące do wprowadzania wątków fantastycznych: 
„Na dnie jeziora”, „Krzyk w południe”, „Czarodziejski śpiew”, „Złowrogi szept”, 
„Sekretne źródło”, „Głos z wody”…

W trakcie finału mogliśmy wszyscy obejrzeć efekty pracy poszczególnych grup. 
Zabawa była świetna.

Tegoroczny Kozioł był fantastyczny również ze względu na piękną, słoneczną 
pogodę.

Dziękuję wszystkim uczestnikom „zielonej szkoły” za wspólny, dobry czas.

2016-09-20 
POLLYANNA I BIAŁY PELIKAN

Dwa niemożliwe do połączenia wątki domagają się opisania. Ich wspólnym mia-
nownikiem jest to, że obydwa związane są ze szkolnym wyjazdem integracyjnym 
na początku września.

Wczoraj dotarły do mnie cztery listy napisane w Zwierzyńcu przez uczniów kla-
sy czwartej naszej podstawówki. Wędrowały ponad 10 dni, a przecież podobno 
w dawnych czasach II Rzeczpospolitej, których nawet ja nie mogę pamiętać, cza-
sach zdecydowanie nie tak pośpiesznych jak obecne, przesyłki dostarczane były 
w ekspresowym tempie jednego dnia. Ale może to było dawno i nieprawda…

Po pierwsze więc – bardzo dziękuję uczniom za napisanie do mnie listu, który 
jednocześnie jest recenzją filmu pt. „Pollyanna”. Dzieci zachęcają mnie do obej-
rzenia filmu i opisują główną bohaterkę, która jest dla nich – i słusznie! – ucieleś-
nieniem cech z Profilu Ucznia IB. List jest więc również charakterystyką postaci… 
3 w jednym!!!
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Życzę wszystkim naszym uczniom, nie tylko autorkom i autorom listu, by podob-
nie jak Pollyanna umieli się bawić w radość. Taka umiejętność daje dużo energii 
i pozwala pokonywać największe przeszkody.

Mnie dużo radości poza kontaktem z dziećmi i młodzieżą daje kontakt z przyro-
dą, ze zwierzętami. Podczas pobytu wraz z gimnazjalistami i licealistami w Koźle 
doświadczyłam czegoś dla mnie niezwykłego i ekscytującego. Podczas spaceru 
razem z mężem zobaczyliśmy dwa wielkie śnieżnobiałe ptaki. Jeden krążył nad 
podmokłą polaną, drugi – z daleka wyglądający jak kij, na który ktoś zarzucił 
prześcieradło – stał na tej polanie, by po chwili z łatwością wzbić się w powietrze 
i dołączyć do partnera. Nie były to ani bociany, ani czaple, ani łabędzie. Więc co 
to mogło być?! Żyjemy długo, ale takich ptaków jeszcze nie widzieliśmy. Podczas 
obiadu próbowaliśmy rozwiać nasze wątpliwości w rozmowie ze znanym wszyst-
kim nauczycielem biologii – Rolandem Szymczykiewiczem. Niestety wzmocnił 
tylko nasz niepokój, że poza bocianami, czaplami i łabędziami nie żyją w Polsce 
żadne tak duże białe ptaki. No ale przecież jakieś nieznane nam ptaki widzieli-
śmy. I jak tu żyć?! Widzieliśmy coś, czego nie mogliśmy teoretycznie zobaczyć! 
Okropne uczucie, z którym jakoś trudno się pogodzić!

Na szczęście kilka dni temu oglądaliśmy w telewizji migawkę, pokazującą deltę 
Dunaju. Dzięki programowi unijnemu wróciło tam dawne życie, zniszczone w prze-
szłości przez komunistyczne władze, które to miejsce wybetonowały. No i raptem 
widzimy „nasze” białe ptaszyska! Niestety oglądamy migawkę i komentator nie 
podaje nazw gatunków ptaków, które obecnie w delcie Dunaju mieszkają. Wpisuję 
więc w Google „biały ptak delta Dunaju” i mam – pelikan biały, a właściwie – ró-
żowy, bo podczas godów różowieje, ale jeśli mieszka daleko od morza jest raczej 
śnieżnobiały. Dalej znajduję informację, że z rzadka przedstawiciele tego gatunku 
pojawiają się też w Polsce i w Wielkiej Brytanii. I jest to wynik ocieplenia klimatu.

Ufff! Widzieliśmy pelikana białego! Od razu lepiej! I ile powodów do radości! 
Cieszmy się jak Pollyanna!

Choć oczywiście nie jesteśmy ornitologami. I pojawiają się wątpliwości, bo prze-
cież żaden proces badawczy nie został przeprowadzony. Jest nasze mocne wraże-
nie, że ptasi kształt i ruch, widziany w migawce telewizyjnej, był taki sam jak ten 
widziany w Koźle. Może jakiś młody badacz ptaków pokusiłby się o potwierdzenie 
naszej intuicji, że na pewno widzieliśmy pelikana białego… Tylko, jak to zrobić… 
Może ktoś będzie miał jakiś pomysł…
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2016-10-16 
ABSOLWENCI

Zbliża się rok jubileuszy. To skłania do rozważań, wspomnień, namysłu nad celami 
zamierzonymi i tymi, które udało się osiągnąć…

Szkoła. Jej początki. Pierwotny cel, który obowiązuje do dziś – by była efektywna, 
tzn. zapewniała wysoki poziom merytoryczny i jednocześnie – by miała „ludzką 
twarz”.

By powstała, musiały istnieć sprzyjające warunki.

Na początku był bunt, niezgoda, żeby uczniowie tracili w placówce edukacyjnej 
tyle czasu. Jałowość rozmów w pokoju nauczycielskim. Brak staranności nauczy-
cieli. Wiedza – byle jaka, odtwórcza, encyklopedyczna. Czas lekcji wykorzystany 
w kilku procentach – na odpytanie, pogaduszki i zadanie pracy domowej. Brak 
wzajemnego szacunku. Złośliwości. Lęk uczniów, związany z ocenianiem i upo-
korzeniami, doświadczanymi ze strony nauczycieli. Totalna frustracja wszystkich.

Pojawił się entuzjazm, związany z transformacją ustrojową i tworzeniem pierw-
szych niepublicznych szkół. Poczucie, że jeśli jakimś cudem udało nam się opuścić 
strefę realnego komunizmu, wszystko jest możliwe.

Było wsparcie bliskich, męża, przyjaciół…

Ale przede wszystkim – byli uczniowie, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, sza-
cunkiem i dali mi poczucie, że wiem, jak należy i jak nie wolno uczyć. Czułam 
się momentami wręcz manifestacyjnie kochana przez uczniów. To było cudowne 
uczucie, które dało mi siłę i odwagę, by zaryzykować i stworzyć własną szkołę. Bez 
niego nigdy bym się nie odważyła. Pora więc, by podziękować moim wszystkim 
uczniom – ze szkoły podstawowej przy ul. Narbutta, ze szkoły podstawowej przy 
ul. Majewskiego, wychowankom domu dziecka przy ul. Korotyńskiego, a przede 
wszystkim – uczniom z Państwowej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza, 
w której pracowałam 13 lat. Dostałam od Was ogromną siłę, która starczyła mi 
na lata prowadzenia szkoły. Daliście mi drogowskaz, którędy podążać, jakich 
wyborów dokonywać. Daliście mi wiedzę, co jest w szkole ważne, a co mniej 
ważne i jakie metody nauczania są rzeczywiście efektywne.
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Są absolwenci szkoły baletowej, z którymi utrzymuję, mniej lub bardziej stały, 
kontakt przez te wszystkie lata… Kasia Lewandowska i Asia Gonciarz – kilometry 
listów, będących w sumie przedłużeniem relacji nauczyciel-uczeń, kiedy to pod 
wielostronicowym wypracowaniem powstawał komentarz nauczycielski czasem 
dłuższy od samej pracy. A także wiele przegadanych godzin. Kasia jest aktorką 
Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego i scenarzystką 
serialu „Świat według Kiepskich”. Asia, absolwentka Wydziału Romanistyki UW, 
po której przez moment ślad zaginął, kilka lat temu przysłała mi swoje zdjęcie… 
w mundurze oficera armii amerykańskiej. Ludzkie ścieżki zaskakują… Jest już na 
emeryturze. Prowadzi w Stanach galerię sztuki. Michał Kostrzewski – kartki i długie 
listy z różnych zakamarków świata, a także wiele rozmów. Solista opery w Lyonie, 
choreograf. We wrześniu tego roku odbyliśmy bardzo ważne dla mnie, wzrusza-
jące spotkanie po latach. Ilona Molka, solistka Teatru Wielkiego – długie rozmowy 
i wspólna zabawa w czasach, gdy z mężem prowadziliśmy klub na Ursynowie. 
Joasia Fituch też była gościem w naszym klubie. Krystian Gutowski, który podjął 
naukę w naszym liceum przy Górskiej 7. Radek Boguski, który – po latach – pew-
nego pięknego dnia stanął przed furtką przy Górskiej. Szok, bo w szkole czasem 
podczas godzin wychowawczych miałam z nim pewien kłopot. Przeszedł poważną 
kontuzję kręgosłupa, która przerwała jego karierę w Balecie Hamburskim Johna 
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Neumeiera. Przyszedł, żeby podziękować za moją determinację w mobilizowaniu 
uczniów do zdawania – poza baletową – również matury ogólnokształcącej. Dzięki 
niej mógł skończyć studia i zawodowo poradzić sobie znakomicie w innej branży. 
Wielokrotnie się później spotykaliśmy. Magda Żydek, Viola Klimczewska z pięk-
nymi sarnimi oczami, Ula Wolska, przesyłająca mi regularnie karteczki z Włoch, 
gdzie mieszka… Magda Wójcik, aktorka, która odwiedziła mnie na Abramowskie-
go, kiedy miała wątpliwości, związane z edukacją syna. Są klasy, które wspominam 
i mam przed oczami w całości, jakby to było wczoraj. Pełnych energii i szukających 
okazji do psot chłopców – Sebastiana Krysztoforskiego, Michała Bajorka, Artura 
Niedbałko, Marcina Ostapiuka, Roberta Ochała, a z wcześniejszego rocznika – 
Sławka Jabłońskiego, którzy wśród nauczycieli wywoływali permanentne poczu-
cie zagrożenia. Dzięki Sławkowi stałam się fanką zespołu „Queen”. Nie pamiętam 
imienia ani nazwiska, ale stoi mi przed oczami twarz uczennicy, ważnej dla mnie, 
przekornej i upartej dyskutantki, niezbyt grzecznej, z grzywką zachodzącą na duże 
zaczepne oczy, osoby drobnej acz niesłychanie energetycznej, dzięki której nabra-
łam niezachwianej pewności, że mimo wszystko kropla rzeczywiście drąży kamień 
i że naprawdę nauczycielstwo jest najpiękniejszym zawodem na świecie. W pamię-
ci jest wielu uczniów – Jacek Tyski, kilka Ew, na pewno Krysińska i Szymańska, Basia 
Klusek zwana Klusią i druga Basia, też drobniutka, której nazwisko wyleciało mi 
z głowy, Beata Serafin, Beata Pawlik, Jarek Sołowianowicz, fan Eltona Johna, Edyta 
Kozak, Gosia Daniluk, pewien Krzyś z Podhala, który kiedyś ze łzami w oczach 
rzucił w emocjach zeszytem od polskiego. Wojtek Ślęzak – obecnie solista Teatru 
Wielkiego. Drobniutka Lidka Groblewska. Ula Drewecka. Piękna Sylwia Skuńczyk, 
z którą właśnie znów zetknął mnie łaskawy los…Edyta Serzysko… Miłośnik żużla – 
Robert Lipiński, który rewelacyjnie zatańczył Wilka w inscenizacji „Czerwonego 
Kapturka”. Tomek Moskal. Mistrz tańca towarzyskiego – Darek Michalik.

Stają mi przed oczami – Ola Parzonko i Edyta Jagieła, zwana Jagiełką, mądre, miłe 
dziewczyny, które już nie żyją… I Paweł Zając…

Bardzo Ważne Osoby. Osoby, które mnie ukształtowały – moi uczniowie, dzięki 
którym założyłam naszą szkołę.
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2016-10-30 
Szkołę trzeba uczynić atrakcyjną 

Rozmowa z Hanną Buśkiewicz-Piskorską,  
dyrektor Monnet International School, jedynej w Polsce szkoły, która zapewnia 

kontynuację programową – od przedszkola do matury w programie  
International Baccalaureate Organization (IBO).

Skąd pomysł na szkołę i przedszkole międzynarodowe? 

W 2002 roku w prowadzonym przeze mnie liceum podjął pracę nowy nauczyciel 
fizyki, którego syn zdawał maturę międzynarodową w warszawskim Liceum im. 
Mikołaja Kopernika. Opowiadał dużo o programie International Baccalaureate, na-
kłonił mnie do zapoznania się z nim. Zachwyciłam się filozofią uczenia IB i podję-
łam decyzję o wprowadzeniu programu do szkoły. 

Założenie przedszkola IB wynikało – paradoksalnie – z problemów lokalowych. Pro-
wadziłam liceum i gimnazjum w lokalu po zlikwidowanym publicznym przedszkolu. 
International Baccalaureate Organization, dając nam certyfikat Diploma Programme, 
zaleciła, byśmy w ciągu trzech lat poprawili bazę lokalową. Kiedy udało mi się wyna-
jąć lokal typowo szkolny, w pomieszczeniu przedszkolnym otworzyłam przedszkole. 
Zachwycona programem IB nie mogłam prowadzić „zwykłego” przedszkola. 

Jak rozumie Pani edukację międzynarodową, którą proponuje Pani placówka? 

Międzynarodowość w szkołach IB rozumiana jest jako kształtowanie określonych 
postaw. Chodzi przede wszystkim o otwartość, komunikatywność, świadomość 
kulturową, odwagę, samodzielność. Te postawy wymienione są w tzw. profilu ucz-
nia IB. Mają one umożliwiać uczniom i absolwentom IB kreowanie świata, zmie-
nianie go na lepsze. Na tym polega międzynarodowość, a nie na dwujęzyczności 
czy też większej niż w innych szkołach liczbie uczniów-obcokrajowców. 

Państwa przedszkole realizuje Primary Years Programme. Proszę powiedzieć, na 
czym polega ten program. 

Bardzo trudno jest opowiedzieć krótko o PYP. Bazą dla tego programu jest polska 
podstawa programowa, metoda pracy z dziećmi jest natomiast IB-owska. Celem 
IB jest kształtowanie postaw spisanych w programie. Uczeń jest rzeczywistym 
podmiotem działań edukacyjnych – samodzielnie eksperymentuje, bada, do-
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świadcza i wyciąga wnioski. Program pozwala mu na popełnianie błędów. Ważne 
jest, że realizujemy treści programowe w formie projektów interdyscyplinarnych. 
To, co najbardziej podoba się w tym programie rodzicom, to wysoki poziom ma-
tematyki oraz osiąganych przez dziecko kompetencji społecznych i językowych 
(język polski, język angielski). 

Czym jeszcze wyróżnia się Państwa placówka? 

Przedszkole jest dwujęzyczne. Z każdą grupą pracują dwie nauczycielki posługują-
ce się dwoma językami. Jedna komunikuje się wyłącznie w języku angielskim, dru-
ga – po polsku. Zgodnie z Primary Years Programme nauczanie odbywa się metodą 
projektów interdyscyplinarnych. Ich liczba i rodzaj są ściśle określone przez IBO. 
Jak na placówkę niepubliczną mamy bardzo dobre warunki lokalowe – ogródek, 
taras, własną kuchnię i jadalnię. 

Zdecydowanie rozszerzamy – w stosunku do polskiej podstawy programowej – 
poziom nauczania matematyki, co jest zgodne z zaleceniami IBO, ale także wy-
nikami badań polskich ośrodków ba- dawczych. Okazuje się, że we wczesnym 
okresie życia ponad 50% dzieci wykazuje ponadprzeciętne zdolności matematycz-
ne. Na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – tylko kilka procent. W naszej szkole 
przedszkolaki i uczniowie z podstawówki zajmują się zbiorami, figurami, bryłami. 
Odchodzimy od aksjomatycznego uczenia matematyki. Zachęcamy dzieci do wy-
myślania własnych sposobów rozwiązywania problemów matematycznych. Dużą 
wagę przykładamy też do rozbudowanych, związanych z rzeczywistością, zadań 
z treścią. 

Do Państwa placówki uczęszczają również dzieci innych narodowości. Jaki pro-
cent stanowią w odniesieniu do dzieci narodowości polskiej? Jak radzą sobie 
Państwo z problemami wynikającymi z różnic kulturowych? 

Cieszymy się z wszelkich różnic między uczniami – także kulturowych. To pozwa-
la lepiej pracować z tzw. profilem ucznia IB. Programy IB łączą w sobie skrajną 
indywidualizację ze skrajnym uspołecznieniem. Indywidualizacja polega na tym, 
że każdy uczeń jest kreatorem samego siebie, rozpoznaje swoje mocne i słabe 
strony, stawia przed sobą zadania i podnosi poprzeczki. „Ściga się” sam ze sobą. 

Uspołecznienie wynika z dużej liczby złożonych zadań zespołowych, w których 
zróżnicowanie uczniów jest plusem – każdy „dokłada swoją cegiełkę”, wykorzystuje 
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swoje niepowtarzalne najmocniejsze strony. To uczy szacunku dla odmienności, 
wszelakich różnic (także kulturowych), zróżnicowanych talentów i predyspozycji. 

Odsetek uczniów-obcokrajowców jest różny w różnych okresach. Największy jest 
w liceum, gdzie wynosi 30–40%, natomiast w przedszkolu – 10–20%. 

Państwa placówka zgodnie z hasłem „od przedszkola do matury” zajmuje się 
edukacją najmłodszych dzieci po osoby przygotowujące się do edukacji wyż-
szej. Na jakie specyficzne problemy napotyka Pani, kierując taką placówką? 

Największym moim problemem jest brak znajomości filozofii IB wśród rodziców. 
O ile Diploma Programme jest w tej chwili modny i rodzice akceptują jego zało-
żenia, to Primary Years Programme i Middle Years Programme są w Polsce mało 
znane. Filozofia PYP i MYP jest w niektórych punktach sprzeczna z obowiązującymi 
w Polsce edukacyjnymi modami. Dużo czasu i energii wymaga praca z rodzicami – 
żeby zrozumieli i zaakceptowali. 

Kłopotem są także rankingi szkół. Szkoła, która realizuje program IB i staje się 
szkołą międzynarodową, automatycznie spada w rankingach, choć staje się zdecy-
dowanie lepszą placówką edukacyjną. Przychodzą do niej bowiem uczniowie-ob-
cokrajowcy, którzy mimo że są obcokrajowcami, nie są zwalniani z polskojęzycz-
nych testów – sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego. Nie zdają 
natomiast polskiej matury. A właśnie na podstawie wyników z wymienionych 
przeze mnie egzaminów robione są rankingi szkół. Musimy się więc bez przerwy 
tłumaczyć, dlaczego tak spadliśmy w rankingach. 

Innym problemem – wspólnym dla wszystkich szkół niepublicznych – jest pozyski-
wanie odpowiednich lokali na usługi oświatowe. 

Czym się Pani kieruje, dobierając kadrę do swojej placówki? Jakie cele Pani 
przed nią stawia? 

Im niższy poziom edukacyjny, tym większy problem z kadrą. Do przedszkola po-
trzebujemy nauczycieli dwujęzycznych (polski, angielski), spełniających wymogi 
formalne (nauczanie początkowe i nauczanie angielskiego), bardzo pracowitych, 
niesłychanie twórczych, którzy sami przejawiają cechy profilu IB, mają swoje pa-
sje, zainteresowania, możliwości intelektualne, które pozwolą im zrozumieć PYP, 
są otwarci, radośni i pełni energii. 
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Z jakimi problemami musiała się Pani mierzyć w trakcie działania placówki? Jak 
sobie Pani z nimi radziła? Jakie rady mogłaby Pani przekazać osobom, które od 
niedawna prowadzą placówkę niepubliczną? 

Problemów jest oczywiście dużo – czasami za dużo. Najważniejsze z nich to lokalo-
we i finansowe. Nasza szkoła powstawała bez kapitału oraz bez własnego budynku. 
Wynajmujemy lokale oświatowe od miasta. Jesteśmy zależni od urzędników. 

Programy IB są bardzo drogie. Każdy nauczyciel musi być wielokrotnie szkolony 
na warsztatach organizowanych przez IBO. Jednorazowe przeszkolenie nauczycie-
la to koszt 2000–7000 zł, w zależności od formy szkolenia i waluty. Kosztuje obsłu-
ga wizytacji – szkoła płaci za przeloty, hotele i pracę wizytatorów. Obowiązuje nas 
też opłata roczna za każdy program. Jesteśmy małą szkołą i jako jedyni w Polsce 
mamy certyfikaty na trzy programy IB – PYP, MYP i DP. Każdy program kosztuje 
tyle samo, bez względu na to, ilu uczniów liczy szkoła. 

Osobie prowadzącej taką szkołę jak nasza bardzo potrzebny jest entuzjazm, umie-
jętność cieszenia się z sukcesów uczniów i kontaktów z nimi. Problemy formalno-
-urzędowe koniecznie trzeba traktować jako przeszkody do pokonania, a nie – 
szczelne zapory uniemożliwiające osiągnięcie celu. 

W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że polskie szkoły publiczne funkcjo-
nują jak w XIX wieku. Co należy wobec tego zmienić? 

Szkoły w zbyt dużym stopniu są odhumanizowane, zinstytucjonalizowane. Na-
uczyciel pojmuje na ogół swoją pracę jako realizację programu. Jest źródłem in-
formacji – przekazuje wiedzę – i sędzią – rozlicza młodych ludzi z postaw oraz 
stopnia przyswojenia wiadomości. Uczniowie pracują dla stopni. Wiedza, którą 
się ich karmi, jest nudną, przeżutą papką aksjomatów, cudzych, jedynie słusznych 
opinii. Jest z drugiej ręki. 

Szkołę trzeba uczynić atrakcyjną. Trzeba pozwolić dzieciom i młodzieży bawić się 
wiedzą. A przede wszystkim należy pozwalać im na popełnianie błędów. Tym-
czasem współczesna szkoła podkreśla błędy na czerwono i obniża za nie oceny. 
Nauka na poziomie podstawowym powinna nawiązywać do świata dziecka. Ko-
niecznie trzeba zmienić metody kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
Ktoś ich musi wreszcie zacząć uczyć interaktywnych metod pracy, szacunku dla 
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możliwości dziecka, okazywania zapału i radości, profesjonalnego prowadzenia 
lekcji ze zmiennymi, atrakcyjnymi formami pracy. 

Nauczyciel musi wiedzieć, że powinien ciężko i twórczo pracować w domu, żeby 
uczeń ciężko i jednocześnie radośnie pracował podczas lekcji. Zajęcia muszą być 
tak przygotowane, żeby dać szansę na badawczą aktywność dzieci. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Klaudia Elert 

2016-12-29 
DZIECIĄTKO

Przyszło na świat. Całkiem niedawno.

Myślimy, kim będzie… Jaka jego droga… Jaka misja do wypełnienia…

Potem obserwujemy, czy ciągnie ją/jego bardziej do liter, czy bardziej – do liczb. 
Czy lubi słuchać bajek, czy woli ruch na świeżym powietrzu… Próbujemy pokazy-
wać różne atrakcje, różne radości… Staramy się, żeby zachowała/zachował rów-
nowagę między różnorodnymi aktywnościami i rozwijała/rozwijał się harmonijnie 
pod względem emocjonalnym, intelektualnym i fizycznym. I podążamy za nią/za 
nim, chcąc poznać lepiej, zrozumieć potrzeby, ułatwić wybory…

Ale – na Boga! – nie wybierajmy za nią/za niego. Nie zmuszajmy – podobno dla 
jej/jego dobra – do wybrania naszej wymarzonej drogi!!!

Niech nam się nie wydaje, że – doświadczeni przez życie – wiemy lepiej!!!

Bo nie wiemy.

Trochę więcej pokory przed Sensem, którego do końca nie znamy, który nie jest 
w całości przed nami odkryty.

Jakże często „władcy dzieciątka” – dorośli mają tę niezachwianą pewność, że po-
winno ono zostać prawnikiem lub bankierem… Albo kontynuować tradycję ro-
dzinną – lekarską, farmaceutyczną, biznesową. Bez względu na pragnienia. Bez 



— 79 —

względu na imperatyw wewnętrzny, misję, którą czuje. Czy uda mu się uciec przed 
naciskami otoczenia? Przed oczekiwaniami najbliższych, najważniejszych dla sie-
bie osób? Przed tymi, którzy – we własnym ograniczeniu – sądzą, iż wiedzą lepiej? 
Chcą rozsądniej i bezpieczniej? Żeby nie powiedzieć – w jedynie słuszny sposób. 
Zamiast z szacunkiem i ciekawością obserwować rozwój, przycinają Dzieciątko do 
wykreowanych przez siebie szablonów, zabierają mu radość samorozwoju, radość 
życia. Wpędzają najpierw w nudne obowiązki z przymusu, a potem – w depresję, 
która wysysa cały potencjał, niszczy dynamikę życia… Pozbawia poczucia misji, 
poczucia sensu i smaku istnienia, wpędza w chorobę.

Czasami próbują też w swoje szabloniki przycinać innych dorosłych.

Przy świątecznym stole zdarzyło mi się usłyszeć, że co prawda świetnie, że mam 
na sobie krótką sukienkę, w przeciwieństwie do tamtej długiej i falbaniastej (co za 
pomysł, żeby coś takiego założyć!), w której widziano mnie ostatnio, ale fatalnie, 
że nie farbuję sobie włosów, bo przecież chyba nie zamierzam się tak jawnie sta-
rzeć, jak Krystyna Janda…

Ufff! Jakże trudno Maleńkiemu taką presję wytrzymać, skoro dorosły często traci 
rezon.

W dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” – artykuł Elżbiety Manthey „Nie psujmy im 
dzieciństwa”!

Cytat z niego: „Dziecko rodzi się jako najlepsza wersja siebie. Ale ta wersja karle-
je w procesie wychowania”. Gorąco polecam wszystkim nauczycielom, rodzicom 
i dziadkom! Nie produkujmy karłów! Nawet – jeśli zostaną, niezgodnie ze swoimi 
pragnieniami – prawnikami, bankierami, lekarzami, ludźmi biznesu… Szukającymi 
rozpaczliwie sensu i radości życia w kupowaniu różnych gadżetów, które „wszyscy 
mają”, lub – na kanapce u terapeuty.

2017-03-26 
DLACZEGO KOCHAMY PROGRAMY IB…

Po pierwsze dlatego, że gwarantują naszym uczniom zdobywanie wiedzy na naj-
wyższym poziomie merytorycznym i rozwijanie umiejętności krytycznego my-
ślenia. To jednak nie wszystko! IB-owska filozofia nauczania zakłada, że wiedza 



— 80 —

i umiejętności, choć bardzo ważne, nie wystarczają w wychowaniu obywatela 
świata XXI wieku. Programy IB za najważniejszy swój cel uznają kształtowanie 
pewnych postaw wobec ludzi, środowiska i edukacji, opisanych w tzw. Profilu 
Ucznia IB (Learner Profile), które to postawy pozwalają zmieniać świat na lepsze.

Siłą programów IB jest ponadto połączenie standaryzacji z wolnością. Standary-
zacja powoduje, że uczeń może mieć pewność, że osiągnie wysoki poziom kom-
petencji edukacyjnych. Pomimo standaryzacji – PYP, MYP i Diploma dają ogromną 
wolność uczniom i nauczycielom, inspirują jednych i drugich do samodzielności, 
kreatywności, eksperymentowania i odwagi poznawczej, a uczniowie stają się au-
tentycznym, a nie tylko deklarowanym, podmiotem procesu edukacyjnego.

Powszechnie znaną, zrozumiałą i docenianą stroną programów IB jest rozwijanie 
u uczniów kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, choć wydaje 
mi się, że język jest jedynie narzędziem, a nie celem.

Mój stosunek do IBO zmieniał się.

Na początku traktowałam tę organizację, jako właściciela, troszkę „sprzedawcę” 
programów, którymi chciałam dysponować, w których się zakochałam, na któ-
rych mi zależało. Ten sprzedawca cenił swój towar wysoko. Żądał wysokiej ceny, 
a jakby tego było mało – stawiał trudne do spełnienia warunki. Przyjeżdżał, kon-
trolował, podnosił poprzeczkę i budził niepokój, że w końcu zabraknie nam na to 
wszystko i energii, i pieniędzy. Z drugiej jednak strony wszystkie, niezliczone już 
wizyty przedstawicieli IBO zawsze były świętem. Spotkania i rozmowy stanowiły 
inspirację do kolejnego rozwojowego skoku. I w końcu złapałam się na tym, że 
teraz oczekuję tych wizyt z utęsknieniem i najchętniej gościłabym wizytatorów 
co najmniej raz w roku. Z kilkoma mam wyjątkowo bliskie, emocjonalne relacje. 
Myślę zwłaszcza o Teuvo Laurinolli’m, Sally Holloway, Margareth Harris i Fidelis 
Nthenge. Kilka dni temu Fidelis zadzwoniła z informacją, że zostaje naszą stałą 
„contact person”. To naprawdę świetna wiadomość!

Złapałam się jeszcze i na tym, że przestałam traktować IBO jako zewnętrzną or-
ganizację. Myślę teraz o nas jako o jej części. To jest bardzo przyjemne uczucie :)
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2017-04-02 
JUBILEUSZE SĄ MAGICZNE…

Nie lubię celebry… Wielokrotnie o tym pisałam… Jubileusze, zwłaszcza szkół, koja-
rzyły mi się z długimi przemówieniami, podziękowaniami za nie, pocztami sztan-
darowymi, danymi statystycznymi, wręczaniem nagród i … nudą, zmęczeniem, 
sztucznie doczepioną tzw. częścią artystyczną. W dalekiej przeszłości, jako wycho-
wawczyni klasy, organizowałam razem ze swoimi uczniami takie „części artystycz-
ne”, przed którymi trzeba było przetrwać maraton oficjalnej nadętej mega nudy.

Bardzo tego nie chciałam w związku z dwudziestopięcioleciem MIS… No i chyba 
udało się. Współpracę zaproponowali rodzice – wybitni artyści. Znają program, 
jego filozofię. Rozmawialiśmy o bliskich mi nurtach myślenia o edukacji. Wy-
syłałam im cytaty z Korczaka, mówiłam o Sokratesie. Zapoznałam z IB-owskim 
drzewkiem, ilustrującym cechy Learner Profile i powiązane z nimi postawy. Gala 
dotyczyła tego, co w edukacji moim zdaniem najważniejsze. Z kolei szkolne obcho-
dy były ilustracją tego, że tę filozofię każdego dnia wcielamy w życie i czerpiemy 
z tego radość i satysfakcję. Tę radość i satysfakcję, jak sądzę, odczuły wszystkie 
osoby zaangażowane w przebieg jubileuszu – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. 
Również i ja poczułam te emocje.

Okazało się, że jubileusz był mi wewnętrznie bardzo potrzebny. Najważniejszą 
emocją, która się wraz z myślą o nim pojawiła, jest WDZIĘCZNOŚĆ. Wdzięczność 
wobec wszystkich osób, które wpłynęły na moje przeświadczenia na temat ucze-
nia, przede wszystkim – wobec moich byłych uczniów… Wobec wszystkich, z któ-
rymi zakładałam szkołę i tych, którzy ją teraz współtworzą – nauczycieli i uczniów. 
Także tych, którzy pomagali przy kolejnych etapach, kolejnych trudnych „nowych 
początkach”. Tak więc – wdzięczność…

Zaraz obok wdzięczności – refleksja, czym jest szkoła…. Czym jest nasza szkoła… 
To się wydaje najmniej jasne.

Kiedy prosi się dzieci, żeby narysowały szkołę, najczęściej rysują budynek ze 
spadzistym dachem, na nim, centralnie, napis: szkoła, nad budynkiem – słońce, 
obok – kwiaty i drzewa, plac zabaw.

My nie mamy własnego budynku. Wynajmujemy obecnie trzy siedziby. 
Liceum mieściło się najpierw w domu kultury, potem – na Górskiej, teraz – na 
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Abramowskiego. Zmieniali się uczniowie, nauczyciele, zmienił się program, 
nawet – język komunikacji, a jednak – jest to ta sama szkoła… Na pytanie – co jest 
wspólnym mianownikiem naszej szkoły przez te wszystkie lata – bliska osoba 
odpowie działa – to, co masz w głowie…

Od 1992 r. mam w głowie te same aksjomaty na temat uczenia. Oto ich garść. 
Nie można uczyć klasy, trzeba uczyć ucznia. Każdy uczeń jest inny i wymaga in-
nych metod, a być może nawet – innych treści. Najważniejsze są umiejętności 
i postawy, a nie – wiedza encyklopedyczna. Podczas lekcji biologii, fizyki, chemii 
najważniejsze powinny być eksperymenty, podczas lekcji języków – praca z teks-
tem literackim lub „żywym”, podczas lekcji historii – praca z tekstem źródłowym, 
podczas lekcji matematyki – jej związek z życiem i zabawa różnymi sposobami roz-
wiązywania jednego problemu matematycznego. Podczas wszystkich zajęć naj-
ważniejsze powinno być samodzielne wnioskowanie. Uczeń musi mieć prawo do 
popełniania błędów. Musi wiedzieć, że bez ich popełniania niczego się nie nauczy. 
Dlatego testy, w których najlepszy wynik procentowy jest celem, bardzo szkodzą 
uczniom. W szkole właściwą rangę powinny odzyskać przedmioty artystyczne, bo 
one najlepiej uczą kreatywności i pozwalają wyrazić siebie, własne emocje. Moty-
wację do wysiłku daje nadzieja na sukces. Nauczyciel jest odpowiedzialny za to, by 
każdy uczeń codziennie miał w szkole szansę na sukces i nie może to się wiązać 
z obniżaniem merytorycznego poziomu nauczania. Ocenianie powinno stanowić 
informację zwrotną, dawać nadzieję i motywować do wysiłku – zarówno ucznia 
wybitnie zdolnego, jak i tego, który ma jakieś blokady, czuje się słabszy. Ważna 
jest w szkole praca zespołowa – uczniowie codziennie powinni przekonywać się, 
że wynik pracy zespołu przekracza możliwości każdego pojedynczego uczestnika 
pracy grupowej. Praca zespołowa powinna być codzienną lekcją wzajemnego sza-
cunku, lekcją podziwu dla ludzkiej różnorodności.

To chyba najważniejsze z tych aksjomatów.

Wszystkie programy nauczania pasują do nich. Programy IB najlepiej je egze-
kwują od nauczycieli. Dlatego je wybrałam. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie 
zawsze praktyka w naszej szkole jest zgodna z tymi aksjomatami. Szkołę tworzą 
ludzie, nie – anioły. Jednak tendencja jest z nimi zgodna. Kadra kierownicza – ro-
zumie ich wartość.

Tak więc MIS to wymienione wyżej aksjomaty. Wartość duchowa, która okazuje się 
ważniejsza od materii… Przez dwadzieścia pięć lat! Bo przecież można wyobrazić 
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sobie piękny szkolny budynek, który pustoszeje z powodu umierania idei… Pięk-
ny szkolny budynek może przynieść chwałę architektowi, który go projektował 
i budowniczym, którzy projekt urzeczywistnili. Chwałę szkole przynoszą ludzie, 
konsekwentnie wcielający w życie idee.

To jest najważniejszy wniosek, wynikający z około jubileuszowych przemyśleń.

Jubileusze są magiczne… Pokazują, co w naszych działaniach najważniejsze. Przez 
ćwierć wieku, a teraz – przez kolejny czas. Idźmy dalej, idźmy dalej, dalej, dalej!

2017-05-26 
PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA

Trudny wybór! Tyle wszystkiego! I to piękne! I tamto! Oldskulowe drewniane klo-
cki i równie oldskulowe klocki typu lego. Reprinty klasyków literatury dziecięcej 
i przepięknie wydane książki, stworzone przez współczesnych pisarzy i grafików. 
Najnowsze elektroniczne hity i niszowe, ekologiczne, wysmakowane zabawki 
drewniane. Auta na akumulatory i drewniany domek do zabawy na drzewie.

Tyle atrakcji „na mieście” – lodziarnie, place zabaw, wesołe miasteczka, centra 
naukowe, muzea, kina, teatry, galerie…

Chcielibyśmy nieba przychylić naszym pociechom! Dać im jak najwięcej radości! 
Bagażniki pełne zabawek! Weekendu brakuje na wszystkie wartościowe atrakcje!

I świetnie! Atrakcje dają dzieciom wiele radości! Są potrzebne! Inspirują! 
Rozwijają!

Czasami jednak, w biegu i codziennej krzątaninie, zapominamy o rudymentach.

Zbyt często, żeby nie powiedzieć – nagminnie, w przestrzeni publicznej jestem 
świadkiem zachowań wobec dzieci, których być nie powinno, które wynikają ze 
zniecierpliwienia, frustracji, pośpiechu, „wyłączenia” rozumu i empatii.

1. Emocjonalne karcenie w miejscach publicznych, wobec obcych ludzi. A już 
nie daj Boże – w obecności rówieśników, na szkolnym czy też przedszkolnym 
korytarzu. Tego robić nie wolno! Nigdy! Nawet jeśli dziecko bardzo prowokuje. 
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Trudne sprawy ZAWSZE należy załatwiać z szacunkiem i w cztery oczy. Im 
większa wina, im większe nasze potępienie czynu dziecka, tym mocniejsze, 
wyrazistsze musi być okazanie mu naszego szacunku i naszej dla niego miło-
ści. Inaczej – upokarzamy, odtrącamy, „ładujemy” je agresją i lękiem. Przekaz 
musi być jednoznaczny – oburza mnie twój czyn, ale kocham ciebie, wierzę, że 
jesteś mądrym i dobrym dzieckiem, rozumiesz swój błąd i więcej nie będziesz 
się tak zachowywać.

2. Porównywanie i ocenianie. Ktoś miał większą rolę podczas szkolnego przed-
stawienia. Ktoś inny lepiej napisał sprawdzian. Nikt poza naszą pociechą nie 
dłubał w nosie podczas przedszkolnej uroczystości. Upominamy więc i karci-
my, porównując – „Zobacz, jaka Basia mądra i grzeczna! A ty tak nie możesz?”. 
„Dlaczego moje dziecko nie zagrało w tym przedstawieniu głównej roli?! To 
jest dyskryminacja!” Takie porównywanie i ocenianie jest zawsze przejawem 
naszego lęku, naszej niepewności – „Czy moje dziecko jest mądre…”, „Czy po-
radzi sobie w życiu…” . Porównując i oceniając „sprzedajemy” dziecku nasz lęk. 
Teraz ono zawsze będzie się porównywać z innymi, „mądrzejszymi”. Będzie 
karmić siebie lękiem przed kolejną klasówką, kolejnym występem. Będzie mia-
ło coraz mniej radości ze „smakowania” życia, pokonywania własnych barier 
i słabości, podejmowania ryzyka, bycia aktywnym i dzielnym. Będzie miało co-
raz mniej radości z rówieśniczych relacji – kolega stanie się rywalem lub nie-
godnym naszej uwagi słabeuszem, skazanym na ostracyzm. Lęk wyczerpuje 
życiowe baterie i skazuje na samotność. Jego efektem jest depresja. Mamy 
epidemię depresji wśród polskich dzieci, zwłaszcza – nastolatków!

3. Lęk przed innym. Ktoś jest zbyt tęgi. Ktoś – zbyt chudy. Ktoś za niski. Ktoś za 
wysoki. Ktoś zbyt szybko pracuje, ma stale podniesioną rękę gotów do od-
powiedzi, drażni nadaktywnością. Ktoś nie może nadążyć za WIĘKSZOŚCIĄ. 
Denerwująco wlecze się w ogonie. Ktoś – „zbyt”, „za bardzo”, „za mało”. Po 
prostu – „inny”, „nie taki, jak należy”, „nie taki, jak większość”. A więc odsu-
wamy się. Przyglądamy krytycznie. Nie lubimy inności. „Nakręcamy się” coraz 
bardziej w tym nielubieniu. Wyłania się ktoś, kogo NALEŻY pomijać. Kogo NIKT 
nie lubi. Kogo się unika w zabawie i pracy w grupie. I kogo na pewno nie zapra-
sza się do domu, na imieniny czy urodziny. Oczywiście dziecko ma prawo mieć 
swoich ulubionych przyjaciół. Jeśli na imieniny czy urodziny zaprasza dwoje, 
troje, czworo ulubionych koleżanek i kolegów, to w porządku. Jeśli ma ochotę 
zaprosić całą klasę – OK. Ale jeśli zaprasza całą klasę, poza jedną osobą, tą 
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„inną”, to mamy dramat. I jest to dramat nie tylko tego wykluczonego dziecka. 
Myślę, że jeszcze bardziej jest to dramat tego dziecka, które zaprasza. Biedne 
jest i to, które słyszy, że nie będzie zaproszone. I to, które mówi: „ciebie zapro-
szę, a ciebie – nie”. Dorosły, który aprobuje, czy wręcz – inspiruje taką sytuację, 
nie rozwiewa lęku przed „innym”, a go podkręca. Mało tego – generuje rów-
nież lęk własnego dziecka przed wykluczeniem. Bo przecież i naszemu dziecku 
może się przydarzyć gwałtownie przytyć lub schudnąć, przestać rosnąć lub 
wystrzelić gwałtownie, albo zachorować i na skutek tej choroby zmienić się, 
„zdziwaczeć”. Dziecko o tym wie. Widząc, że wykluczanie „innego” jest normą 
także wśród najbliższych, zaczyna się bać, że samo kiedyś stanie się „innym”, 
a więc – wykluczonym.

4. Przedmiotowe traktowanie. Dziecko jest przy nas, obok albo w innym pokoju, 
niby zajęte czymś, ale przecież słyszy… A my rozprawiamy bez żadnej kontroli, 
bezpośrednio lub przez telefon… O jego dolegliwościach… O jego sekretach… 
Lękach… Śmiesznych takich… O jego kolegach… Ocenach… Głupich błędach 
na klasówkach… Bo przecież musimy zagadać nasz lęk, że nie radzi sobie, że 
chore, że mamy ciężko… Same problemy z nim. Znów zgubił. Znów nie zrozu-
miała polecenia. Znów pobił się z kolegą. Znów ma zapalenie oskrzeli. Już nie 
mogę, nie mam sił. Kolejny antybiotyk. Nieprzespane noce. Wywlekanie, prze-
gadywanie, naświetlanie tego, co trudne, bolesne, intymne… Wpędza dzie-
cko w samotność… Wpędza w lęk jeszcze większy. Utrwala problemy. Utrwala 
przeświadczenie – jestem nieudany, są ze mną same kłopoty, bliscy przeze 
mnie cierpią.

Takie są najczęstsze nasze grzechy. Grzechy tych porządnych, kulturalnych doro-
słych. Bo o grzechach tych z tzw. marginesu często donoszą media. Dziewczyn-
ka trzymiesięczna… Chłopczyk dwuletni… Bo płakała… Bo marudził… Bo był nie-
grzeczny… A jeszcze dwa promile we krwi… Więc prokurator… Itp. Itd.

Myślę o najcenniejszym prezencie na dzień dziecka – „włączeniu” rozumu i empatii 
do naszej z nim komunikacji. „Włączeniu” nie jednorazowym, ale – o początku sta-
łego treningu komunikacji z dzieckiem – bez przemocy, agresji i zapominania, że 
ono przecież rozumne – słyszy i wie, o co chodzi. I że jest człowiekiem – już teraz.

Tego życzę wszystkim dzieciom z okazji dnia dziecka, oprócz licznych atrakcji 
i wspaniałych zabawek.
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2017-06-09 
ZBAWIENNE ZMYSŁY

Tradycyjne zdobywanie wiedzy wyprane jest z emocji i zmysłowych doznań. Jest 
sterylne, bezpieczne, bez smaku i zapachu. Kojarzy się z nudą i pamięciowym 
wkuwaniem „jedynie słusznej” wiedzy. Nastawione jest na wynik – procentowy 
bądź punktowy. Kto lepiej przyswoi, ma lepszy wynik. Najprzyjemniejszym możli-
wym doznaniem zmysłowym jest szelest przewracanych kartek i zapach książek. 
Najmniej przyjemnym – zapach strachu w klasie; strachu, żeby nie być gorszym 
albo – nie być lepszym, bo wykluczą, będą szydzić, wytykać palcami. Kto ma więcej 
punktów, jest lepszy, ważniejszy, mądrzejszy albo wręcz odwrotnie – wyśmiewany 
i odtrącany. Wszystko zależy od miejsca i opinii większości.

IBO stworzyło programy, które zmuszają szkołę do włączenia emocji i wrażeń 
do procesu edukacji. Uczeń musi myśleć, eksperymentować, zbierać informacje, 
wnioskować, tworzyć, badać, doświadczać, debatować i angażować się we wszyst-
ko, co go otacza. Musi wyjść z roli odbiorcy. Przyjąć rolę eksperta, lidera lub zaan-
gażowanego uczestnika pracy zespołowej. Są emocje. Jest przełamywanie sche-
matów. Jest ryzyko popełnienia błędu. Jest samodzielność. Jest przygoda. Uczeń, 
wciągnięty w przygodę, nie myśli już tyle o tym – kto lepszy, a kto gorszy.

A jeśli jeszcze do tego trafi się wychowawca, który organizuje uczniom późnowie-
czorne eskapady nad Wisłę, żeby … posłuchać śpiewu słowika i wytropić w chasz-
czach łosia… I jest pełnia… I są zapalone pochodnie… I nikt nie boi się komarów 
i kleszczy, bo w końcu można kupić odpowiednie preparaty… I uczeń nocną porą 
słucha słodkiego kląskania, być może pierwszy raz w życiu… I być może dochodzą 
go różne inne tajemnicze dźwięki nocnej, wiosennej przyrody… I jest dreszczyk 
emocji, bo w końcu Wisła nocą, w czas pełni, urzeka swoim pięknem, czarny nurt 
niepokoi…

…To nauka zamienia się w najbardziej pasjonującą przygodową powieść, której 
nigdy dosyć!

Czarodziejko Kalino, dziękuję w imieniu dzieci!
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2017-06-10 
ZBAWIENNE ZMYSŁY CD

I już wiadomo, czego doświadczali uczestnicy wczorajszej nocnej wyprawy nad 
Wisłę: „Oglądaliśmy osikę, tarninę, klify wiślane, ślady bobrowego ogona na pia-
sku, podziwialiśmy klucz łabędzi o zachodzie słońca, piaskowe tunele rozświetlone 
światłem latarek, malowanie żarem, cieszyliśmy się ciszą, słowikiem, żabami, pło-
mieniem ogniska oraz pochodni.” Kalina Jastrzębowska.

2017-06-20 
DUUŻO!

Dużo ważnych, dobrych rzeczy dzieje się w naszej szkole. Nadchodzące zakończe-
nie roku szkolnego generuje jednak tyle obowiązków, że trudno się skoncentro-
wać nawet na najważniejszych i najbardziej radosnych sprawach.

Skoncentruję się na trzech.

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. Z założenia nie ścigamy się w rankingach. 
Wyniki jednego testu nie mogą być miernikiem jakości pracy szkoły, zwłasz-
cza jeśli test jest polskojęzyczny, a szkoła ma charakter międzynarodowy. Nie 
ma w naszej szkole praktyki brania zwolnień lekarskich na czas egzaminów 
przez uczniów obcojęzycznych lub po prostu – słabszych. Taki proceder stał 
się niestety normą w niektórych szkołach, które dbają o swoje miejsce w ran-
kingu. Nie „trenujemy”, żeby nie powiedzieć: nie „tresujemy” uczniów przez 
trzy lata w rozwiązywaniu testów. Nie są one dla nas sensem istnienia. My 
wolimy liczyć na rozsądek rodziców kandydatów, na ich zrozumienie, że nauka 
sprowadzona do pisania testów jest karykaturą samej siebie. Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego naszych trzecioklasistów są więc, … jakie są. Ale i tak sporo 
lepsze od dzielnicowych. Z matematyki – średnio o 10,3 punktu procentowego, 
z angielskiego podstawowego – średnio o 15 punktów procentowych, z an-
gielskiego rozszerzonego – o 25,6 punktu procentowego. Z polskiego, histo-
rii z wos-em, przedmiotów przyrodniczych – o kilka punktów procentowych. 
Gratuluję uczniom i nauczycielom!

2. Rozpiera nas duma z dokonań naszego absolwenta – Wiktora Dyndo. Jest 
malarzem, niezwykle wrażliwym na uroki krajów Bliskiego Wschodu, ale 
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jednocześnie – jak niewielu współczesnych polskich artystów plastyków – 
boleśnie wsłuchanym w międzynarodowe i religijne konflikty. Pisała o nim 
w maju „Gazeta Wyborcza” (tekst – „Maryja w arafatce”).

3. Dzisiejsza wystawa, kończąca Primary Years Programme. Dojrzałość i samo-
dzielność dzieci. Dzieci, które same wymyślają główną ideę. A ta jest prze-
słaniem – ludzie powinni się opiekować planetą i sobą nawzajem. Mnóstwo 
różnorodnych aktywności i prac – filmów, plakatów, opowiadań, wierszy, gier, 
ankiet, akcji ulicznych i szkolnych… a nawet list do prezydenta Warszawy – 
Hanny Gronkiewicz-Waltz. Imponujące dzienniczki wystawy. Wspólny projekt. 
Mam nadzieję, że zintegrował mocno klasę. Dał uczniom dużo radości. Napeł-
nił ich dumą i poczuciem sprawczości. Gratuluję!

2017-06-28 
MINĄŁ ROK…

Kolejny… Za nami… Bardzo udany… Tak bardzo, jak uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2016/2017 pod trzema naszymi adresami: przy Abramowskiego 4, 
Górskiej 7 i Stępińskiej 13. W podstawówce obejrzeliśmy radosny występ dzieci 
z klas 0 – 3, pod chmurką, łaskawą dla nas bardzo. Przedszkolaki zabrały nas w let-
ni rejs w tropiki. Rolę kapitana statku brawurowo zagrała szefowa przedszkolnej 
kuchni – „ciocia Małgosia”. Na Abramowskiego było filmowo i debatancko.

Chciałabym podkreślić rolę jubileuszu dwudziestopięciolecia szkoły i wizytacji IBO 
w tworzeniu niezwykłego tegorocznego klimatu naszego szkolnego funkcjonowa-
nia. Zastanawiam się, co zrobić, by kolejny rok był jeszcze lepszy – przecież na-
stępny jubileusz dopiero za pięć lat, a wizytacja – w roku szkolnym 2018/2019. Ale 
za to – całościowa!!! Już się cieszę na tę myśl. W kończącym się roku szkolnym 
jubileusz i wizytacja najbardziej zaistniały w siedzibie gimnazjum i liceum przy 
ul. Abramowskiego. Duch wspólnotowy, duch kreatywności, wyjątkowo IB-owski 
klimat! Żadnego marudzenia, rozlazłości i kiszenia się w schyłkowych nastrojach. 
Zamiast tego erupcja radości, pracowitości i energii, gotowej do wprowadzania 
zmian na lepsze. I najważniejszy – zespołowy duch. Nie ma – moja klasa, mój ku-
bek, mój pomysł na wyłącznie mój użytek, moje zmęczenie. Intelektualna hojność 
i emocjonalna otwartość! Dzięki takiemu doinwestowaniu młodzieży każda z klas 
otrzymała miano – Super IB! Największym sukcesem szkoły są zawsze sukcesy 
klas i uczniów! Klasy były zintegrowane i aktywne na forum szkoły. Uczniowie 
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wzmacniali się wzajemnie, stanowili dla siebie oparcie. Dzięki temu udawało im 
się przełamywać własne bariery, dynamicznie się rozwijać i motywować do pracy. 
Ogromną rolę odegrał w bieżącym roku teatr szkolny, grupujący uczniów z różnych 
klas i poziomów edukacyjnych. Powstało kilka znakomitych przedstawień. Osoby, 
które w ubiegłym roku szkolnym grały nieme role z powodu tremy, w tym roku 
wykreowały postacie pierwszoplanowe. I o to chodzi! Taka jest rola szkoły! Prze-
łamywać opory, rozpuszczać lęki i niemożności, pozwalać zadziwiać świat włas-
nym potencjałem. Ktoś, kto był bardzo dobry, staje się znakomity! Ktoś, kto był 
przeciętny, staje się wyjątkowy! Ktoś, kto sprawiał liczne problemy wychowawcze, 
staje się wzorowy! Ktoś, kto nie miał nawyku uczenia się, wziął się do pracy! Nie-
zwykłe metamorfozy przeżyła młodzież biorąca udział w potyczkach Warszawskiej 
Ligi Debatanckiej. Debaty oksfordzkie to znakomita lekcja argumentacji i pewności 
siebie. Znów – jak w poprzednim roku – byliśmy o włos od finału rozgrywek. Jestem 
pewna, że w przyszłym roku się uda – do trzech razy sztuka! Na zakończenie roku 
szkolnego uczniowie przygotowali żartobliwą debatę i anglojęzyczną ekranizację 
„Romea i Julii”. Brawurowo zagrali swoje role. Teza debaty brzmiała: Rok szkolny 
jest lepszy od wakacji. Tendencyjnie zwyciężyła drużyna obrońców tezy. W związku 
z tym wakacje zostały odwołane, lecz dyktatorski głos z głośników przywrócił dwu-
miesięczną przerwę w zajęciach. Młodzież tańcem przywitała letni wypoczynek.

Niech żyją wakacje!
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2017-09-09 
NIE MAMY CZASU NA NIEMIŁOŚĆ

Tak się składa, że od wielu lat niemal codziennie przejeżdżamy ul. Dolną, w dół. 
Często – w porze korków. Mam sporo czasu na oglądanie elewacji mijanych do-
mów. Kiedyś wzruszały mnie napisy: „Dolny Mokotów wita”, „1944 pamiętamy”, 
kotwice – symbol Polski Walczącej… Etos powstańczy jest bliski mojemu sercu. 
Przywiązanie do Warszawy, mojego kochanego, rodzinnego miasta, którego nie 
umiałabym zamienić na żadne inne, także… Przywiązanie do Mokotowa, na któ-
rym się urodziłam, do Ochoty, na której spędziłam dzieciństwo i młodość… Do 
Ursynowa, który pokochałam ze względu na bliskość Lasu Kabackiego… Wzrusza-
ły mnie dwa portrety Kazimierza Dejny po lewej stronie ulicy Dolnej, choć trudno 
mnie zaliczyć do kibiców piłki nożnej. Teraz, gdy podobno kotwice drukuje się na 
bieliźnie, a powstańczy etos został zawłaszczony przez coraz bardziej brunatną 
młodzież, emocje pokomplikowały się, są już mniej jednoznaczne…

Od pewnego czasu przejmuje mnie inny, nowy napis: „nie mam czasu na 
niemiłość.”

Teraz już będę się asekurować – nie wiem, jakie są intencje jego twórców, ale na-
pis jest w przestrzeni publicznej i daję sobie prawo do odbierania go po swojemu.

Zgadzam się – nie mamy czasu na niemiłość. Dostaliśmy niepowtarzalny i limito-
wany czas, by zrealizować swój potencjał. „Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma 
dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spoj-
rzeń w oczy.” Dlatego warto szanować każdą chwilę, warto próbować nadać jej 
sens. Rozkoszować się aromatem malin, bliskością drugiego człowieka, wschoda-
mi i zachodami słońca, podniebnym śmiganiem jerzyków i jaskółek… Bo przecież 
„nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata”.

Z tego powodu warto żyć „con amore”, z zaangażowaniem, zachwytem, entuzja-
zmem, pełną parą. Dociekać – po co? Dlaczego? Jak to działa? Dlaczego te procesy 
przebiegają tak, a nie – inaczej? Czemu ta książka, ten obraz, ta piosenka mnie 
jakoś obchodzi, a inna – nie? Po co jestem? Jaką mam misję do spełnienia?

Szkoła powinna być takim gorącym, fascynującym miejscem poszukiwań. I dla 
uczniów, i dla nauczycieli! Jak przełamać lęk, niemożność zrozumienia w uczniu 
X? Jak zmotywować ucznia Y? Jak sprawić, by uczennica Z znalazła przyjemność 
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w kreowaniu samej siebie, w swoim rozwoju, by uwierzyła we własny potencjał 
i czerpała radość z nauki?

PYP, MYP i DP są takimi gorącymi programami, angażującymi emocje, pobudzają-
cymi ciekawość. Jeśli jeszcze nastąpi zderzenie tych programów z ludźmi, którym 
o coś w życiu chodzi, którzy wiedzą, po co są nauczycielami lub – po co są ucznia-
mi, efekty budzą podziw i zachwyt.

Przykładem – ostatnia „zielona szkoła”. Jakiś nauczycielski indywidualny lub zbio-
rowy geniusz wymyślił temat: „Koszelówka strategiczna” i sekwencję profesjo-
nalnych działań, codziennie od 10.00 do 22.00. Uczniowski – indywidualny lub 
zbiorowy – geniusz dopełnił scenariusz swoją nieposkromioną kreatywnością 
i żywiołowością.

„Nowi” nauczyciele zastanawiają się, jak jest możliwa wielogodzinna, codzienna 
aktywność ucznia i nauczyciela, na najwyższych obrotach…. No i okazuje się, że 
taka formuła działa. Daje dużo satysfakcji, a nawet – wzruszeń. Zmienia ludzi.

I to jest cudowne, bo naprawdę nie mamy czasu na niemiłość, na nijakość 
i bylejakość.

2017-09-10 
DLACZEGO POWSTAŁY PYP I MYP…

Oczywiście – IBO i my, szkoły IB, mamy pewną misję… Chodzi – choć być może dla 
niektórych to twierdzenie jest nazbyt patetyczne – o zmienianie świata na lepsze. 
W tym zakresie PYP i MYP sprawiają, że uczniowie lubią szkołę; ciężko pracują, ba-
wiąc się jednocześnie. Uczą się pracy w grupach. Dobrze się komunikują, poznają 
języki obce jako narzędzia komunikacji. Mają trening w sprawowaniu roli lidera, 
a także – w przygotowywaniu prezentacji. Są otwarci na problemy społeczne, em-
patyczni, ale też – energiczni i śmiali. Eksperymentują, wyciągają wnioski, realizują 
swoje pomysły.

Faktem jest, że Diploma – program licealny – była pierwsza. Dopiero później IBO 
stworzyło MYP i PYP. Rodzą się pytania: Dlaczego je stworzyło… I w jaki sposób… 
Diploma naprawdę bardzo różni się od licealnych programów narodowych. 
Te ostatnie, choć wcale się do tego nie przyznają, wywodzą się jednak jakoś 
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z pruskiego modelu edukacji. Uczeń, nawet w pozornie przyjaznej szkole niepub-
licznej, ma za zadanie pilnie przyswajać wiedzę przekazywaną mu w szkole. Celem 
są wysokie oceny. Przyswoisz w 100%, otrzymasz swoje bezpieczne 100% z testu 
sprawdzającego twoją wiedzę. Te 100% oznacza, że uczeń i szkoła spełniają swoje 
zadanie, odnoszą sukces. Życie jest proste, choć śmiertelnie nudne. Emocji przy-
sparza jedynie agresywna rywalizacja, hierarchia w grupie, bo przecież ktoś ma 
100%, a ktoś inny – tylko 70; strach, by nie być kozłem ofiarnym. Bez ocen nauka 
nie jest ważna.

IB opiera się na zupełnie innych założeniach. Jeśli uczeń trafia do Diplomy po 
10 latach treningu w pruskim modelu szkolnym, przeżywa dramat, choć powinien 
się zachwycić.

Nagle wymaga się od niego zupełnie innych postaw i umiejętności. Musi samo-
dzielnie sformułować tezę badawczą, zaplanować serię eksperymentów… Tych 
eksperymentów nie da się przeprowadzić bez popełniania błędów… Musi samo-
dzielnie zinterpretować tekst, który nie doczekał się jeszcze opracowań, omówień… 
Za popełnianie błędów uczeń przez dziesięć lat „szkoły pruskiej” był karany, prze-
żywał poczucie porażki, poczucie przegranej, poczucie „gorszości”. Był prymusem, 
więc teraz popełnianie błędów, samodzielność badawcza, ryzyko formułowania 
własnych wniosków przerażają go! Ileż nieprzespanych nocy go to kosztuje! Bo 
przecież wciąż chce być najlepszy! Musi być najlepszy! Myśli o wyniku! Spala się, 
myśląc o wyniku! Traci energię na strach przed porażką w tym innym, niepewnym, 
całkiem nowym edukacyjnym obszarze, gdzie wymaga się od niego samodziel-
ności, kreatywności i odpowiedzialności. Nie umie emocjonalnie zaangażować się 
w procesy badawcze. Nie umie czerpać z nich radości! One go męczą, bo są związa-
ne z ryzykiem błędu, ryzykiem porażki, na którą nie może sobie pozwolić. Diploma 
zamiast rozwijać, staje się szkołą przetrwania w nowym, ryzykownym, traumatycz-
nym środowisku edukacyjnym. Uczniowie, którzy mają duży potencjał intelektual-
ny i twórczy, i świetnie powinni sobie radzić w IB, załamują się, tracą energię do 
życia, uważają, że ten program jest zbyt wymagający. Nie potrafią zaangażować 
wyobraźni, nie trenowali w szkolnych murach intuicji badawczej i radości poznania, 
więc cierpią, nie śpią i uprawiają IB-owską martyrologię.

W tym sensie nasze przedszkole, które jest jedynym w Polsce przedszkolem, 
posiadającym certyfikat na realizację PYP, lepiej przygotowuje do Diplomy niż 
tzw. dobre, bo – rankingowe, gimnazja, w których nauka wiąże się z „kuciem” i roz-
pasaną rywalizacją, nastawioną na maksymalny wynik punktowy czy procentowy.
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Nie dziwi więc, że podczas ostatniej „zielonej szkoły” najbardziej spodobała się 
prezentacja, dotycząca strategii autoprezentacji, przygotowana przez uczniów 
z klasy 6 szkoły podstawowej, po 6, 7 lub nawet 9 latach w programie IB. Rywali-
zowały grupy podstawówkowe, gimnazjalne i licealne.

Primary Years Programme i Middle Years Programme zostały stworzone przez 
IBO, by ułatwić uczniom odniesienie sukcesu w Diplomie. Tak naprawdę są częścią 
tego samego programu IB, tej samej filozofii kształcenia.

I jeszcze jedno. Często szkoły IB traktowane są przez kandydatów i ich rodziców 
jak szkoły językowe. Jednym z pierwszych pytań, jakie padają na spotkaniach in-
formacyjnych, jest pytanie o liczbę native’ów…

Tymczasem w szkołach IB język angielski jest jedynie narzędziem komunika-
cji. Liczy się krytycyzm poznawczy, niezależność i odwaga intelektualna, kre-
atywność, samodzielność i odpowiedzialność, a nie – piękny akcent brytyjski, 
czy – amerykański.

PYP, MYP i DP są programami, które znakomicie przygotowują do podjęcia stu-
diów na uczelniach nie tylko zagranicznych. Wiem, że szokująco brzmi zdanie, 
iż przedszkolak w PYP przygotowuje się do roli maturzysty i studenta, ale taka 
właśnie jest prawda!

2017-09-26 
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA WEDŁUG KONCEPCJI MIŁOŚCI ERICHA FROMMA

Według Fromma międzyludzka relacja jest konstruktywna jedynie wtedy, gdy po-
jawia się w niej element miłości, szeroko rozumianej; tak jak ten stan, to uczucie 
rozumie Erich Fromm.

Jak przekłada się koncepcja Fromma na powinności nauczyciela…

W działaniu nauczyciela powinny być widoczne następujące elementy: dawanie, 
troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i poznanie (Erich Fromm, 
O sztuce miłości). Dawanie polega na dzieleniu się swoją wiedzą, swoim doświad-
czeniem, swoim czasem, swoimi pasjami i zainteresowaniami, swoją wrażliwoś-
cią. Dawanie daje poczucie mocy, żywotności. Dzięki niemu czujemy się potrzebni 
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i radośni. Nie wystarczy mówić, że uczeń jest dla nas ważny. Trzeba naprawdę 
troszczyć się o niego. Być uważnym na jego problemy i potrzeby. Wspierać go, jak 
tylko jest to możliwe. Myśleć o jego trudnościach i radościach, aby stworzyć z nim 
jak najskuteczniejszą nić porozumienia. Rozmawiać z nim. Nie można deklaro-
wać miłości do kwiatów i zapominać o ich podlewaniu. Dobrze, jeśli nauczyciel 
odczuwa silną wewnętrzną potrzebę rozwinięcia potencjału poznawczego każ-
dego ucznia – i tego, którego uważa za zdolnego i grzecznego, jak i tego, który 
przeszkadza na lekcji i zapomina odrobić pracy domowej. Odpowiedzialność tak 
rozumiana jest jakby odpowiadaniem na pozawerbalny apel ucznia – mam takie 
zdolności i takie słabe punkty, pomóż mi rozwinąć te pierwsze i zapanować nad 
tymi drugimi. Czując odpowiedzialność za ucznia, trzeba uważać, by nie przero-
dziła się ona w chęć panowania nad drugim człowiekiem. To właśnie poszano-
wanie ucznia nie pozwala zamienić się poczuciu odpowiedzialności w chęć pano-
wania nad młodym człowiekiem, wydawania mu rozkazów, niezostawiania mu 
możliwości wyboru.

Poszanowanie polega na stymulowaniu rozwoju człowieka takiego, jakim on jest, 
z szacunkiem dla jego niepowtarzalności i indywidualności. Poszanowanie wyma-
ga wolności.

Nauczyciel musi być ciekaw ucznia – kim jest, jak myśli, jak czuje. Pierwszy kontakt 
z uczniem powinien przypominać otwieranie nowej książki, wchodzenie w niezna-
ny świat. Każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną tajemnicę. Poznaniu powinien 
towarzyszyć szacunek i pokora.

Tak właśnie widzę konstruktywną, stymulującą do rozwoju, efektywną relację: 
nauczyciel-uczeń.

2017-10-13 
Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI

Z okazji Święta Edukacji gratuluję, życząc dalszych sukcesów, wszystkim  
ENTUZJASTOM EDUKACJI:

Nauczycielom z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – których 
fascynuje proces nauczania-uczenia się i pragną przez cały czas go doskonalić;
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• którzy dostrzegają wszelkie postępy swoich uczniów i potrafią się z nimi dzielić 
swoją radością;

• dla których każdy uczeń jest ważnym, bliskim sercu człowiekiem;
• dla których wykonywanie zawodu jest sposobem na samorealizację, na przesu-

wanie własnych granic, jednym słowem – jest pasją ich życia;
• Uczniom – którzy w szkole naprawdę żyją, a nie – „zakuwają”;
• dla których radością jest kreowanie nie tylko własnego rozwoju, ale także rze-

czywistości wokół, a zdobywanie wiedzy i umiejętności stanowi najciekawszą 
przygodę ich życia;

• którzy w szkole nie tylko zdobywają tzw. „twardą wiedzę”, ale radośnie przeży-
wają wszechstronny rozwój swojej osobowości, potrafiąc godzić różne aktywno-
ści i realizować różne potrzeby – społeczne, sportowe i artystyczne;

• którzy w szkole dają upust swojej wyobraźni, wrażliwości, kreatywności, inicju-
jąc czy organizując różne autorskie wydarzenia;

Rodzicom, którzy

• rozumieją znaczenie szkoły w rozwoju swojego dziecka;
• potrafią dostrzec i docenić każdy sukces swojego dziecka;
• potrafią dostrzec i docenić każdy sukces nauczyciela swojego dziecka;
• którzy inicjują w szkole różne ciekawe wydarzenia;
• którzy w trudnych chwilach (i nie tylko!) są wsparciem dla szkoły, czasem po-

przez serdeczne słowo, czasem – poprzez spektakularny, niezwykły gest;

jednym słowem, którzy rozumieją, że dobra, czyli efektywna edukacja wymaga 
nie tylko wzajemnego szacunku i zaufania, ale także potrzebuje entuzjazmu, 
uśmiechu, radości, bo tylko w takim środowisku człowiek (i to zarówno uczeń, 
jak i nauczyciel) jest w stanie wyzwolić w sobie maksimum kreatywności 
i przełamać różnorakie bariery i ograniczenia. Takiego środowiska potrzebują 
wszystkie dzieci. Takiego środowiska potrzebuje młodzież.

Życzę więc wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności – Nauczycielom, 
Uczniom i ich Rodzicom – którzy współtworzą taki stymulujący dla wszystkich 
klimat, coraz więcej spektakularnych, radosnych sukcesów!

Wątpiącym w sens wykonywania zawodu nauczyciela, wątpiącym w nieogra-
niczony potencjał uczniów, wątpiącym we własne możliwości, przejawiającym 
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nadmierny krytycyzm zwłaszcza wobec innych – życzę więcej wiary, nadziei i prze-
de wszystkim – miłości!

2017-11-28 
MOŻNA BY – TO ZA MAŁO!

Nie wystarczy tylko erupcja kreatywności. Sama kreatywność nie wystarczy… Sło-
wa: „można by…” i tu genialny pomysł albo: „warto by” i dalej cudowne dziesięć 
konceptów – niewiele zdziałają. Te wymienione w poprzednich tekstach i wszyst-
kie inne tzw. eventy w naszej szkole są dziełem ludzi, którzy:

1. Mają genialne pomysły; ale też
2. Potrafią do ich realizacji włączyć inne osoby;
3. Umieją przewidzieć wszystkie przeszkody i trudności oraz im zapobiec;
4. Zorganizują wszystko – od początku do końca – zbiórkę pieniędzy, kupno bile-

tów, dodatkową opiekę dorosłych oraz inne mniej oczywiste punkty programu;
5. Mają w działaniu tę cudowną lekkość, pasję i radość, które przyciągają, zachę-

cają i pozwalają przełamywać opory.

Tak więc mamy do czynienia z listopadową erupcją kreatywności, odpowiedzial-
ności, rzetelności, wyobraźni, entuzjazmu i pasji, bez których nie ma dobrej szkoły, 
nie ma sensownych relacji międzyludzkich, nie ma sensownego… życia, po prostu!

2018-02-07 
DO MATURZYSTÓW POSTUDNIÓWKOWO…

Drodzy,

zostało niecałe 80 dni do matury.

Kończy się dwunastoletni etap szkolny Waszego życia. Studiowanie – choć też po-
lega na uczeniu się – należy do obszaru dorosłości.

Matura zamyka jeden czas, a otwiera drugi. Warto przejść przez nią – efektywnie, 
wykorzystując w pełni własny potencjał, wzmacniając poczucie własnej wartości 
i sprawczości.



— 97 —

Realizujecie najlepszy z programów edukacyjnych, więc już lepiej od innych jeste-
ście przygotowani do studiowania. Chodzi teraz o to, byście dali sobie szansę na 
studiowanie w miejscu na miarę Waszych możliwości, pragnień i potrzeb.

Aby tak się stało, warto, by każda/każdy z Was na te niespełna 80 dni zaprzyjaźnił 
się, najbardziej jak to jest możliwe, z Waszym mózgiem, by – jakkolwiek dziwnie 
to brzmi! – stał się takim coachem swojego mózgu. Przypomnijcie sobie, jak Wasz 
mózg najefektywniej się uczy. Czy w ciszy, czy przy muzyce… Jeśli przy muzyce, to 
przy jakiej…. Czy dobrze, jeśli siedzicie wtedy przy biurku… lub leżycie na łóżku… 
lub krążycie po pokoju… Czy pomocne są kolorowe zakreślacze… Może do efek-
tywnej nauki potrzebujecie towarzystwa, rozmówcy…

Zróbcie „inwentaryzację zasobów” – co umiecie dobrze, co słabo, a jakie treści 
wymagają uzupełnienia. Rozplanujcie precyzyjnie i szczegółowo pracę, a potem 
konsekwentnie i rzetelnie realizujcie swój plan, nie przekładając NIGDY NICZEGO 
na kolejny dzień, choćby czasami trzeba było zarwać noc.

Pamiętajcie jednak, że to nie wystarczy – Wasz mózg, oprócz informacji, potrzebu-
je czasu, by te informacje przetworzyć, wytworzyć nowe połączenia między neuro-
nami, połączyć nowe informacje ze starymi i nauczyć się twórczo je wykorzystywać 
w nowych kontekstach. Taka umiejętność jest Wam najbardziej potrzebna pod-
czas egzaminów – mieć dostęp do wszystkich przyswojonych informacji i umieć 
je twórczo wykorzystać. I tu miła wiadomość. Mózg wykonuje tę pracę w nocy, 
kiedy śpicie. Wbrew pozorom nie odpoczywa wtedy, tylko przetwarza dane. Tak 
więc przed egzaminami KONIECZNIE musicie się wyspać! Nie zostawiajcie pracy 
polegającej na przyswajaniu informacji na ostatnią chwilę! Nie ulegajcie złudze-
niu, że wiadomości zdobyte w przedegzaminacyjną noc poprawią Waszą sytuację!

Mózg potrzebuje ponadto tlenu, a także jedzenia i picia. Warto przed egzamina-
mi w dni wietrzne, kiedy powietrze jest czyste, podjechać do Powsina, Lasu Ka-
backiego czy też Kampinosu na dłuższy spacer. Warto zainwestować w jonizator 
powietrza w Waszej sypialni. Zachęcam też do zastanowienia się nad maturalnym 
i przedmaturalnym menu. Mózg ma swoje ulubione dania – owoce morza, kasze, 
orzechy, warzywa, owoce, olej lniany… Możecie sobie o nich przeczytać w Inter-
necie… Ustalcie jakiś wspólny mianownik, wybierając dania, które Wam smakują, 
spośród tych lubianych przez Wasz mózg. Niech najbliżsi pomogą Wam pamiętać 
o zdrowym jedzeniu.
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Mózg potrzebuje wody – najlepiej alkalicznej, ze szklanych butelek. Pomyślcie 
o tym.

Nauczcie się kilku prostych technik oddechowych, które pozwolą Wam szybko za-
panować nad stresem, gdyby w jakimś momencie maturalnej sesji Was dopadł. 
Skorzystajcie – w ramach czesnego – ze szkolnego biofeedbacku – będzie dostęp-
ny już w przyszłym tygodniu. Psycholog Agnieszka Pączkowska będzie uczyć chęt-
nych uczniów korzystania z tego sprzętu. Warto potrenować!

Wasza wychowawczyni organizuje dla Was warsztaty radzenia sobie ze stresem, 
skorzystajcie z nich!

Przede wszystkim jednak myślcie o maturze z jednej strony jak o zwieńczeniu 
dwunastu lat Waszego życia, z drugiej – jak o przepustce do moim zdaniem naj-
piękniejszego czasu w życiu, czasu studiów. Najpiękniejszego – bo związanego 
z wolnością i formalnoprawną dorosłością. Skończy się czas życia pod presją do-
rosłych. Zaczniecie sami być sobie sterem, żeglarzem, okrętem… Tak smakuje 
prawdziwe życie!

Gaudeamus igitur!
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2018-02-23 
IB-OWSKIE JUBILEUSZE

Obchodziliśmy dzisiaj dwudziestopięciolecie Programu Matury Międzynarodowej 
w XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jednocześnie – dwudziestopię-
ciolecie programu IB w Polsce. Bowiem to właśnie LO im. Kopernika utorowało 
drogę innym polskim szkołom do wprowadzania programu IB.

Z tej okazji przy ul. Józefa Bema 76 stawiła się spora reprezentacja dyrektorów 
i koordynatorów szkół IB z całej Polski.

Przybyli przedstawiciele władz Miasta, Dzielnicy i Mazowieckiego Kuratora Oświa-
ty, uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczyciele – obecni i byli.

Emerytowany już dyrektor Albert Stoma, który wprowadzał Diploma Programme 
w „Koperniku”, wspominał o swojej fascynacji DP trwającej od lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku.

Po godzinnej części oficjalnej uczniowie Liceum zaprezentowali swoje talenty ar-
tystyczne, pokazując m.in. fragment musicalu „Deszczowa piosenka”. Gratuluję 
występów!!!

Pani Dyrektor Justynie Matejczyk
oraz całej społeczności XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. 

Mikołaja Kopernika w Warszawie 
z okazji

dwudziestopięciolecia Programu Matury Międzynarodowej
gratulujemy!

– utorowaliście drogę w Polsce najlepszemu z programów edukacyjnych!
dziękujemy!

– już od piętnastu lat w rodzinie polskich szkół IB jesteście naszym najlepszym 
przyjacielem; zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie

życzymy
sukcesów, radości, dalszego rozwoju dla Szkoły, wszelkiej pomyślności dla Dy-

rekcji, Nauczycieli i Uczniów!

Dwudziestopięciolecie Programu Matury Międzynarodowej w „Koperniku” i w Pol-
sce zbiega się z pięćdziesięcioleciem International Baccalaureate Organization 
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(Organizacji Matury Międzynarodowej). IBO powstało 1968 r. w Genewie, ale sam 
zamysł programu narodził się zaraz po 1945 r., kiedy to wielu mądrych ludzi zasta-
nawiało się nad tym, co zrobić, by po koszmarach pierwszej i drugiej wojny świato-
wej zapewnić ludzkości trwalszy pokój. Misją IB jest tworzenie lepszego, bardziej 
pokojowego świata. Celem – rozwijanie w ludziach cech z tzw. Profilu Ucznia IB. 
Bardzo wysoki poziom merytoryczny programu jest jedynie jednym z elementów 
spójnego modelu rozwoju osobowości młodego człowieka. Podkreślam to przy 
każdej nadarzającej okazji, bo dla wielu osób IB jest synonimem „międzynarodo-
wości”, rozumianej wyłącznie w kontekście poziomu nauczania języków obcych.

Także nasza szkoła obchodzi IB-owski jubileusz – w 2018 r. przypada piętnasta 
rocznica wprowadzenia programów IB w Monnet International School.

Między innymi z tej okazji współorganizujemy międzynarodową konferencję na 
temat: „Felicytologia w praktyce szkolnej. O nowoczesnych metodach w edukacji.” 
W dwudniowym programie znajdą się wystąpienia dziewiętnastu osób, w tym – 
dwóch gości zagranicznych. Wykład inauguracyjny wygłosi przedstawicielka IBO 
Jenny Gillet. Przyjedzie do nas także Antonella Verdiani, gwiazda TED Talks.

Ale – co ważniejsze – prelegentami będą również uczniowie, nasi podstawów-
kowicze!

Część pierwsza konferencji odbędzie się w czwartek 22 marca br. w godzinach 
9.00 – 15.30 w salach Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych 
i Szkoleń przy ul. Starej 4.

Część druga – w czwartek 12 kwietnia br. w nowej siedzibie naszej szkoły.

2018-02-24 
KOPERNIKAŃSKI PRZEWRÓT W „KOPERNIKU”

I jeszcze jako uzupełnienie wczorajszego tekstu o IB-owskich jubileuszach, które 
przypadają w 2018 r., garść refleksji, związanych z ludźmi, dzięki którym w polskiej 
rzeczywistości możliwy był program IB.

Po pierwsze więc – kolejni dyrektorzy XXXIII LO im. Kopernika w Warszawie. Dy-
rektorowi Janowi Dobrowolskiemu udało się – w latach sześćdziesiątych, kiedy 
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w szkołach obowiązkowo drugim językiem był rosyjski!!! – sprawić, że „Kopernik” 
jako pierwsza szkoła w Polsce wprowadził nauczanie z wykładowym językiem an-
gielskim. Dyrektor Albert Stoma już w latach siedemdziesiątych (!!!) owładnięty 
był myślą sprowadzenia do Polski programu IB! Udało mu się to 18 lutego 1993 r., 
kiedy to liceum otrzymało certyfikat IBO na Diploma Programme. Mogę sobie 
wyobrazić, ile konsekwencji, dzielności, uporu wymagał od niego ten sukces!!! Od 
2010 roku dyrektor Justyna Matejczyk przejęła od niego pałeczkę i doprowadziła 
szkołę do otrzymania w ubiegłym roku certyfikatu MYP!!!

Albert Stoma, dążąc do wprowadzenia programu IB do publicznego liceum, mu-
siał szukać sprzymierzeńców wśród ministerialnych i kuratoryjnych urzędników. 
Znalazł zrozumienie i wsparcie u dra Krzysztofa Kafla i Elżbiety Ziegler z MEN oraz 
Włodzimierza Paszyńskiego, ówczesnego Kuratora Oświaty. Ministrem, który pod-
pisał odpowiednie rozporządzenie, dotyczące Diploma Programme, był profesor 
Andrzej Stelmachowski, szefujący Ministerstwu Edukacji w rządzie Jana Olszew-
skiego. Stało się to w 1992 roku.

Zapamiętajmy więc – 18 lutego 1993 r., dzięki paru edukacyjnym zapaleńcom, 
związanym z XXXIII LO im. Kopernika w Warszawie oraz kilkorgu światłym urzęd-
nikom w polskiej oświacie nastąpił przewrót kopernikański – program IB, najlep-
szy system edukacyjny stworzony przez człowieka, został oficjalnie wprowadzony 
do naszego systemu edukacji.

2018-02-24 
WKRĘCENI W IB, BOSKO ZAKRĘCENI, CZYLI 15 LAT IB W NASZEJ SZKOLE

W poprzednich tekstach pisałam o prekursorach IB w Polsce. Muszę jednak pod-
kreślić, że MIS był drugą – po „Koperniku” – szkołą IB w Warszawie! Jeszcze szkoła 
amerykańska i brytyjska miały certyfikaty Diploma Programme, ale one działały 
i działają poza polskim systemem edukacyjnym.

Certyfikat otrzymaliśmy w 2003 r. A przed tym działo się kompletne szaleństwo.

Najpierw zamęt zasiał Marek Piotrowski, nowy nauczyciel fizyki. Zatrudnił się. Przy-
chodził, siadał u mnie na kanapie, bardzo dużo mówił. Stale pojawiał się w jego 
monologach skrót IB. Nie do końca wiedziałam, o czym mówi, czego chce, do cze-
go dąży. IB to, IB tamto, syn w IB, matura IB w „Koperniku”, może byśmy tak IB…, 
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IB najlepszy system edukacyjny na świecie…, CAS w IB rozwiązuje problemy wy-
chowawcze, TOK w IB uczy myślenia. Potem pojawiły się żądania – musisz wejść 
na stronę IBO, przeczytaj wreszcie o tym programie… Umów się w MEN z panem 
Kaflem. A ja myślałam tak – znam słabo angielski, niektórzy nauczyciele mają po-
dobny problem, nie interesuje mnie szkoła anglojęzyczna, językowa, nie myślałam 
nigdy o szkole międzynarodowej, jestem przecież polonistką, przywiązaną mocno 
do kultury narodowej…

No ale przychodził wciąż, siadał, mówił w kółko o IB… Przeczytałam stroniczkę, 
dwie, potem – kilkanaście…. Kilkadziesiąt… Pojawiły się wypieki na twarzy… Zro-
zumiałam, że pojęcie międzynarodowości IBO rozumie inaczej niż myślałam. Nie 
chodzi o język angielski, nie chodzi o obecność obcokrajowców w szkole… Zoba-
czyłam wyraźnie, że program IB jest „mój”, „mój najbardziej jak jest to możliwe”. 
Pod każdą linijką tekstu, opisującego założenia i filozofię programu, mogę pod-
pisać się obiema rękami. No i „wkręciłam się”, zakochałam po uszy, postawiłam 
wszystko na jedną kartę i zdecydowałam – robimy IB!

Następnym krokiem było umówienie spotkania z koordynatorką IB DP w Liceum 
im. Kopernika – Grażyną Kanią. Kolejny szok… Niestety, okazało się, że miałam 
w głowie czarno-biały stereotyp złej szkoły publicznej i dobrej niepublicznej. Szłam 
na spotkanie usztywniona i onieśmielona, przekonana, że komunikacja będzie 
trudna. Poznałam najcudowniejszą pod słońcem osobę!!! Drzwi od jej gabinetu 
nie zamykały się… Rzeczywiście trudno nam było rozmawiać, ale powodem był 
wszechobecny żywioł uczniowski, domagający się pomocy, kontaktu, krótkiej cho-
ciaż rozmowy, przytulenia, dodania otuchy… Na tablicy korkowej widniały pisem-
ne dowody uczniowskiej wdzięczności i pamięci, rozmaite żartobliwe laurki, kartki 
z całego świata, serduszka itp. Grażyna Kania dała nam wszechstronną pomoc, 
szkoliła koordynatora i nauczycieli. Dodawała mi otuchy w każdym trudniejszym 
momencie. Przekazała nam „ducha IB” w czystej postaci.

Kiedy otrzymaliśmy certyfikat, przyszła do nas, dźwigając pokaźnej wielkości ro-
ślinę doniczkową. W tym dniu akurat załamała się pogoda. Była gołoledź i sil-
ny wiatr. Nie sądziłam, że przyjdzie. Zawsze ze wzruszeniem wspominam kształt 
krzewu przed furtką przy Górskiej 7, a za nim z trudem opierającą się wichurze 
Grażynkę Kanię.

Piękny, mądry, dobry człowiek, z sercem na dłoni! Do dziś (już dwadzieścia lat!) 
jest koordynatorką w „Koperniku”. Kocham Cię, Grażynko!
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Wybór koordynatora IB w MIS nie był trudny. Pracowała u nas idealna kandydatka 
na tę najważniejszą w programie funkcję – Jola Choińska-Mika. Porwała zespół, 
rozdzieliła zadania, opracowała terminarz. Z pasją, zaraźliwą energią, radośnie, 
ale – jak trzeba – z przytupem! ;)

Bardzo dużo zawdzięcza jej nasza szkołą. Bardzo dużo ja osobiście jej zawdzię-
czam. Nauczyłam się od niej wiele – podejścia do trudnych zadań, radzenia so-
bie z problemami, organizacji pracy, wypełniania wniosków, aplikacji i ewaluacji. 
A przede wszystkim – dzielności, cierpliwości, konsekwencji.

Potem były spotkania z wizytatorami IBO. I znów zaskoczenie! Kontrola, która daje 
radość! Wizytatorki i wizytatorzy z całego świata – Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpa-
nii, Skandynawii, Nowej Zelandii, Afryki, Rosji i innych krajów… Mimo bariery języ-
kowej poczucie, że mam kontakt z „bratnimi duszami”, zapaleńcami, entuzjastami 
edukacji! Że ważna jest dla nich specyfika szkoły, filozofia pracy, pomysły każdego 
nauczyciela. Każda wizyta uskrzydla, dodaje energii i wiary, że nasze działanie ma 
głęboki sens! A jednocześnie daje miłe poczucie, że stajemy się światową elitą.

Żeby przeszkolić w 2002 r. licealnych nauczycieli na warsztatach IBO w Genewie, 
zakupić wymagane przez IBO pomoce dydaktyczne, sfinansować wizytacje (Pol-
ska nie należała jeszcze wtedy do Unii Europejskiej i kurs franka szwajcarskiego 
był dla szkoły zabójczy), musiałam sprzedać mieszkanie. Nie chwaliłam się tym 
faktem zanadto, ale jakoś ta informacja dotarła do wizytującego nas Teuvo Lauri-
nolli. Zatroskany zapytał Jolę Choińską-Mikę, naszą koordynatorkę – „Czy Hanna 
ma gdzie mieszkać?” Ta anegdota oddaje świetnie klimat tamtych chwil, poziom 
zaangażowania w proces implementacji, rodzaj szlachetnego, twórczego szaleń-
stwa, które nas wtedy ogarnęło. W tym procesie funkcjonowali też nasi uczniowie 
i ich rodzice. Diploma nie była jeszcze modna. Działaliśmy wszyscy na granicy 
ryzyka. Dzięki temu byliśmy sobie wyjątkowo bliscy. Choć „litera” IB była czasem 
dla nas wyzwaniem, to jednak duch IB był wtedy wyjątkowo mocny.

Potem przyszło wdrażanie MYP i PYP. Za MYP wzięła się Angelika Maj, która jest 
koordynatorem tego programu do dziś, z krótką przerwą na macierzyństwo, kiedy 
to zastąpiła ją – niepracująca już u nas – Katarzyna Zaremba. Angelika jest koor-
dynatorem MYP, ale także Curricullum. Czuwa nad najsubtelniejszymi aspektami 
filozofii IB w całej szkole, bo wiemy, jak łatwo – koncentrując się na „namacalnej” 
literze procedur IB – zagubić gdzieś ducha tego programu. Największe zasługi 
we wprowadzaniu i właściwej realizacji PYP w przedszkolu ma Marzena Mróz, 
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a w szkole podstawowej – Jola Borodzik. Kiedy wprowadzaliśmy PYP, w Warszawie 
nie było ani jednej certyfikowanej szkoły podstawowe i ani jednego przedszkola, 
podobnie zresztą nie było ani jednego certyfikowanego gimnazjum. Nie można 
więc było skorzystać z żadnego wsparcia „na miejscu”. Marzena przedzierała się 
przez gąszcz dokumentów IBO nie znając biegle języka angielskiego. Wykonała 
niezwykłą, twórczą pracę, przekładając założenia PYP na codzienną przedszkol-
ną praktykę. Wykazała odwagę, samodzielność, a także ogromną intuicję i „iskrę 
bożą”. Podobnie Jola Borodzik – wychowawczyni pierwszej klasy pierwszej w na-
szej szkole podstawowej, świeżo upieczona absolwentka uczelni, od razu musia-
ła twórczo przekształcić polską podstawę programową w IBowską praktykę, bez 
wskazówek ekspertów od PYP, bez żadnych „gotowców”, samodzielnie i intuicyj-
nie. Pomagała jej w tym Magda Latos.

Teraz mamy w szkole trzy prężne i twórcze nauczycielskie zespoły – PYPu, MYPu 
i Diplomy, a w nich wiele nauczycielskich diamentów – fachowców najwyższej 
światowej klasy. Kilkoro spośród nich zostało zatrudnionych przez IBO w charakte-
rze egzaminatorów. Jest łatwiej. Wsparcie daje zbiorowa mądrość, doświadczenie 
nauczycieli z najdłuższym stażem w IB, przywództwo przeszkolonych, oddanych 
filozofii IB koordynatorów. Ale początki wymagały odważnego, niestandardowego 
działania ludzi absolutnie wyjątkowych.

Jedno jest pewne – IB-owskie zakręcenie trzyma nas nieustannie już ponad pięt-
naście lat!

2018-02-25 
JUBILEUSZOWA KONFERENCJA – „FELICYTOLOGIA W PRAKTYCE SZKOLNEJ”

Jej pomysłodawczynią jest Jolanta Borodzik, wychowawczyni kl. 3 naszej szkoły 
podstawowej, a jednocześnie – doradca metodyczny w tejże. Podjęła się także 
niełatwej roli zorganizowania tego przedsięwzięcia.

Zamierzonym jego celem było pokazanie nowoczesnych metod w edukacji.

Temat konferencji, wymyślony wspólnymi siłami, powstał w wyniku inspiracji te-
matem wystąpienia nauczycielki Psychology w Diplomie, Renaty Słowińskiej – „Czy 
szkoła może nauczyć, jak być szczęśliwym?”
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Drzemie w nas bowiem coraz silniejsze podejrzenie, że prawdziwie efektywna 
edukacja musi jednocześnie „budować” człowieka, wzmacniać go, dawać mu po-
czucie sprawczości, a co za tym idzie – poczucie szczęścia.

Jak uczyć, żeby dziecko, młody człowiek nie tylko rozwijało swoje umiejętności, 
dynamicznie zwiększało swoją wiedzę, ale także – stawało się coraz bardziej samo-
dzielnym, twórczym, pewnym siebie, zadowolonym z życia człowiekiem…

O tym chcielibyśmy rozmawiać.

Konferencja składać się będzie z dwóch części.

Część pierwsza odbędzie się w czwartek 22 marca 2018 r. w godzinach 9.00-15.30 
w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przy 
ul. Starej 4. Konferencję poprowadzą: Justyna Płachta i Jakub Lorenc. Tu liczba 
miejsc jest ograniczona.

Część druga wydarzy się w czwartek 12 kwietnia 2018 r. w godzinach 9.00 – 14.30 
w nowej siedzibie naszej szkoły przy ul. Belwederskiej 6a. Na tę część zapraszamy 
całą społeczność naszej szkoły. Będzie ona okazją do uroczystego otwarcia nowe-
go budynku MIS. Tę część poprowadzą: Marta Brzywcy i Jakub Lorenc.

Podczas obu części wystąpi łącznie dziewiętnaście osób, w tym prelegentki z za-
granicy. Wykład inauguracyjny na temat: „Emocje, motywacja i zaangażowanie: 
implikacje w nauczaniu i uczeniu się” wygłosi przedstawicielka IBO – Jenny Gillett. 
Usłyszymy także gwiazdę TED Talks – Antonellę Verdiani. Przyjedzie do nas Ewa 
Radanowicz, niezwykła dyrektorka publicznej szkoły podstawowej w Radowie Ma-
łym. Wystąpi prezes fundacji „Familylab” Dariusz Syska, który zapewne nawiąże 
do poglądów Jaspera Juula. Naszymi prelegentami będą dziekan Wydziału Farma-
ceutycznego WUM prof. Piotr Wroczyński, przedstawicielka Młodzieżowej Rady 
Warszawy Weronika Kurek oraz terapeutka zajmująca się szczęściem Agnieszka 
Szwejkowska. Wystąpi też spora reprezentacja nauczycieli, rodziców i uczniów 
MIS. Podczas przerw kawowych i obiadowej będzie można odwiedzić stoiska PYP, 
MYP, DP oraz stanowisko eksperymentalne, przy których koordynatorzy, nauczy-
ciele i uczniowie informować będą o specyfice programów IB.
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Intencją naszą było włączenie się konferencją w światowe obchody pięćdziesiątej 
rocznicy powstania International Baccalaureate Organization oraz zaakcentowa-
nie naszego jubileuszu – piętnastolecia IB w Monnet International School.

2018-03-18 
NASZA NOWA SIEDZIBA – BELWEDERSKA 6A

Kiedy jesienią 2016 roku postanowiliśmy z mężem zintensyfikować poszukiwa-
nia nowej siedziby, obejrzeliśmy kilka lokali. Kiedy trafiliśmy na Belwederską 
6a, przestaliśmy szukać dalej. Mąż swoim inżynierskim okiem ocenił wysokość 
i rozkład pomieszczeń, szerokość klatki schodowej, wielkość i położenie budynku, 
stwierdził, że niewiele zmian trzeba, by urządzić szkołę. Obydwoje mieliśmy pew-
ność, że trudno by było znaleźć lepszy budynek w bliskim sąsiedztwie Górskiej 7 
i Stępińskiej 13. Ważne było też dla nas, że obiekt jest wyposażony w szybkie łącze 
internetowe. Wszak od 2020 roku matura IB ma się odbywać on-line! Do siedziby 
przy Abramowskiego musielibyśmy ciągnąć na własny koszt światłowód…

Bez trudu zobaczyłam w obiekcie scenę – ponad dwudziestoczterometrową, ku-
lisy (10 m2), ponad stuczterdziestometrową widownię, bibliotekę (37,5 m2), małą 
siłownię (37 m2), pracownię Visual Arts (64 m2), z pięknym widokiem na mokotow-
skie dachy. Widownię można podzielić na dwie powierzchnie – 75,8 m2 i 63,8 m2.

Właściciele budynku zamontowali w ostatnich dniach piękną, składaną ściankę. 
W mniejszej części będzie można na co dzień – kiedy tak duża widownia nie będzie 
potrzebna – postawić np. stoły do ping ponga.

„Teatr mój widzę ogromny…” Szkołę moją widzę ogromną… I oczywiście nie cho-
dzi tylko o piękny, przestronny budynek, ale pełne wykorzystanie możliwości, jakie 
on stwarza. Kiedy w ostatnie wakacje ulewa zalała piwnicę i zniszczyła większość 
wyposażenia Piwnicznego Teatru Monneta, straciłam zupełnie serce do siedziby 
przy Abramowskiego 4, choć jest tak uroczo old-schoolowa ;). Stara kotłownia 
uporządkowana i używana przez uczniów w celach towarzysko-artystycznych zo-
stała zniszczona. Pojawił się grzyb i nikt nie miał już siły, by wskrzesić siedzibę Te-
atru raz jeszcze. Uważam, że teatr, akcje charytatywne i debaty są sercem szkoły 
i muszą mieć swoją przestrzeń. Bardzo źle czułam się ze świadomością, że Teatr 
Monneta w ciągu ostatniego pół roku nie miał się gdzie podziać.
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Budynek przy Belwederskiej zachwycił mnie, bowiem poza świetnymi warunkami 
do organizowania zajęć lekcyjnych daje również uczniom szansę na aktywność 
sportową i twórczą po lekcjach, i między lekcjami.

Za mną prawie półtora roku ogromnej radości, trzymanej jednak boleśnie na wo-
dzy równie ogromnego lęku, że jednak się nie uda. Przedziwny stan świadomości!

Sukces zawdzięczamy naszej odwadze i optymizmowi, a także odwadze i optymi-
zmowi właścicieli budynku, a przede wszystkim wzajemnemu naszemu zaufaniu 
i postawieniu wszystkiego na jedną kartę. Inwestowaliśmy i my, i właściciele – czas 
i duże pieniądze – w obiekt oświatowy, nie mając stuprocentowej pewności, że 
on powstanie. Podobna sytuacja była z kamienicą przy Stępińskiej 13 – wtedy się 
udało i miałam obawę, że nie może się udać po raz drugi… Ale optymizm był górą, 
optymizm i wielkie pragnienie, by wyjść z marazmu, by młodzież miała gdzie two-
rzyć przedstawienia, by były komfortowe warunki do nauki i twórczego spędza-
nia czasu w szkole. Myślałam, że w końcu – po dwudziestu pięciu latach ciężkiej, 
innowacyjnej, niezwykłej pracy – mamy prawo jako szkoła do lepszych warun-
ków lokalowych. W ciągu ostatniego roku kupowaliśmy i gromadziliśmy, głównie 
w szkole przy Stępińskiej, elementy wyposażenia nowej siedziby. Regały i duży 
stół do biblioteki, podobny do tego, który stoi w bibliotece na Stępińskiej. Pięć 
nowych rzutników i ekranów do sal lekcyjnych. Pięć tablic. Wyposażenie jadalni 
i wydawalni posiłków w szkole. Wyposażenie kuchni w przedszkolu. Nowe kanapy 
do holu. Wyposażenie sekretariatu i mojego gabinetu. Kompletne wyposażenie 
szatni – z zamykaną na kluczyk metalową szafką dla każdego ucznia. Kompletne 
wyposażenie szatni dla przedszkolaków. Wyposażenie dwuczęściowego pokoju 
nauczycielskiego – owalny stół z krzesłami oraz dziesięć stanowisk do pracy z czte-
rema nowymi komputerami. Sto pięćdziesiąt rozkładanych krzeseł na widownię. 
Kilkanaście nowych krzeseł tapicerowanych. W budynku zainstalowano monito-
ring, nagłośnienie oraz instalację, podobną do tej na Stępińskiej, która umożliwia 
otwieranie drzwi jedynie osobom uprawnionym.

Wkrótce przejadą także nietoperz, smok, obrazy uczniów… Wszystko ma już za-
planowane swoje miejsce.

Czas na radość! Czas na wdzięczność! Dziękuję wszystkim osobom, które w ciągu 
tych ostatnich siedemnastu miesięcy każdego dnia „ładowały mnie” wiarą i opty-
mizmem oraz troszczyły się o mnie – mężowi, rodzinie, współpracownikom, ucz-
niom (zwłaszcza samorządowi obecnemu i poprzedniemu), rodzicom.
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Dziękuję właścicielom budynku – za zrozumienie specyfiki szkoły, elastyczność 
podczas pracy nad umową, za dbałość o szczegóły, estetykę i jakość wyposażenia 
obiektu.

Dziękuję mamie uczennicy, która zakupiła do nowej biblioteki piętnaście kom-
puterów. Nie chce ujawnienia nazwiska. Pan Paweł Skalski, nasz informatyk, już 
przygotowuje je do użytku.

Dziękuję tacie Meli i Maćka – panu Mariuszowi Lewandowskiemu, który podpo-
wiadał rozwiązania, dodawał otuchy. Podczas „walki” o Stępińską to on właśnie 
wspierał nas w kontaktach z urzędami. Teraz też proponował pomoc.

Dziękuję wreszcie tacie Tosi – panu Andrzejowi Banaszewskiemu, który wziął na 
siebie ciężar wszystkich – a było ich wiele! – kontaktów z urzędami i znosił cierpli-
wie moje nazbyt częste, pełne lęku telefony. Gdyby nie jego niezwykła skuteczność 
i energia, bylibyśmy jeszcze w trakcie skomplikowanych urzędowych procedur.

Teraz „odmiękam”, daję odpocząć skatowanemu przez stres ciału. A od ponie-
działku – już tylko radość :)

2018-04-14 
JAK W ZWIERCIADLE…

Warto czasami się przejrzeć…

Takie ekstra wydarzenia, np. konferencje, przeprowadzki w trakcie roku, w kilka 
dni, albo jeszcze lepiej – konferencje w trakcie przeprowadzki – to cudowne zwier-
ciadło… Widać jak na dłoni… Świecące diamenty… Heroizm, dociekliwość, krea-
tywność nie tylko deklarowaną… Empatię, oddanie, zaangażowanie – w praktyce…

Szkoła przejrzała się. I zobaczyła, że jest piękna! A także mądra! A także – wyjątkowa!

Dama – elegancka, urodziwa, mądra, wrażliwa – skacze – jeszcze na Abramowskie-
go – w pojemniku na stare dokumenty do zniszczenia, żeby się więcej zmieściło. 
Inna dama – równie piękna, równie elegancka, mądra i wrażliwa – z odkurzaczem, 
ze ścierką, żeby na pewno Jej klasa miała czysto… Bo sprzątaczom może nie star-
czyć czasu… Inne – pakujące i rozpakowujące pudła z książkami w bibliotece… 
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Nauczyciele w niecodziennej akcji… Ale uśmiechnięci! Ktoś znosi tony kartonów 
zalegające korytarze w nowej siedzibie, ktoś rozmieszcza tablice korkowe… Wszy-
scy szukamy tego, co ma zawisnąć na ścianach… Smok i nietoperz – operacja 
trudna, ale udana! Radość z wreszcie znalezionej Wieży Eiffla! I ci młodzi chłopcy 
z firmy „Eleganckie przeprowadzki”! Wbiegający na trzecie piętro z szafą pan-
cerną, bo winda jeszcze nie działa! Skręcający nowe meble, przytwierdzający 
tablice, przenoszący stare meble… Wszystko biegiem, na czas, żeby jak najwię-
cej… Od ósmej do dwudziestej pierwszej… Jak w transie… Jak w amoku… I druga 
ekipa montująca elektronikę – głośniki, rzutniki, ekrany, kamery, kody dostępu… 
Do nocy… I kolejna – czyszcząca, odgrzybiająca klimatyzację… I kolejna – myjąca 
okna, sprzątająca korytarze, klasy, toalety… Wciąż i wciąż, bo się brudzi… Bo ktoś 
jeszcze montuje źródełka wody pitnej… Bo jakiś ekran trzeba przewiesić… Bo hy-
draulicy przyszli montować urządzenia w wydawalni posiłków na drugim piętrze 
i kuchni na parterze… Jak w ulu… Jak w mrowisku… Biegiem… Wszyscy coś niosą, 
dźwigają, szukają przedmiotów i miejsca na nie. I ogrodnicy – przesadzający rośli-
ny w holu na trzecim piętrze… A tu już wystawa z artu… Pierwsi goście zwiedzający 
nową siedzibę. I udało się – tabliczki na drzwiach na czas, zaprojektowane przez 
uczniów… I plany pomieszczeń na poszczególnych piętrach… I winda w końcu 
działa! I nowe rolety w całym budynku założone! A ja za pazuchą – bo jeszcze zim-
no na dworze! – wiozę dwie bocje wspaniałe i glonojada. Bo niestety „stare” bocje 
i glonojad nie przeżyły transportu szkolnego akwarium. Została jedna jedyna sa-
motna bocja i groziła, że umrze „na samotność”, bo jest rybą towarzyską…, więc 
ja biegiem do sklepu akwarystycznego i w stresie, żeby nie zmarnować kolejnych 
istot, wiozę te trzy rybki… Udało się! Żyją!

Wielka Sobota – a my, jak potępieńcy, w markecie, tuż przed zamknięciem kupu-
jemy śruby, wiertła, kilkanaście koszy na śmieci, krany… Wielkanoc – jak sen jakiś! 
Krótki warsztat z metafizyki i znów bieg!

I druga część konferencji – równo trzy tygodnie po pierwszej, oficjalne otwar-
cie nowej siedziby! Obie części to erupcja nieograniczonych potencjałów – ucz-
niowskich i nauczycielskich. I trzeba się zebrać, i trzeba wyglądać… Nauczycielska 
pierwsza liga! Nasza szkolna i światowa jednocześnie! Elita elit! Skrzydła rosną 
u ramion! I skrzydła nad nami – ten budynek, tak blisko Górskiej i Stępińskiej! 
Taka wygoda! Taka ulga!

I tylko jeszcze przedszkole czeka na przeprowadzkę!
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2018-05-01 
SESJA MATURALNA

Podczas gdy niektórzy spośród nas konsekwentnie moczą nogi w tropikalnych 
wodach, innych koi szum bałtyckich fal, jeszcze inni delektują się na Kurpiach 
prozdrowotną pigwoniadą kwaśną, a kolejni szukają inspiracji w berlińskich mu-
zeach – nasi abiturienci – radośnie, choć na szczęście również z pełną determina-
cją i koncentracją – rozkminiają kolejne examination papers.

Od 27 kwietnia do 18 maja trwa bowiem sesja maturalna Diploma Programme. 
Napisali już „paper’y” z Business Management, Polish A Lit., Mod. Greek Lit., 
Russian A Lit., Economics…

Kasztany kwitną zgodnie z maturalną instrukcją i w ogóle wiosna w pełni, więc 
wszystko się zgadza. Najważniejsze, że dwudziesty trzeci już rocznik matu-
rzystów naszego liceum realizuje swój plan na życie spokojnie i w dobrych 
nastrojach.

Życzę Wam, żeby tak było do 18 maja. A potem – najdłuższe w życiu wakacje!!!

Już wiem, że mojej przyjaciółce, czytelniczce tego bloga i jednocześnie – konse-
kwentnej tropicielce błędów językowych niżej podpisanej nie spodoba się, co 
następuje:

1. Użycie nieistniejącego w słowniku języka polskiego wyrazu „pigwoniada”;
2. Zastosowanie czasownika pochodzącego z gwary więziennej: „rozkminiać” 

(Fe, dyrektor szkoły, polonistka i rozkminiać!!!);
3. Brak spójności gramatycznej formy adresata tekstu.

Trochę mniej żalu będzie miała w związku z użyciem słów i sformułowań zaczerp-
niętych z obcego języka (blog, examination papers, paper’y). Trudno! Swoboda 
wypowiedzi jest najważniejsza! ;) Poza tym hiperpoprawność językowa bywa 
czasami upiornie nudna, choć zapewne w wypełnianiu egzaminacyjnych arkuszy 
obowiązuje… Na blogu można sobie pozwolić na trochę niesfornego luzu! Tak 
uważam!

Radosnej majówki wszystkim! Maturzystom – dobrej kondycji zdrowotnej 
i intelektualnej!



— 111 —

2018-05-03 
KALINOWY CZAR

W szkole, odkąd tylko pamiętam, powszechnie uważało się, że matematyka jest 
najtrudniejszym przedmiotem, ever!

Z matematyką miałam relację dwubiegunową. Uwielbiałam geometrię; najbar-
dziej – zadania z zastosowaniem twierdzenia Talesa i Pitagorasa. Lubiłam rów-
nania i układy równań. Natomiast rachunek prawdopodobieństwa, a także całki 
i różniczki pozostały dla mnie do końca liceum czarną magią.

To że lubiłam matematykę, zawdzięczam pani Irenie Durmaj, mojej nauczycielce 
ze szkoły podstawowej (pięknej, mądrej, dobrej i sprawiedliwej!) oraz mojemu 
tacie, który czasami dawał mi do rozwiązania jakieś matematyczne łamigłówki 
i wcześniej pokazał mi różne sposoby rozwiązywania problemów matematycz-
nych, których uczono w szkole o wiele później.

Od nauczyciela matematyki w liceum (gdzie moje oceny z tego przedmiotu oscy-
lowały między 3+ a 4+) usłyszałam, że będę najlepszą matematyczką na poloni-
styce. Poniekąd ta przepowiednia sprawdziła się. Na pierwszym roku polonistyki 
obowiązywał przedmiot – logika, z którego egzamin w sesji letniej uważany był 
za największą „kosę” na wydziale. Wiele osób nie mogło go przebrnąć i musia-
ło odejść z uczelni. Byłam jedną z dwóch osób na dwustuosobowym pierwszym 
roku polonistyki zwolnionych z tego egzaminu. To zwolnienie zawdzięczałyśmy 
obie – tak się składa, że byłyśmy przyjaciółkami! – samym piątkom uzyskanym 
z różnych sprawdzianów, a także – z aktywności podczas zajęć. Logika okazała się 
dla nas obu najłatwiejszym przedmiotem na pierwszym roku, w przeciwieństwie 
na przykład – do podstaw nauk politycznych, które wspominam jako horror, ale 
także – do historii literatury, za którą nie przepadałam ze względu na ogrom wie-
dzy faktograficznej, którą trzeba było przyswoić. Zawsze wolałam poetykę i teorię 
literatury. „Nurkowanie” w tekstach literackich było dla mnie największą frajdą.

A logika na Wydziale Polonistyki UW w latach mojego studiowania była czystą 
poezją. Uwielbiałam ją.

Odkąd pracuję w szkole, jestem świadkiem, jaką udręką dla wielu uczniów jest ma-
tematyka i jaką grozę wywołuje maturalny egzamin z tego przedmiotu. Tak się dzia-
ło na maturze narodowej, tak się dzieje na maturze IB, bez względu na późniejsze 
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wyniki z egzaminów. Tegoroczni maturzyści też zupełnie inaczej, mocniej przeżywają 
egzaminy z matematyki niż egzaminy z innych przedmiotów. Choć można zdawać 
ten przedmiot na dwóch (na maturze narodowej) lub nawet trzech poziomach (IB)…

Dobrze, że matematyczne paper’y skończyły się właśnie dzisiaj…

Zastanawiam się często nad wynikami badań, które pokazują, że ponadprzeciętną 
wyobraźnią matematyczną charakteryzuje się około sześćdziesięciu procent dzie-
ci, które nie zetknęły się jeszcze z systemem edukacji. Na poziomie licealnym – już 
tylko około pięciu procent.

Nasuwa się rozpaczliwe pytanie, co robić, żeby było inaczej, żeby rozpalać, a nie – 
tłamsić uczniowski potencjał…

Mówi się, że matematyki na poziomie podstawowym trzeba uczyć w sposób zin-
tegrowany z innymi aktywnościami i w powiązaniu z jej zastosowaniem praktycz-
nym. Tak też robimy od wielu lat włączając matematykę w interdyscyplinarne 
projekty badawcze. Twierdzi się również, że ważne, by nauczyciel umiał wyłapać, 
z pozornie absurdalnej i niepoprawnej odpowiedzi/uwagi ucznia, elementy autor-
skich, kreatywnych pomysłów, które mogą prowadzić do pomyślnego rozwiązania 
skomplikowanego problemu matematycznego. No i to jest prawie niemożliwe, bo 
wymaga ogromnej wrażliwości i wyobraźni matematycznej nauczyciela. O to jest 
bardzo trudno, bo absolwentki wydziałów pedagogicznych to najczęściej huma-
nistki. Większość nie musiała nawet zdawać matematyki na maturze…

Stąd nasz pomysł na zafundowanie wszystkim naszym uczniom ze szkoły podsta-
wowej na poziomie PYP – „Kalinowych światów”, z pogranicza astronomii, poezji, 
sztuki, matematyki, eksperymentów przyrodniczych; jednym słowem – Kalino-
wych czarów. Może ci uczniowie radośnie będą podchodzić do matematycznych 
zadań i szczęśliwie zatracą matematyczny lęk wdrukowany w emocje kolejnych 
pokoleń Polaków… Kalina, nauczycielka PYP i czarodziejka w jednej osobie, absol-
wentka Wydziału Matematycznego UW, ma szansę na rozdmuchanie w uczniach 
wszelakiej wyobraźni, nie tylko – matematycznej.

Trzeba teraz tylko doczekać realizacji Diploma Programme przez obecnych ucz-
niów PYP.

Niech Kalinowy czar działa!!!
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2018-05-06 
WSZYSTKO JEST POEZJA

W latach siedemdziesiątych chyba ukazał się tekst jednego z moich ulubionych 
w tamtych czasach twórców – Edwarda Stachury, pt. „Wszystko jest poezja”. Pisarz 
użył w tytule niepoprawnej formy gramatycznej mianownika zamiast narzędni-
ka w wyrazie „poezja”. Tytuł mojego dzisiejszego tekstu jest nawiązaniem do tej 
książki.

Ktoś kiedyś przysypał gruzami i śmieciami krzew bzu. Bez wegetował tak przez 
wiele lat. Na szczęście ktoś inny wiele lat później, zamiast wynająć koparkę i usu-
nąć wszystko razem z pogiętym, zdeformowanym bzem, ręcznie usunął śmieci, 
przymocował do krzewu linki, przypiął je – jak namiot – „śledziami” do gruntu 
i w ciągu kilku kolejnych lat uformował piękny krzew, który teraz corocznie od-
wdzięcza się, kwitnąc w maju na potęgę.

Był sobie brzydki, depresjogenny, szary mur. Ktoś zasadził przy nim bluszcz, który 
szybko stworzył ciekawą, zieloną, całoroczną instalację… Albo – ktoś stworzył na 
nim piękne malowidło. … Albo – ktoś powiesił na nim banner, na którym jest pięk-
ne zdjęcie malowniczej zieleni…

Uczennica przez dziesięć lat, pomimo „obstawienia” drogimi korepetycjami, 
utrwalała w sobie przeświadczenie, że matematyka jest nie dla niej. I raptem za-
częła nabierać przekonania, że matematyczne zadania mogą być ciekawe…

Inna uczennica przez dziewięć lat nie nauczyła się konstruować pisemnych, dłuż-
szych wypowiedzi. Nie wiedziała, od czego zacząć, na czym skończyć i jak usze-
regować argumenty. Miała pełną blokadę na wyrażanie się na piśmie. A teraz 
stwierdza, że do „paper’ów” z języka polskiego była najlepiej przygotowana…

Uczeń, jeden, drugi i trzeci, uczył się dla ocen. Wiedział, że oprócz ciężkiej pracy 
czasem przydaje się spryt, mniejsze lub większe kłamstewka, drobne oszustwa, 
prośby i naciski, kierowane pod adresem nauczycieli… Teraz zaczął rozumieć, że 
nauka nie na tym polega…

Przyszło do szkoły dziecko – małe, nieśmiałe, zablokowane, a teraz podnosi rękę, 
zgłasza się do prezentacji, podczas których bywa ekspertem… Jest radosne, 
chętne, pewne siebie. Nauka sprawia mu ewidentną radość.
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Była brzydota, jest piękno.

Był lęk, była blokada i nieśmiałość, było krętactwo, jest odwaga, kreatywność 
i radość.

Ktoś wykonał pracę, która jest poezją…

Jaką ta praca ma wartość dla „sprawcy” i dla „przedmiotu” działań. Czym jest dla 
bzu, krajobrazu, ucznia, uczennicy i nauczyciela…

Co znaczy, że czyjeś życie to poezja…

Bo są też przecież smutne, niespełnione, zniewolone dusze.

One tracą motywację do efektywnych działań, bo:

1. Zawsze pensja jest zbyt mała;
2. Zawsze praca źle zorganizowana i bez sensu;
3. Zawsze szef niesprawiedliwy, bo innych zawsze bardziej lubi, rząd głupi, a ko-

ledzy w pracy nieżyczliwi i niesprawiedliwie faworyzowani.

Z ich ust padają często komentarze-węże, oceny-zabójstwa, słowa, które są złem 
w czystej postaci – „inny” zawsze jest głupi, źle ubrany, zbyt gruby lub zbyt chudy…

Ich mur pozostanie depresjogenny, krzew bzu zginie bezpowrotnie, żaden ich 
uczeń nie odkryje w sobie nieznanych obszarów i potencjałów, raczej zablokuje 
się i do reszty zwątpi w swoje możliwości.

Czy jest jakaś moc, żeby ich odczarować…

Na szczęście są wokół mnie wolni ludzie. Z nimi to, co niemożliwe, staje się możli-
we, to, co trudne, bywa łatwe… Nawet przeprowadzka w trakcie roku szkolnego… 
I dwie konferencje w trakcie tejże przeprowadzki…

I jest piękna wiosna… I wszystko jest poezja…
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2018-06-09 
NATRĘTNY SYNDROM „NIEMAMCIASIU”

Kiedy byłam bardzo mała, pierwszą dłuższą frazą, którą opanowałam, był zwrot: 
„nie mam ciasiu”. Używałam go, gdy czułam się zakłopotana i chciałam się odda-
lić. Niektórzy dorośli nadawali mi różne przezwiska (np. tapsik, cyplonok, chałecz-
ka), a jednym z nich było: niemamciasiu. Jak tam nasze niemamciasiu? Co tam 
u naszego niemamciasiu?

Ostatnio tyle się działo. Przeprowadzka. Dwie części konferencji. Urządzanie no-
wej siedziby. Zdawanie starej. Różne usterki. Braki. Oswajanie nowej przestrzeni. 
Mnóstwo spraw formalnych. Sprawa sądowa z dłużnikiem. Sprawy nauczycielskie, 
uczniowskie, kadrowe. Zakupy. Wybory. Urządzanie teatru. Teraz siłowni. Za mo-
ment – placu zabaw. Jednego. Drugiego. Zdarza mi się pisać służbowe maile po 
godzinie 24.00… Uff! Pojawia się natrętna myśl – na nic nie mam czasu! Nawet na 
pisanie bloga.! A przecież tyle interesujących rzeczy się działo, o których chcia-
łabym napisać! Brałam udział w ciekawym seminarium: „Drogi do edukacji”, 
zorganizowanym przez WCIES. Odbyła się – bardzo udana!!! – nasza sztanda-
rowa akcja, mój ukochany uliczny happening – Literacka Mapa Warszawy!!! 
Uczniowie zrealizowali wspaniałe i jakże różnorodne pomysły! Pogoda dopi-
sała! O wszystkim chciałabym napisać! I nie mam czasu!!! Straszne!!! Do tego 
dochodzą ludzkie emocje – nie zawsze dobre! Bo inni wokół też uważają, że mają 
za dużo, za trudno i stale pod wiatr! Czasem lęki rodziców tworzą szczelne emo-
cjonalne byty, mocne przeświadczenia, przez które nie mogą się przebić żadne 
racjonalne argumenty. I człowiek jest „ugotowany”!

Kiedy ogarnia mnie przerażająca myśl, że na nic nie mam czasu, kiedy widzę wo-
kół samych sfrustrowanych i rozżalonych ludzi, czuję, jak dłonie i szczęki zaciskają 
się. Twarz tężeje. W głowie królują natrętne myśli – nie zrobiłam jeszcze tego, 
tamtego i owego! I kiedy ja to wszystko „ogarnę”?! Zapadam się. Zapominam, 
że wokół są ludzie, którzy czekają na uśmiech, na żart, na uważne spojrzenie! 
Że moim zadaniem jest tworzenie radosnego środowiska dla rozwoju uczniów. 
A ja owładnięta swoim „niemamciasiu”, zapominam, że szkoła to taki delikatny, 
ulotny twór, w którym równie ważne jak wyniki, organizacja pracy, warunki 
lokalowe – są emocje: ENTUZJAZM i POCZUCIE SZCZĘŚCIA! I UŚMIECH!

Przecież właśnie o tym zorganizowaliśmy konferencję!
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Radosnej szkoły nie mogą tworzyć sfrustrowani perfekcjoniści, którzy stale wi-
dzą szklankę w połowie pustą! I zrzędzą! I męczą się! I fukają na świat! Że taki 
niedoskonały! Że tyle w nim wad, braków i usterek! I jak tu żyć?!

A przecież w maju mieliśmy wszyscy dwa przedłużone weekendy!!! Wiosna jest 
wyjątkowo piękna! Jest jasno! Tyle słońca! Ptaki śpiewają! Krzewy pachną! No 
i zdarzają się wspaniali, dzielni ludzie, którzy ZAWSZE!!!, bez względu na zapra-
cowanie i niełatwe okoliczności, mają błysk w oku, życzliwe słowo dla bliźniego 
i cudowny uśmiech, który „leczy rany”, łagodzi frustracje i pozwala wrócić do 
świata żywych i radosnych!!!

Dziękuję!!! Jestem w domu!!!

2018-06-14 
I NIE BYŁO JUŻ NIKOGO

Przedstawienie trzymało w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty, a trwało 
1,5 godziny! Momentami wywoływało dreszcz grozy. Znakomity scenariusz, na-
pisany przez polonistki – Krystynę Szrajber i Magdę Mikę, na podstawie powieści 
Agathy Christie, perfekcyjna realizacja, dbałość o każdy szczegół, znakomite kre-
acje wszystkich młodych aktorów, pomysłowa scenografia sprawiły, że mieliśmy 
do czynienia z wydarzeniem artystycznym wyjątkowo smakowitym i absolutnie 
nietypowym dla naszej szkoły. Był to pierwszy kryminał w wykonaniu Teatru Mon-
neta i zarazem pierwszy tak długi spektakl.

Z ogromną przyjemnością obserwowałam, jak przemyślana i dopracowana w naj-
drobniejszych szczegółach jest każda rola, każdy ruch na scenie. Stałam się wi-
dzem. Zapomniałam, że oglądamy teatr szkolny. Przestałam się bać potknięć, 
zapomnień i zagubień, bałam się za to – w związku z fabułą. Rozumiałam każde 
słowo, choć wykonawcy nie używali mikrofonów. Wciągnęłam się w akcję. Na wi-
downi panowała absolutna cisza i duże napięcie, choć przecież oglądaliśmy krymi-
nał z jednej strony – znany, z drugiej – należący do zupełnie innej epoki, można by 
pomyśleć, że trącący myszką. A jednak przedstawione sytuacje, motywy ludzkich 
działań okazały się nad wyraz aktualne, a postacie – fascynujące.
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W realizację przedstawienia zaangażowanych było wielu uczniów, kilkunastu wy-
stąpiło na scenie, ale wielu współtworzyło spektakl przygotowując scenografię, 
kostiumy, rekwizyty, charakteryzację, efekty specjalne, światło.

Wielkie gratulacje!!! Wielka moja radość, że Piwniczny Teatr Monneta mógł wresz-
cie wyjść na powierzchnię i zabłysnąć, jak prawdziwy diament!!!

Szukajcie festiwali teatralnych! Jesteście gotowi, by pokazać się światu!

2018-06-17 
CZEGO UCZY NAS AGATHA CHRISTIE

Okazało się, że twórczynie przedstawienia „I nie było już nikogo” miały wątpliwo-
ści, czy będę zadowolona z wyboru tekstu, na podstawie którego powstał scena-
riusz. No bo wiadomo było, że Mickiewicz, Gombrowicz, Osiecka to moi ulubieni 
twórcy… Ale inscenizacja kryminału, w którym trup ściele się gęsto, wydawała się 
ryzykowna… Bo może uznam, że jest niemoralna… W szkole…

A przecież ten scenariusz ma bardzo wyraźne etyczne przesłanie. Poddaje 
w wątpliwość naiwne przeświadczenie, któremu wszyscy ulegamy w młodości, 
a niektórych z nas nie opuszcza ono do końca życia – że zło jest poza nami. To 
„inny” jest zły, nie – my. Jeśli przydarzy nam się jakieś świństewko, znajdujemy 
tysiące wyjaśnień i usprawiedliwień, żeby w końcu i tak się okazało, że zawinił 
ten „inny”.

Nie chcemy wiedzieć, że każdy z nas jest wyposażony zarówno w zasoby dobra, 
jak i – w zasoby zła. Każda nasza decyzja, każda nasza myśl, każde nasze słowo, 
każde nasze działanie jest dokonywaniem wyboru: albo sięgnę do jednych, albo – 
do drugich.

I nikt z nas nie może być do końca pewien, czy zakończy swoją przygodę z tym 
życiem jako dobry, czy może jednak zły człowiek.

Przed złem nie zabezpiecza nas ani wykształcenie, ani stanowisko i status społecz-
ny, ani praktykowanie religii, ani dobrobyt…
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A w obszar zła wciągają nie tylko gwałtowne emocje: miłość, dla której jesteśmy 
skłonni zrobić wszystko, nienawiść, lęk, zazdrość, ale – być może przede wszyst-
kim – oportunizm, lenistwo, opieszałość i interesowność, a także – uleganie nało-
gom. Postawa – jedno piwo nie zaszkodzi, umiem przecież prowadzić samochód/
wyciąć wyrostek robaczkowy itp., itd. Postawa – nie będę się wychylał, nie opłaca 
mi się reagować, gdy kogoś krzywdzą. Postawa – śpieszę się, nie musiałem prze-
cież zauważyć tego poszkodowanego człowieka, psa, kota… Postawa – wiem, że 
tak nie powinno się działać, ale wszyscy są zadowoleni, więc może to nic takiego…

Bardzo młodzi aktorzy, występujący w naszym szkolnym przedstawieniu, żeby 
zagrać tak, jak zagrali, musieli przejść przyśpieszony kurs dojrzałości. Widzo-
wie, żeby siedzieć w takim skupieniu przez półtorej godziny, musieli również 
przeżyć tę niepokojącą prawdę o człowieku.

I to był niewątpliwie jeden z większych walorów wychowawczych wystawione-
go w minionym tygodniu spektaklu.

2018-06-28 
NIECHCIANY TEKST – O RADOŚCIACH I TRUDACH TWORZENIA GIMNAZJUM

Poniższy tekst został napisany na prośbę Biura Edukacji w listopadzie 2017 r. Kilka 
dni temu ukazała się publikacja „Warszawskie gimnazja 1999 – 2017”, w której 
na stronach 56 – 62 opublikowano jedynie krótkie fragmenty mojego tekstu (po-
dobnie potraktowano teksty innych dyrektorów gimnazjów). Niżej zamieszczam 
całość swojego tekstu.

Na liceum miałam pomysł. Gimnazjum tworzyłam – wstyd się przyznać – bez żad-
nej wizji. Po prostu namówili mnie rodzice licealistów ze względu na swoje młod-
sze dzieci.

Powstało w 2000 r. Początki były niewdzięczne. Okazało się, że większość liceal-
nych nauczycieli nie widzi siebie w gimnazjalnej klasie. Zatrudnialiśmy wówczas 
głównie pracowników naukowych wyższych uczelni, świetnych wykładowców, 
znakomitych wychowawców, żądnych władania uczniowskimi duszami. Jednak 
chodziło bardziej o dusze starszej młodzieży. Zaczęłam więc zatrudniać nauczy-
cieli szkolnych. Ci jednak często nie potrafili wyjść z wyuczonej rutyny i niezbyt 
pasowali do charakteru naszej szkoły.
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Ten charakter wynikał z dwóch edukacyjnych celów, które uznaliśmy za najważniej-
sze. Po pierwsze chodziło o to, by uczniowie na lekcjach nie tracili czasu i nie nudzili 
się, tzn. – by nauczanie było efektywne i na wysokim poziomie merytorycznym, 
a także – atrakcyjne w formie. Po drugie ważne było dla nas, by w szkole panowały 
dobre relacje międzyludzkie, klimat wzajemnej akceptacji, tolerancji i empatii.

Nauczyciele akademiccy potrafili stworzyć taką stymulującą rozwój atmosferę. 
Gorzej było z nauczycielami szkolnymi, skoncentrowanymi na „realizacji treści pro-
gramowych”, często bezradnymi wobec uczniowskiego braku pokory i okrutnego 
czasem poczucia humoru. Obecność licealistów w jednym lokalu nie pozwalała 
wybuchnąć problemom wychowawczym, ale nastał taki rok (na szczęście jeden 
jedyny!), kiedy gimnazjum przeprowadziło się samo do nowej siedziby. Dobrzy, 
ambitni, najczęściej piątkowi uczniowie w ciągu tego roku szkolnego całą energię 
twórczą wykorzystywali na wymyślanie i wprowadzanie w życie czasami niezbyt 
wysublimowanych psikusów i żartów, dezorganizujących pracę szkoły. Po roku 
w nowej siedzibie pojawili się również licealiści i sytuacja unormowała się, choć 
nie była idealna. To właśnie w klasach gimnazjalnych pojawiały się przypadki mob-
bingu rówieśniczego, epatowania gadżetami, „mocowania się” z nauczycielami. 
Miałam wrażenie, że większość uczniowskiej energii marnuje się i na pewno nie 
jest wykorzystywana w procesie uczenia się. Żadne nawet najbardziej atrakcyjne 
tzw. „zajęcia dodatkowe”, pozalekcyjne, które próbowaliśmy organizować w szko-
le, nie były w stanie tej sytuacji zmienić. Prawdziwe życie uczniów odbywało się 
poza szkołą, także – w sieci. Najczęściej dorośli – zarówno rodzice, jak i nauczyciele, 
nie mieli dostępu do tego prawdziwego świata. Było takie troszkę schizofrenicz-
ne funkcjonowanie uczniów – z jednej strony walczyli o dobre oceny, próbowali 
grać role dobrych uczniów i grzecznych dzieci swoich rodziców, z drugiej tworzyli 
ten swój młodzieżowy świat, któremu daleko było do cywilizowanej ogłady. W tym 
emocjonalnie rozbuchanym świecie panowały całkiem pierwotne reguły gry, dużo 
przemocy i przerażająca samotność wrażliwej i niedojrzałej jednostki. Czasami wy-
stępowały „przebicia”, „nieszczelności” i ten brutalny, dziki świat ukazywał się prze-
rażonym i bezradnym dorosłym. Tych ostatnich najczęstszą reakcją była agresja, 
która – jak wiadomo – jest inną twarzą lęku. Bezpośrednich, przyłapanych na gorą-
cym uczynku winnych karano. Nieszczelności poddawano procesowi lukrowania. 
Brakowało narzędzi, by coś zmienić, choć oczywiście angażowaliśmy psychologów 
– i tych zatrudnionych w szkole i tzw. zewnętrzne zespoły interwencyjne.

Pomimo niezłych wyników egzaminów gimnazjalnych i dowodów na to (dzięki 
edukacyjnej wartości dodanej), że jesteśmy szkołą sukcesu, nie miałam wrażenia, 
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że dajemy naszym gimnazjalistom możliwość „edukacyjnego szybowania”. Czu-
łam, że nie umiemy zaangażować w pełni uczniowskiej kreatywności, wyobraźni, 
nie potrafimy wyzwolić radości badania, doświadczania, analizowania, samodziel-
nych dokonań. Choć przecież byliśmy rzetelną szkołą. Uczniom i ich rodzicom 
chodziło o „twardą wiedzę” pamięciową, najwyższe wyniki procentowe, wysoki 
poziom angielskiego i… miejsce szkoły w rankingu. Próby nauczycieli, by rozsma-
kować młodych ludzi w samym procesie poznawczym, choć uparcie podejmowa-
ne, udawały się w stopniu minimalnym.

Sądzę, że w tym czasie byliśmy dosyć tradycyjną szkołą, jak inne dobre gimna-
zja publiczne i niepubliczne. Taki stan nie był dla mnie jednak satysfakcjonujący. 
Wiedziałam, że może być inaczej – od 2003 r. w naszym liceum realizowaliśmy 
program IB DP (Program Matury Międzynarodowej).

Ochłonęliśmy trochę po trudnym procesie wdrażania IB DP i mniej więcej od 
2007 roku zaczęliśmy przyglądać się IB Middle Years Programme. Nawiązaliśmy 
kontakty z jedynymi wówczas dwoma gimnazjami w Polsce, które realizowały 
MYP – gimnazjum (publicznym) w Gdyni i (niepublicznym) w Lublinie. Od 2008 r. 
mieliśmy status oficjalnego kandydata MYP. Certyfikat dostaliśmy w 2011 r. Były 
to najtrudniejsze trzy lata w historii naszego gimnazjum.

Okazało się, że wprowadzanie MYP do gimnazjum jest o wiele trudniejsze od im-
plementowania Diplomy w liceum. Zmian, związanych z wdrożeniem programu 
IB, nie wytrzymywali ani nauczyciele, ani rodzice uczniów, mimo szkoleń i pomocy, 
także ze strony IBO.

MYP polega m. in. na uczeniu metodą projektów, w tym – interdyscyplinarnych. 
Na poziomie gimnazjalnym programy nauczania są ambitne, wiedza akademicka 
z poszczególnych przedmiotów nauczania – na wysokim poziomie… Podstawową 
trudnością było przekształcenie programów przedmiotowych w problemowe in-
terdyscyplinarne projekty. Nauczyciele przyzwyczajeni do realizowania podręczni-
ków w kolejności rozdziałów, od deski do deski, nie radzili sobie z tym zadaniem. 
W MYP musieli potraktować programy nauczania jak materiał, z którego należy 
„ulepić” projekty, nie uroniwszy ani przecinka. Projekty międzyprzedmiotowe mu-
siały być ciekawe, angażujące emocje. Miały być dziełem całego zespołu nauczy-
cieli. Wymagały systematycznych, wielogodzinnych spotkań. Rezygnowali więc 
z pracy. Trzeba było szukać kolejnych. Tego nie mogli znieść z kolei rodzice ucz-
niów. Gimnazjum rozpadało się. Na wdrażanie MYP nałożył się niż demograficzny. 
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Klasy liczyły po kilka osób. Otuchy dodawała nam społeczność Międzynarodowe-
go Gimnazjum im. Paderewskiego w Lublinie w osobach dyrektora szkoły i koor-
dynatorki IB MYP; szkoły, która jako pierwsza w Polsce uzyskała autoryzację na 
realizację programu IB na poziomie gimnazjum. Koordynatorka MYP kilka razy 
szkoliła naszych nauczycieli. Trzykrotnie odwiedzali nas edukatorzy z IBO.

Udało się w końcu stworzyć zespół nauczycieli – zaangażowanych, pełnych pasji. 
Śmiało mogę powiedzieć – warto było i zaraz postaram się wyjaśnić, dlaczego.

Szkoły realizujące programy IB mają swoją moc, swoją misję. Chodzi – choć być 
może dla niektórych to twierdzenie jest nazbyt patetyczne – o zmienianie świata 
na lepsze. Celem wszystkich programów stworzonych przez IBO jest rozwijanie 
w uczniach (ale także w nauczycielach) cech z profilu ucznia IB tzw. IB Learner 
Profile, takich jak: kierujący się zasadami, wszechstronny, podejmujący ryzyko, 
myślący, badający, refleksyjny, dbający o równowagę, opiekuńczy, otwarty; oraz – 
kształtowanie następujących postaw: docenienie, zaangażowanie, współpraca, 
pewność siebie, kreatywność, ciekawość, empatia, entuzjazm, niezależność, uczci-
wość, szacunek, tolerancja.

Proces nauczania musi być zorganizowany tak, by te cechy i postawy rozwijać. Tak 
więc – w przeciwieństwie do szkół tradycyjnych – wychowanie uczniów, kształto-
wanie ich osobowości jest głównym, najważniejszym celem ich edukowania. Takie 
założenie ma ogromny wpływ na organizację procesu kształcenia, który całko-
wicie rezygnuje z tradycyjnych metod podawczych. Wszystkie programy IB wy-
magają od szkoły umożliwienia uczniowi samodzielnego badania, analizowania, 
eksperymentowania, dostrzegania analogii, interpretowania tekstów i materia-
łów źródłowych. Wbrew pozorom nie jest to proste, bo w końcu summa summa-
rum uczeń musi osiągnąć wysoki, żeby nie powiedzieć – najwyższy możliwy – po-
ziom merytoryczny.

Nasza szkoła – Monnet International School – realizuje trzy z czterech programów IB:

1. Primary Years Programme – skierowany do przedszkolaków i uczniów młod-
szych klas szkoły podstawowej, w wieku od 3 do 12 lat;

2. Middle Years Programme – dla młodzieży z najstarszych klas podstawówki 
i gimnazjalistów w wieku od 11 do 16 lat;

3. Diploma Programme – dla dwóch ostatnich klas liceum (16-19 lat).
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PYP i MYP sprawiają, że dzieci i młodsza młodzież lubią szkołę; ciężko pracują, 
bawiąc się jednocześnie. Uczą się pracy w grupach. Ćwiczą zarówno odgrywanie 
roli lidera jak i członków grupy. Dobrze się komunikują, poznają języki obce jako 
narzędzia komunikacji. Trenują przygotowywanie prezentacji. Poznają rozmaite 
techniki autoprezentacji. Są otwarte na problemy społeczne, empatyczne, ale też – 
energiczne i śmiałe. Eksperymentują, wyciągają wnioski, realizują swoje pomysły.

Diploma jest najstarszym programem. Dopiero później IBO stworzyło MYP i PYP. 
Rodzą się pytania: Dlaczego je stworzyło… I w jaki sposób… Diploma naprawdę 
bardzo różni się od licealnych programów narodowych. Te ostatnie, choć wcale 
się do tego nie przyznają, wywodzą się jednak jakoś z pruskiego modelu edukacji. 
Uczeń, nawet w pozornie przyjaznej szkole niepublicznej, ma za zadanie pilnie 
przyswajać wiedzę przekazywaną mu w szkole. Celem są wysokie oceny. Przyswo-
isz w 100%, otrzymasz swoje bezpieczne 100% z testu sprawdzającego twoją wie-
dzę. Te 100% oznacza, że uczeń i szkoła spełniają swoje zadanie, odnoszą sukces. 
Życie jest proste, choć śmiertelnie nudne. Emocji przysparza jedynie agresywna 
rywalizacja, hierarchia w grupie, bo przecież ktoś ma 100%, a ktoś inny – tylko 70; 
strach, by nie być kozłem ofiarnym. Bez ocen nauka w tym tradycyjnym modelu 
nie jest ważna.

IB opiera się na zupełnie innych założeniach. Jeśli uczeń trafia do Diplomy po 10 
latach treningu w pruskim modelu szkolnym, przeżywa dramat, choć powinien 
się zachwycić. Nagle wymaga się od niego zupełnie innych postaw i umiejętności. 
Musi samodzielnie sformułować tezę badawczą, zaplanować serię eksperymen-
tów… Tych eksperymentów nie da się przeprowadzić bez popełniania błędów… 
Musi samodzielnie zinterpretować tekst, który nie doczekał się jeszcze opracowań, 
omówień… Za popełnianie błędów uczeń przez dziesięć lat „szkoły pruskiej” był 
karany, przeżywał poczucie porażki, poczucie przegranej, poczucie „gorszości”. 
Był prymusem, więc teraz popełnianie błędów, samodzielność badawcza, ryzyko 
formułowania własnych wniosków przerażają go! Ileż nieprzespanych nocy go to 
kosztuje! Bo przecież wciąż chce być najlepszy! Musi być najlepszy! Myśli o wyniku! 
Spala się, myśląc o wyniku! Traci energię na strach przed porażką w tym innym, 
niepewnym, całkiem nowym edukacyjnym obszarze, gdzie wymaga się od niego 
samodzielności, kreatywności i odpowiedzialności. Nie umie emocjonalnie zaanga-
żować się w procesy badawcze. Nie umie czerpać z nich radości! One go męczą, bo 
są związane z ryzykiem błędu, ryzykiem porażki, na którą nie może sobie pozwo-
lić. Diploma zamiast rozwijać, staje się szkołą przetrwania w nowym, ryzykownym, 
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traumatycznym środowisku edukacyjnym. Uczniowie, którzy mają duży potencjał 
intelektualny i twórczy, i świetnie powinni sobie radzić w IB, załamują się, tracą 
energię do życia, uważają, że ten program jest zbyt wymagający. Nie potrafią zaan-
gażować wyobraźni, nie trenowali w szkolnych murach intuicji badawczej i radości 
poznania, więc cierpią, nie śpią i uprawiają IBowską martyrologię.

W tym sensie nasze przedszkole lepiej przygotowuje do Diplomy niż tzw. dobre, 
bo – rankingowe, gimnazja, w których nauka wiąże się z „kuciem” i rozpasaną 
rywalizacją, nastawioną na maksymalny wynik punktowy czy procentowy.

Middle Years Programme w gimnazjum oczywiście ułatwia potem naukę w liceum 
IB, w liceum tradycyjnym i na uczelni wyższej, ale nie na tym polega jego najwięk-
szy walor. Kładziony jest nacisk na korelację poszczególnych przedmiotów, zdoby-
wana przez ucznia wiedza ma układać się w jedną całość, naucza się jej w sposób 
holistyczny, podkreślając związki między poszczególnymi przedmiotami.

Aby tak było, wyznaczono sześć tzw. kontekstów globalnych (global contexts), 
czyli obszarów, w których zacierają się granice między przedmiotami, a zdoby-
wana wiedza łączy się z życiem codziennym. Należą do nich: Personal and cultu-
ral expression (Jaka jest natura i cel twórczego wyrażania siebie?), Globalization 
and Sustainability (Jakie są wzajemne powiązania w świecie globalnych prze-
mian?), Identities and Relationships (Kim jestem? Kim jesteśmy?), Orientation 
in Space and Time (Jakie jest znaczenie pojęć „gdzie” i „kiedy”?), Fairness and 
Development (Jakie są konsekwencje naszego człowieczeństwa?), Scientific and 
Technical Innovation (Jak rozumiemy świat, w którym żyjemy?). Odpowiedzialność 
za wyniki nauczania jest wspólna, obejmuje ucznia i nauczyciela, którzy współ-
pracują dla osiągnięcia wspólnego celu, czyli jak najlepszych efektów wspólnie 
podejmowanych wysiłków. Zajęcia organizowane przez nauczyciela służą przede 
wszystkim kształceniu umiejętności poprzez praktykę i działanie, kładą nacisk na 
samodzielne, krytyczne i twórcze myślenie każdego ucznia, dlatego tak ważne jest 
stawianie przed uczniami zadań problemowych, które zmuszą ich do aktywności, 
z wykorzystaniem różnorodnych form pracy i pomocy dydaktycznych. Uczniowie 
najefektywniej zdobywają wiedzę i umiejętności, kiedy rozumieją cel omawia-
nego zagadnienia, potrafią powiązać go z realnym życiem, mają możliwość 
praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, rozumieją kryteria oceniania 
i otrzymują konstruktywną informację zwrotną, czują się bezpiecznie – ich po-
mysły, opinie są zauważane i szanowane.
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Program MYP jest dla nastolatka ciekawy. Angażuje emocje. Powoduje, że szkoła 
staje się dla niego atrakcyjniejszym i przyjaznym miejscem.

Przy czym – ciekawa rzecz! – Middle Years Programme nie narzuca żad-
nych treści programowych, pozwala realizować podstawę programo-
wą kraju, w którym funkcjonuje szkoła. Jest wyłącznie opisem sposobów 
organizowania nauczania.

Nauczanie w MYP odbywa się w ramach ośmiu grup przedmiotowych. I – uwaga! – 
każda z nich występuje w podobnym wymiarze godzin, co zapewnia młodzieży 
harmonijny rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i kulturalny. Wiedza ma 
charakter zintegrowany, jest skorelowana międzyprzedmiotowo. Uczniowie po-
znają omawiane zjawiska jednocześnie z perspektywy różnych przedmiotów, 
np. w ujęciu filozoficznym, polonistycznym, biologicznym i matematycznym. 
Pomaga im to dostrzec wielowymiarowość otaczającego świata i złożoność 
zagadnienia.

MYP jest nie tylko – wbrew pozorom – świetnym przygotowaniem do egzami-
nu gimnazjalnego, lecz także kształtuje prospołeczne postawy. Powoduje więk-
sze zaangażowanie uczniów w życie szkoły i otoczenia. Sprawia, że środowisko 
edukacyjne staje się częścią ich prawdziwego życia, jest dla nich ważne, angażuje 
i wyzwala pozytywne emocje.

Szkoła przestaje być miejscem spełniania trudnego i nudnego obowiązku, spa-
lania się w morderczej, wyjaławiającej rywalizacji o upragnione 100% wyniku 
z testu. Staje się miejscem, w którym młody człowiek czerpie radość z samego 
procesu poznawania i własnego rozwoju.

I jeszcze jedno. Często szkoły IB – jako szkoły międzynarodowe – traktowane są 
przez kandydatów i ich rodziców jak szkoły językowe. Jednym z pierwszych pytań, 
jakie padają na spotkaniach informacyjnych, jest pytanie o liczbę zatrudnionych 
native’ów… Tymczasem w szkołach IB język angielski jest jedynie narzędziem ko-
munikacji. Liczy się krytycyzm poznawczy, niezależność i odwaga intelektualna, 
kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność, a nie – piękny akcent brytyjski, 
czy – amerykański.

Również pojęcie międzynarodowości jest rozumiane przez IBO dosyć niestandar-
dowo. Międzynarodowy charakter szkoły potocznie kojarzy się z wysokim pozio-
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mem nauczania języków obcych oraz obecnością obcokrajowców wśród uczniów 
i kadry.

Tymczasem międzynarodowa edukacja rozumiana jest przez IBO jako wielo-
poziomowy, ciągły proces, pomagający uczniom zrozumieć nowe wyzwania 
stawiane przez współczesny świat i – reagować na nie. Przejawia się w rozwija-
niu wrażliwości na problemy innych ludzi, cech i postaw opisanych w sylwetce 
ucznia IB, umiejętności podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań 
jako rezultatu procesu uczenia się.

Ważnym narzędziem motywowania uczniów do wysiłku jest MYP-owy system 
oceniania, który ma niewiele wspólnego z tradycyjnym, szkolnym ocenianiem.

W programie MYP każda grupa przedmiotowa posiada jasno sprecyzowane kry-
teria oceniania, właściwe dla każdego rodzaju prac, z którymi spotka się uczeń na 
poszczególnych przedmiotach. Praca ucznia – inaczej niż w programie polskim – 
kończy się podaniem przez nauczyciela informacji zwrotnej, jaki poziom osiągnął 
uczeń w danym kryterium. W trakcie semestru nie posługujemy się pojęciem 
„ocena”, tylko informujemy ucznia za pomocą cyfr i opisu słownego, na jakim 
poziomie znajduje się on w tym momencie pod względem opanowania konkret-
nych umiejętności specyficznych dla różnych przedmiotów. Maksymalny poziom, 
jaki uczeń może osiągnąć w każdym z kryteriów na każdym przedmiocie, to 8. 
Dopiero na koniec semestru czy roku szkolnego poziomy uzyskane przez ucznia 
z każdego kryterium są sumowane i przeliczane na ocenę w siedmiostopniowej 
skali (1-7), a następnie – na oceny polskie (w skali 1-6), które pojawiają się na 
świadectwie.

Na przykład na lekcjach języka polskiego stosujemy 4 kryteria oceniania postępów 
ucznia. Kryterium A to analiza; kryterium B – organizacja; kryterium C – budo-
wanie tekstu; kryterium D – użycie języka. Za pomocą kryterium A, czyli analizy, 
sprawdzamy, w jakim stopniu uczeń potrafi zanalizować określony tekst kultury; 
czy potrafi go zidentyfikować, osadzić w odpowiednim kontekście, znaleźć po-
dobieństwa i różnice z innymi tekstami kultury. Ustalamy, czy nabył umiejętność 
posługiwania się odpowiednią terminologią i umiejętność budowania uargumen-
towanej wypowiedzi na temat analizowanego dzieła.

Za pomocą kryterium B, czyli organizacji, sprawdzamy, w jakim stopniu uczeń 
potrafi zbudować poprawną wypowiedź (ustną i pisemną). Określamy stopień 
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dopasowania struktury wypowiedzi do tematu, jej spójność i logiczność, a także 
umiejętność użycia narzędzi formatowania (techniczne).

Za pomocą kryterium C, czyli tworzenia tekstu, sprawdzamy, w jaki sposób uczeń 
zaangażował się w tworzenie tekstu wypowiedzi. Oceniamy poprawność procesu 
analitycznego, właściwy dobór stylu i argumentacji, umiejętność myślenia i wy-
obraźnię uczniów.

Za pomocą kryterium D, czyli użycia języka, sprawdzamy zakres umiejętności 
językowych ucznia w mowie i piśmie, poprawność gramatyczną, ortograficzną, 
stylistyczną i interpunkcyjną, zakres stosowanego słownictwa, umiejętność właś-
ciwego stosowania niewerbalnych środków przekazu.

Każde kryterium jest oceniane na podstawie kilku prac. Uczeń, mając jakąś pracę 
do wykonania, jest wcześniej informowany przez nauczyciela, według których kry-
teriów dana praca będzie oceniana. Nauczyciel szczegółowo komunikuje swoje 
wymagania, omawia je z uczniami, dając im do zrozumienia, że osiągnięcie 
najwyższego poziomu jest realne i możliwe, a sukces leży w zasięgu uczniów. 
Kryteria są tak skonstruowane, by zdiagnozować poziom określonych umiejęt-
ności. Dzięki temu każdy uczeń może poznać swoje słabe i mocne strony, do-
wiedzieć się, jakie są jego bieżące kompetencje, a co wymaga jeszcze poprawy.

Każdy przedmiot ma odmienne, dostosowane do swojej specyfiki sposoby wysta-
wiania uczniom ocen. Nie miejsce, żeby dokładnie je tutaj przytaczać. Przykładem, 
dotyczącym oceniania podczas lekcji polskiego, chciałam jedynie zobrazować, 
w jaki sposób system oceniania w naszej szkole jest skonstruowany.

Podstawowym celem oceniania w naszym gimnazjum jest monitorowanie postę-
pów i osiągnięć ucznia w nauce, a także dostarczanie nauczycielom informacji, 
czy stosowane przez nich metody nauczania są skuteczne. Ocenianie stanowi 
narzędzie mierzenia poziomu uczniowskich osiągnięć w stosunku do celów za-
kładanych przez program. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są zaangażowani 
w proces oceniania, a informacja zwrotna na temat postępów jest podstawą na-
uczania i uczenia się. Program, którego nauczamy, oraz narzędzia, za pomocą 
których oceniamy, podkreślają znaczenie zasad i postaw istotnych dla IBO. Zasady 
te zakładają rozwój dociekliwości, wszechstronności u młodych ludzi, którzy będą 
w stanie stworzyć lepszy i bardziej pokojowy świat, dzięki takim wartościom jak 
międzykulturowy szacunek i zrozumienie.
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Jednocześnie proces oceniania jest tak zorganizowany, by nie wzmacniać postaw 
rywalizacyjnych wśród uczniów, a potęgować w nich autorefleksję nad własny-
mi mocnymi i słabymi punktami, rozwijać umiejętność diagnozowania własnych 
osiągnięć i braków; oraz nawyk czuwania nad przebiegiem własnego rozwoju.

Jego istotną właściwością jest generowanie radości z kreowania pozytywnych 
zmian w sobie – rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy. Ocena, a właści-
wie zdobyty poziom osiągnięć, nagradza postęp. Ważny staje się proces i pro-
gres, a nie – wynik. To właśnie proces edukacyjny i własny progres są źródłem 
radości. Angażują, wciągają. Powodują, że nastolatek chętnie przychodzi do 
szkoły i spędza czas na nauce.

Podsumowując – realizowany w naszym gimnazjum MYP to międzynarodowy 
program edukacyjny. Bazuje na polskiej podstawie programowej, jednak opie-
ra się na metodach nauczania stworzonych i zalecanych przez IBO. Uczniowie 
biorą udział w interdyscyplinarnych lekcjach i projektach, wykonują liczne prace 
badawcze i twórcze ze wszystkich przedmiotów oraz doświadczenia. Uczą się, jak 
samodzielnie rozwiązać problem badawczy i zastosować zdobytą wiedzę w prak-
tyce oraz rozwijają krytyczne myślenie. Dzięki przejrzystym kryteriom oceniania 
i dużej swobodzie badawczej są zmotywowani do pracy i czują się odpowiedzialni 
za swoje postępy w nauce.

Middle Years Programme ma charakter inkluzywny, czyli włączający, co po-
woduje, że wspiera integrację wszystkich uczniów, nie dzieląc ich na lepszych 
i gorszych. Daje szansę spektakularnego rozwoju również uczniom ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi (!!!). Jest nie tylko świetnym przygotowaniem 
do egzaminu gimnazjalnego, lecz także narzędziem kształtującym prospołeczne 
postawy, stanowiącym doskonały wstęp do nauki w programie matury międzyna-
rodowej i na wyższych studiach.

Daje uczniom i nauczycielom dużą satysfakcję.

Jednak wciąż niewiele szkół w Polsce go realizuje – obecnie 8 gimnazjów. Dla po-
równania – Diploma Programme wdrożyło już 40 polskich liceów. Dlaczego tak 
się dzieje…?

Powody są moim zdaniem następujące:
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1. Brak świadomości wartości Middle Years Programme, przywiązanie do trady-
cyjnego modelu nauczania;

2. Duży koszt implementowania i prowadzenia tego programu;
3. Poważne problemy organizacyjne i kadrowe, które pojawiają się w trakcie 

wprowadzania MYP w szkole.

Kiedy mówimy o emocjonalnym dobrostanie ucznia, entuzjazmie i optymizmie 
nauczycieli, skomplikowanych IB-owskich kryteriach oceniania, konieczności za-
warcia polskiej podstawy programowej w MYP-owych interdyscyplinarnych pro-
jektach, nowo zatrudnieni nauczyciele szeroko otwierają oczy…

Kiedy przygotowujemy konferencję na temat: „Felicytologia w praktyce szkolnej”, 
ich zdumienie jest jeszcze większe. Dziwią się też czasem rodzice naszych ucz-
niów. Upewniają, czy to tak musi być, bo przecież rzeczywistość szkolna, którą 
znają, jest zupełnie inna… Z jednej strony chcą czegoś innego niż szkolna zwycza-
jowa rutyna, z drugiej czasami potrzebują zapewnień i dowodów, że w naszych 
działaniach nie popełniamy jakiegoś błędu, bo tak są one odmienne od tego, co 
dzieje się w innych szkołach. Na poziomie liceum wystarcza najczęściej autorytet 
IBO. Na poziomie gimnazjum autorytet IBO jeszcze nic nie znaczy. MYP w prze-
ciwieństwie do Diplomy nie jest jeszcze modny i powszechnie ceniony. Jesteśmy 
jedynym gimnazjum w Warszawie, które realizuje ten program. W ubiegłym roku 
również gimnazjum przy warszawskim LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie 
otrzymało certyfikat IBO na MYP, ale w związku z reformą edukacji niedługo się 
nim nacieszyło, zmuszone będzie realizować program w skróconym wymiarze 
z czterech do dwóch lat, w pierwszej i drugiej klasie czteroletniego liceum.

W całej Polsce, jak już wspominałam, jest jedynie osiem gimnazjów oferują-
cych MYP, z czego pięć to gimnazja publiczne. Z tych pięciu – cztery funkcjonują 
przy liceach ogólnokształcących, oferujących Diploma Programme. Przy dwóch 
z trzech gimnazjów niepublicznych z MYP istnieją też licea, proponujące DP. Tylko 
jedno – nasze – stanowi zespół szkół IB od przedszkola, poprzez szkołę podstawo-
wą, gimnazjum, aż do matury IB.

Programy IB są drogie. Dlatego szkołom niepublicznym trudno jest podołać ko-
niecznym do ich wprowadzenia wydatkom. Większe możliwości mają mądre sa-
morządy, świadome wartości tych programów dla społeczeństwa. I nie chodzi tu 
bynajmniej o znajomość języka angielskiego wśród dzieci i młodzieży. Największą 
wartością programów IB jest ich niezwykła skuteczność wychowawcza. Kształtują 
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one uczniów w taki sposób, by stawali się oni samodzielnymi, zaradnymi, odważ-
nymi, twórczo myślącymi, aktywnymi obywatelami.

Niestety świadomość wartości programów IB jest niska zarówno wśród rodziców 
i nauczycieli, jak i wśród władz samorządowych.

Na przykład samorząd warszawski zdecydował się jedynie na prowadzenie dwóch 
liceów z Diplomą (LO im. Kopernika i LO im. Batorego). Moim zdaniem – ze wzglę-
du na siłę oddziaływania na uczniów – wprowadzanie Primary Years Programme 
i Middle Years Programme jest ze względów społecznych dużo ważniejsze. Tu-
taj na wysokości zadania stanął samorząd bydgoski oferujący bezpłatną naukę 
w trzech programach IB – PYP, MYP i DP. Samorządy z Wrocławia, Lublina, Gdyni 
i Gliwic oferują w placówkach publicznych MYP i Diplomę.

Wiedzę o roli programów IB, zwłaszcza – PYP i MYP, w kształtowaniu świado-
mości społecznej mają rządy niektórych krajów, które wspierają rozwój progra-
mów IB w szkołach. Tak jest w Norwegii, Hiszpanii i niektórych krajach Ameryki 
Południowej.

Na koszt wprowadzania i utrzymania programów IB składają się:

1. Wyposażenie placówki w wymagane przez IBO pomoce naukowe;
2. Szkolenie nauczycieli na warsztatach organizowanych przez IBO;
3. Przyjmowanie kolejnych IB-owskich wizytacji i kontroli;
4. Opłata kandydacka i roczna.

International Baccalaureate Organization ściśle określa, jakimi pomocami dydak-
tycznymi powinna dysponować szkoła; dostęp do jakich tekstów powinien być 
zapewniony w bibliotece szkolnej. Formułuje także swoje oczekiwania dotyczące 
bazy lokalowej. Te oczekiwania mogą być trudne do spełnienia.

Wstępne doposażenie placówki w pomoce naukowe i zasoby biblioteczne to – jak 
pokazują nasze doświadczenia – szacunkowy koszt około 200.000,00 złotych.

Przeszkolić trzeba całe grono pedagogiczne. Koszt jednego warsztatu organizo-
wanego przez IBO waha się od dwóch do ośmiu tysięcy złotych w zależności od 
formy i miejsca, w którym on się odbywa. Szkolić każdego nauczyciela należy co 
dwa do pięciu lat, w zależności od terminu zmian wprowadzanych do programów 
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nauczania lub kryteriów oceniania. Tuż przed każdą zmianą programu trzeba 
przeszkolić nauczycieli przedmiotów, których programy zmieniają się. Wymagane 
jest także szkolenie pracowników administracji szkoły.

Szkoła obciążana jest kosztami pracy, podróży oraz pobytu w Warszawie wizytato-
rów odwiedzających szkołę (przeloty, hotele, posiłki, transport).

Opłata kandydacka wynosi 10.930,00 franków szwajcarskich. Wysokość opłaty 
rocznej za oferowanie Middle Years Programme to 7.160,00 euro.

I teraz intymne wyznanie – żeby zdobyć środki pozwalające przygotować małą 
prywatną szkołę do starań o autoryzację IBO, musiałam sprzedać mieszkanie.

Największą jednak trudność przy wprowadzaniu Middle Years Programme do 
gimnazjum sprawiają problemy kadrowe.

System kształcenia nauczycieli jest niestety w Polsce niewydolny. Magisterium 
z matematyki, filologii polskiej, geografii i innych dziedzin nauki – uprawniające 
do rozpoczęcia pracy w szkole – otrzymują osoby przekonane, że po kilkudzie-
sięciu godzinach zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania danego 
przedmiotu są przygotowane do pracy w szkole.

Tymczasem programy IB wymagają od nauczycieli dobrego warsztatu zawodowe-
go. Niestety żaden absolwent polskiej wyższej uczelni takiego warsztatu nie ma. 
To szkoła musi stworzyć taki system szkolenia adeptów nauczycielskiego fachu, by 
nie narazić na szwank swoich uczniów i dać szansę młodemu człowiekowi zdoby-
cia podstawowych nauczycielskich umiejętności. Jeśli szkoła realizuje program IB, 
wymagania są znacząco większe.

Jednak wykazujący entuzjazm młodzi nauczyciele stosunkowo szybko i chętnie 
się uczą. Programy IB, choć wymagające wiele pracy, dają dużo wolności, a ich 
realizacja przynosi spektakularne efekty, co daje pedagogom wiele satysfakcji 
i radości.

Najtrudniej jest z nauczycielami, którzy mają już doświadczenie zawodowe zdo-
byte w tradycyjnych szkołach. Nawet jeśli deklarują kreatywność i zapał twórczy, 
nawet jeśli rzeczywiście mają świetne pomysły, dla większości z nich to doświad-
czenie staje się balastem uniemożliwiającym podróż po krainie IB. Są zszokowani 
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wymaganiami. Niektórzy nie wiedzą, że każda minuta lekcji powinna być prze-
myślana i przygotowana, a sama lekcja – stanowić spójną całość, mającą swoją 
dynamikę. Inni dziwią się, że należy sprawdzać uczniowskie zeszyty, a potrzeb-
ne podczas lekcji kserokopie przygotowywać przed lekcją, a nie – podczas niej. 
Zdarzają się tacy, którzy nie umieją profesjonalnie organizować efektywnej pracy 
w grupach, a jest to forma uczniowskiej aktywności bardzo przez IBO pożądana. 
Poważnym wyzwaniem bywa też systematyczna praca zespołowa i wypracowanie 
wspólnych strategii nauczania i oceniania. A już przekształcanie treści progra-
mowych w IB-owskie projekty, zgłębianie skomplikowanego systemu oceniania 
w MYP stają się często wymaganiami zupełnie niepojętymi. Dużą trudnością jest 
także powstrzymywanie się od jałowego narzekania i szukania winnych własnych 
porażek w otoczeniu, bo elementem profesjonalizmu jest zdaniem IBO entu-
zjazm, a także optymizm i empatia.

Tak więc początki Middle Years Programme w gimnazjum to dramatyczna rotacja 
kadry, która oczywiście nie jest dobra dla uczniów. Nie podoba się także rodzicom, 
więc rozwiązują umowy o kształcenie i zabierają swoje dzieci. Zaczynają się kłopo-
ty finansowe. A koszty wdrażania MYP wciąż rosną…

Tylko trzy prywatne gimnazja w Polsce przetrwały ten proces. Wiem, że był dla 
nich równie bolesny jak dla nas.

Z całą pewnością jednak stwierdzam, że warto było. Nasza szkoła jest teraz wyjąt-
kowo efektywna – uczniowie naprawdę się rozwijają. Jest to rozwój wszechstron-
ny. Są zaangażowani, aktywni, odpowiedzialni, twórczy i bardziej radośni od tych 
sprzed „epoki IB”.

Wierzę, że nie ma lepszego sposobu zapobiegania różnym patologiom – zwłasz-
cza rówieśniczej agresji i uzależnieniom – a także epidemii depresji wśród mło-
dzieży – niż programy PYP i MYP.

Powstał w naszym gimnazjum trzon zespołu nauczycielskiego składający się 
z profesjonalistów światowego formatu – prawdziwe nauczycielskie diamenty, 
nieczęsto obecne w innych placówkach. Oczywiście po obrzeżach szkolnego życia 
snują się jeszcze jacyś maruderzy – nie ma w rzeczywistości bytów idealnych! – 
ale aktywność i współpraca grona pedagogicznego oraz jakość pracy większości 
nauczycieli są zupełnie wyjątkowe, a i ci, którzy marudzą, albo w końcu nabierają 
energii do pracy, albo odchodzą.
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W Polsce wciąż dyskutuje się o strukturze systemu oświaty i o treściach progra-
mowych. Moim zdaniem ktoś wreszcie powinien zająć się kompleksowo sposo-
bem przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu oraz zastanowić się nad 
metodami kształcenia. Niech szkoła w końcu przestanie być edukacyjnym muze-
um, gdzie kolejne pokolenia dzieci tracą mnóstwo czasu, by po lekcjach douczać 
się na korepetycjach; miejscem pozorowanych, nieskutecznych działań, w którym 
traci się bezpowrotnie nie tylko sporą część życia, ale także właściwy małym dzie-
ciom zapał poznawczy i radość z własnych dokonań.

Moim zdaniem z edukacją jest trochę tak, jak – ze sztuką. Nie liczy się – o czym, 
ważne jest – jak. Tzn. nie jest istotny temat dzieła, istotą jest jego forma. Język, 
sposób artystycznego wyrazu jest sensem sztuki, a nie – zagadnienia, o które ta 
sztuka się ociera.

Dyskutując o szkole, o gimnazjach, o treściach programowych zbyt często zapomi-
namy, że to właśnie przede wszystkim nowoczesna forma lekcji, najwyższa jakość 
relacji: uczeń-nauczyciel, dobra, pełna entuzjazmu i radości atmosfera w szkole – 
naprawdę inspirują, aktywizują, rozgrzewają emocje, otwierają, zachwycają, 
zapadają w pamięć, zmieniają sposób myślenia, motywują do wysiłku; po pro-
stu – zmieniają młodego człowieka. Liczba godzin danego przedmiotu, zakres 
treści programowych, a także organizacja całego systemu edukacji mają – moim 
zdaniem – zdecydowanie mniejsze znaczenie.

W tekście wykorzystałam dane ze strony internetowej (www.ibo.org) i ze strony naszej 
szkoły (www.maturamiedzynarodowa.pl) oraz fragmenty tekstów informacyjnych z tej 
ostatniej, a także fragment tekstu z własnego bloga na stronie szkoły pt. „Dlaczego 
powstały PYP i MYP”.

Za konsultację dziękuję koordynatorce MYP Angelice Maj i doradczyni metodycznej 
w MIS Jolancie Borodzik.

2018-07-05 
WYNIKI

Wyniki naprawdę nie są najważniejsze. Wiemy to sami, tłumaczymy to naszym 
uczniom i ich rodzicom. Najważniejszy jest progres, rozwój i przełamywanie włas-
nych barier. Programy IB – PYP, MYP, DP – pomagają przełamywać wewnętrzne 
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bariery jak żadne inne programy. Przy zaangażowaniu uczniów zapewniają nie-
zwykły, wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Są przygodą edu-
kacyjną najwyższej próby. Wszyscy są w tych programach wygrani.

Gratuluję więc wszystkim naszym tegorocznym maturzystom niezwykłej przygody 
z Diplomą…

A jednak… jeśli zdarza się znakomity wynik, trzeba z ogromną radością pogratu-
lować spektakularnego sukcesu. Gratuluję więc Oli, która uzyskała maksymalny 
możliwy do uzyskania w systemie IB wynik – 45 punktów!!!

Miło było, Olu, przeżywać dzisiaj z Tobą tę ogromną radość!

Gratuluję uczniom, którzy otrzymali maksymalne oceny (7) z poszczególnych 
przedmiotów:

Polish A – Dorota; English B Hl – Dorota i Martyna; English A Hl – Ola; French B Hl – 
Ola i Paulina; Spanish AB Sl – Julia, Ola i Ula; Geography Hl – Ola; Business Manage-
ment - Andrzej; Chemistry Sl – Ola; Math Studies Sl – Ola; Mathematics Sl – Zosia.

Jestem dumna z uczniów, którzy z Extended Essay uzyskali maksymalna notę A:

Polish – Dorota; French B – Ola; Chemistry – Julia; Psychology – Wiktoria; History – 
Ania; Visual Arts – Franciska.

Gratuluję sukcesu osobom, które pokonały w ciągu dwóch lat programu baaardzo 
daleką drogę.

Cieszę się z tymi absolwentami, którzy zmagali się w ostatnim czasie z problema-
mi zdrowotnymi, ale nie poddali się i ich trud się opłacił.

Teraz świat stoi przed Wami otworem! Niektórzy z Was mogą przebierać i wybie-
rać do woli w najlepszych światowych i krajowych uczelniach.

Gratuluję nauczycielom i koordynatorowi IB DP!

Życzę wszystkim udanych wakacji!!!
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2018-08-25 
CZUŁOŚCI I IMPERATYWY

Myśląc o nowym roku szkolnym, który już za moment, zastanawiam się nad mo-
tywacjami ludzkich działań. Oczywiście najłatwiej zobaczyć powody swoich włas-
nych wyborów. I tu pojawia się w głowie zaśpiew – „czułości i imperatywy, czułości 
i imperatywy”.

Czułość – emocja najmilsza ze wszystkich. Uczucie wobec drugiego człowieka, 
zwierzęcia, rośliny, miejsca, przedmiotu, który dla mnie ma wartość duchową… 
Powoduje, że zatrzymuję się, skręcam z głównej, zaplanowanej, bezpiecznej drogi, 
robię rzeczy, które mogą być przez kogoś uznane za mało poważne, nierozsąd-
ne, głupie, ryzykowne, nieopłacalne… Raptem najważniejszy staje się jakiś kot, ja-
kieś pisklę kawki, jakieś dziecko, niekoniecznie tylko własne, jakiś człowiek, dotąd 
obojętny, jakieś drzewo nagle uduchowione… I jest myślenie, i jest emocja, która 
rośnie – powoduje radość albo smutek, wywołuje łzy lub uśmiechy, daje powód 
do działania, do starań, do wysiłku.

A czasami jest mocniej – czasem, jak grom z jasnego nieba, pojawia się imperatyw 
wewnętrzny, impuls, który nie daje najmniejszego wyboru, ale jednocześnie po-
zwala poczuć wewnętrzną, taką trochę natchnioną, pewność, w którą stronę mam 
pójść. Wszystkie najważniejsze decyzje życiowe podjęłam – bez najmniejszych wa-
hań, bez żadnej kalkulacji i bez głębszej analizy – pod wpływem powalającego 
imperatywu wewnętrznego. Ani razu żadnej z tych decyzji życiowej nie żałowałam. 
Wszystkie były trafione i dały mi szczęście.

Życiowe błędy, które popełniłam, zawsze były efektem letniości emocji, zaniechań, 
zaniedbań, odwrócenia uwagi od nieważnych, czy też – mniej ważnych dla mnie, 
w danym momencie, spraw. Ale nie były to błędy, których konsekwencje spowo-
dowałyby jakieś bardzo przykre dla mnie następstwa. Mam więc łatwo. Mojej 
energii nie pochłaniają dywagacje, czy iść w tę, czy w tamtą stronę… Czy robić to, 
czy tamto… Coś mnie niesie.

Dotyczy to decyzji związanych zarówno z życiem osobistym, jak i zawodowym. 
Praca zawsze związana była z natchnieniem. Pamiętam, jak dźwigałam kilogramy 
zeszytów w dużej płóciennej siatce (sprawdzałam każdą pracę pisemną każdemu 
uczniowi, klasy liczyły powyżej trzydziestu uczniów, pensum – 36 godzin tygodnio-
wo, pracowało się także w soboty), stojąc na przystankach autobusowych, trzyma-
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jąc się drążka w zatłoczonym środku transportu publicznego, ostrożnie podążając 
po oblodzonych zimą chodnikach, zawsze w obcierających stopy butach, taszcząc 
torbę pełną zeszytów i dzienniczków lektur, wraz z siatkami pełnymi zrobionych 
po drodze zakupów, na czwarte piętro bez windy. I potem, jeszcze w płaszczu 
i tych raniących stopy butach (działo się to w czasach PRL-u, kiedy to w polskich 
sklepach nie istniały buty, nie będące narzędziem wyrafinowanej tortury!), wyj-
mowałam te zeszyty i z wypiekami na twarzy czytałam uczniowskie wypracowania, 
w poszukiwaniu samodzielnych myśli, emocji powstałych na skutek lektur… A po-
tem, wieczorem, już po wnikliwej lekturze i bardzo dokładnym poprawieniu błę-
dów, pisałam pod wypracowaniami długie recenzje, z surowymi ocenami liczbo-
wymi, ale chwalące każdy ślad postępu w umiejętnościach refleksyjnego czytania 
lektur, poprawnego posługiwania się językiem polskim, samodzielnego myślenia. 
Recenzje najczęściej dłuższe od samych wypracowań… Emocjonalne, zachęcające 
do dalszego wysiłku.

Natchnienie zostało. Motywacja wciąż ta sama. Aktywność zmieniła swą formę. 
Torturą, w miejsce fizycznego trudu i bólu, stał się ogromny stres, związany z kwe-
stiami lokalowymi, urzędowo-prawnymi, czasem – finansowymi, a przede wszyst-
kim – zwykłym draństwem niektórych ludzi, a także nadmiarem dokumentów „do 
przerobienia”.

Ostatnio obejrzałam kilka znakomitych filmów, których bohaterowie pchani byli 
czułością i silnym wewnętrznym imperatywem. Dwa z nich – „Niezwyciężony” 
i „Najlepszy” – oparte są na faktach. Łukasz Palikowski w „Najlepszym” portretuje 
sportowca – Jerzego Górskiego, który ustanowił (w czasach PRLu) rekord świata 
w triatlonie, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman, wbrew logi-
ce, własnym – realnym, fizycznym i zdrowotnym – możliwościom, ratując się w ten 
sposób przed autodestrukcją. Głównego bohatera znakomicie gra Jakub Gierszał. 
Pokazał człowieka, którego czułość do dwóch kobiet i do córki oraz wewnętrzny 
mocny imperatyw, pchający do sportowego wysiłku, uwalniają od nałogu, w który 
wpadł po uszy we wczesnej młodości.

Podobną motywację w życiu ma tragiczna bohaterka „Trzech bilboardów za Eb-
bing, Missouri”, zagrana brawurowo przez Frances McDormand (pamiętna rola 
w „Fargo”!) – niesie ją czułość do zamordowanej córki i wewnętrzny imperatyw 
w podejmowaniu mocno niekonwencjonalnych działań, mających „obudzić” 
uśpioną miejscową społeczność.
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Wczoraj obejrzeliśmy zupełnie niezwykły – oniryczny, bajkowy – film „Kształt 
wody”. Przypowieść o miłości. Tytułowy kształt wody, to tak naprawdę – kształt 
miłości, kształt życia. Żywioł, który nas niesie. Główna bohaterka najpierw odczu-
wa czułość wobec „innego”. Ta czułość wprowadza zupełnie nową jakość uczuć 
do jej życia. Bariera między „ja” a „ty” zanika i natychmiast pojawia się szczęście, 
a także ból. Letnie, nijakie emocje przestają istnieć. Życie nabiera smaku i wy-
razistości, także – dotychczasowe przyjaźnie stają się nagle zupełnie niezwykłe, 
mocne. A potem ta czułość właśnie generuje silny imperatyw wewnętrzny, który 
doprowadza do wyborów i działań, stawiających na głowie całe jej dotychczasowe 
życie, nadających temu życiu sens…

Czułości i imperatywy…

Życzę wszystkim nauczycielom i uczniom w nadchodzącym roku szkolnym dużo 
czułości wobec osób i przyrody wokół, natchnienia, które pozwala nie odczuwać 
trudów, i imperatywów wewnętrznych, które umożliwiają przełamywanie barier – 
wewnętrznych i zewnętrznych. Niech to wszystko razem przyniesie sukces – każ-
dej uczennicy i każdemu uczniowi, każdej nauczycielce i każdemu nauczycielowi, 
a w rezultacie – całej naszej szkolnej społeczności!

Udanego roku szkolnego 2018/2019!

2018-09-03 
WYSTĄPIENIE PODCZAS INAUGURACJI

Kiedy mówimy szkoła, od razu myślimy o ocenach.

Gdy małe dziecko idzie do szkoły, wszyscy bliscy pytają je – jak ci idzie, jakie masz 
oceny.

Maturzysta również musi spowiadać się wszystkim z wyników egzaminów.

Wyniki są ważne. Na ich podstawie przyjmują albo nie na studia.

Większość naszych licealistów może się pochwalić świadectwami ukończenia gim-
nazjum z wyróżnieniem. Są tacy, którzy w trakcie swojej szkolnej historii otrzymy-
wali wyłącznie świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Ciężko na to wyróżnienie 
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pracowali, bardzo pilnując ocen. I chwała im za to! Mają za sobą świetny trening 
pracy, który na pewno im się przyda!

Chciałam jednak zacząć ten rok szkolny od zdania, które może być odebrane jako 
przestroga, ale chciałabym, aby było odebrane jako zachęta.

Kiedy za bardzo emocjonujemy się ocenami, najczęściej zbyt mało emocjonujemy 
się samą nauką. Koncentrując się na dywagacjach, czy nasza praca zasługuje już 
na 5, czy jedynie na 4 i co zrobić, by mieć szansę na 6, być może zbyt mało anga-
żujemy się w temat, problem naukowy, zagadkę matematyczną. Nie pozwalamy 
sobie „zanurkować” jak najgłębiej w tezę eseju, angażując własne doświadczenia 
i emocje. Nie pozwalamy sobie na radość zgłębiania problemu, przechodzenia na 
coraz to wyższy poziom abstrakcji.

W pracy badawczej ważny jest proces. Często prowadzi nas on w nieprzewidywa-
nych kierunkach. W nauce tak właśnie ma być. Nauka – poznawanie, dociekanie, 
wnioskowanie powinno nas zaskakiwać, cieszyć, angażować, niepokoić, napełniać 
dumą i radością.

Jeśli zamiast tego nauka jest powodem permanentnego stresu, spowodowanego 
lękiem o dość dobry – zgodny z naszymi ambicjami i ambicjami najbliższych – 
wynik punktowy lub procentowy, następuje paraliż możliwości poznawczych 
i zmniejszenie efektywności funkcjonowania w szkole.

Wielu wspaniałych, inteligentnych, kreatywnych i pracowitych uczniów nie osiąga 
wyników na miarę swoich możliwości z powodu nadmiernej troski o oceny.

Wybraliście program IB. Macie ogromny potencjał i chęć do pracy. Jesteście zdolni 
i ambitni.

Apeluję – pozwólcie sobie na radość uczenia się dla samego uczenia się. Cieszcie 
się z eksperymentów, zagadek naukowych, pisania kreatywnych prac, zbierania 
materiałów źródłowych, samodzielnego wyciągania wniosków. Macie do dyspozy-
cji najlepszy program edukacyjny na świecie – program IB. Wykorzystajcie go do 
maksymalnego własnego rozwoju. Zaangażujcie się, „wkręćcie” w naukę, a wtedy 
i życie wyda Wam się bardziej sensowne, i pojawią się wyniki punktowe lub pro-
centowe lepsze od oczekiwanych.
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Wyników maturalnych powyżej 40 punktów nie uzyskują osoby, które tylko „od-
haczają” sylabusy przedmiotowe, przyswajają podręcznikową wiedzę. Żeby otrzy-
mać taki wynik z matury, trzeba naukowo „zaszaleć”, być odważnym, mieć własne 
zdanie, analizować, badać – do końca, wnikliwie i z zaangażowaniem.

Życzę wszystkim uczniom wiele odwagi i zaangażowania w naukę, i dużo, dużo 
radości.

Podobne życzenia mam dla nauczycieli – dajcie młodym ludziom przykład zaan-
gażowania i radości z pracy!

Wszystkiego dobrego w roku szkolnym 2018/2019!

2018-09-04 
INAUGURACJA

Wystartowaliśmy – cztery udane inauguracje odbyły się. Rok szkolny 2018/2019 
w MIS można uznać za rozpoczęty. Ładna pogoda spowodowała, że uczniowie 
młodszej podstawówki powitali szkołę na świeżym powietrzu. Starsi uczniowie – 
pod dachem, ale za to – w nowych, przestronnych wnętrzach.

Inauguracja w liceum była zupełnie wyjątkowa. Odbywała się już po raz 27. Trady-
cją inauguracji w naszej szkole jest wykład inauguracyjny. Zapraszaliśmy zawsze 
wybitnych przedstawicieli świata nauki. Czasem wykład przygotowywali najbar-
dziej wyraziści nauczyciele MIS.

Pierwszy raz w historii szkoły wykładowcą był uczeń. Pomysł był mój. Ucznia też 
wytypowałam. Przyjął moją propozycję z radością, jako wyróżnienie. Sprostał za-
daniu nad podziw dobrze. Powiem więcej – jego wystąpienie nie odbiegało pozio-
mem merytorycznym, starannością i precyzją przygotowania od wszystkich dwu-
dziestu sześciu wcześniejszych wykładów inauguracyjnych, wygłoszonych przez 
osoby dorosłe, najczęściej z pokaźnym dorobkiem naukowym.

Coraz częściej spełnia się w szkole moje marzenie – uczeń zachwyca nauczyciela, 
niedorosły staje się ekspertem wśród dorosłych. W sposób spektakularny Hubert 
– uczeń, rozpoczynający naukę w klasie trzeciej liceum, zachwycił nauczycieli, ko-
legów i ich rodziców. Uważam, że szkoła nie powinna być miejscem, w którym 



— 139 —

popisują się dorośli. Elokwencja nauczycieli, najczęściej nadmierna, troszkę rozbu-
chana, powinna być powściągana, by dać przestrzeń uczniowskiej ekspresji. Szko-
ła powinna być środowiskiem, w którym uczniowie „rosną”, stają się ekspertami, 
mogą prezentować swoje przekonania, opinie, pomysły i swoją wiedzę. I tak właś-
nie coraz częściej dzieje się u nas, co jest dla mnie powodem do radości i dumy.

Chwała Ci, Hubercie!

To nie był koniec aktywności uczniowskiej podczas uroczystości rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego. Od 2008 roku nasza szkoła bierze udział w Wymianie Mło-
dych Ambasadorów: Warszawa-Tajpej. W tym roku na Tajwan poleciały dwie lice-
alistki – Natalia i Karolina. Przygotowały film i prezentację oraz radosną opowieść 
o swoich wrażeniach z wymiany. Dla obu była to niezwykła przygoda, którą długo 
będą pamiętać. Natalia zaczęła się uczyć kaligrafii i języka chińskiego. Zamierza 
to kontynuować.

Bardzo dziękuję trojgu licealistom, że pomimo wakacji przygotowali atrakcyjne 
wystąpienia, które zechcieli zaprezentować przed całą szkołą. Miło, że odwiedzili 
nas absolwenci. I w ogóle miło… Dużo radości na ten początek…

2018-09-07 
ZIELONA SZKOŁA

Nie ma lepszego wejścia w szkolną rzeczywistość od udanej „zielonej szkoły” za-
raz po pierwszym września. Od 1992 r. co roku zabieramy uczniów w plener na-
stępnego dnia po inauguracji roku szkolnego. Dla wszystkich jest to okazja do 
wzajemnego poznania się, pozbycia obaw i zahamowań, stworzenia przyjaznego 
środowiska, niezbędnego do efektywnej nauki.

Tegoroczny pobyt licealistów i gimnazjalistów w Broku odbywał się pod hasłem: 
Together unplugged. Chodziło o to, żeby do minimum ograniczyć korzystanie 
z urządzeń elektronicznych i skoncentrować się na „tu i teraz”, dbając o relacje 
międzyludzkie i grupowo trenując kreatywność. Zajęcia z kreatywności prowadziły 
dwie nasze nauczycielki, przeszkolone przez fundację Destination Imagination.

Głównym zadaniem było stworzenie w zespołach klasowych scenek ilustrują-
cych poszczególne cechy profilu ucznia. Żeby było ciekawiej, tworzenie scenek 
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teatralnych odbywało się w przerwach między zajęciami merytorycznymi i spor-
towymi. Albowiem do Broka codziennie przyjeżdżali coraz to inni nauczyciele MIS. 
Odbywały się zajęcia języka polskiego, języków obcych (w tym – testy poziomują-
ce), matematyki, biologii, chemii, fizyki, artu, spotkania z koordynatorami IB DP 
i CAS. Nauczycielka Psychology prowadziła warsztaty na temat psychologii gier 
komputerowych. Nauczycielka fizyki nauczyła kilka osób grać na bębnach.

Aktywności teatralne uczniowie przygotowywali samodzielnie, bez ingerencji 
nauczycieli, w przerwach między zajęciami. Odbyły się także atrakcje w postaci 
spływów kajakowych, parku linowego, wycieczek rowerowych, gier zespołowych 
i planszowych, ogniska. Dzięki pięknej pogodzie uczestnicy mogli korzystać 
z odkrytego basenu. Słychać było gitary, bębny djembe, flety, śpiew…, a przede 
wszystkim – śmiech uczestników zielonej szkoły, a także pytanie – czy musimy już 
wracać?

Dziękuję wszystkim nauczycielom za świetne przygotowanie zajęć. Uczniom – za 
otwartość, nieprawdopodobną kreatywność i twórczą odwagę. Pełnomocniczce 
do spraw jakości kształcenia – za koordynowanie całości przedsięwzięcia. Nauczy-
cielce wychowania fizycznego – za niezwykłą dbałość o szczegóły w organizacji 
zajęć sportowych.

I znów byliśmy, jak co roku – jako szkoła – bardzo chwaleni przez właściciela 
ośrodka wypoczynkowego, naszej siedziby na czas „zielonej szkoły”. Tym razem 
był to ośrodek wypoczynkowy „Nadrzecze”. A pochwały zbierałam za niespoty-
kaną kulturę osobistą uczniów, wyjątkowy profesjonalizm nauczycieli i ambitny 
program wyjazdu.

Udał się również wyjazd starszej podstawówce. Kolejny już raz „zielona szkoła” 
odbyła się w ośrodku „Gwarek” koło Giżycka.

To był dobry, twórczy czas w „pięknych okolicznościach przyrody”.

Niech będzie zapowiedzią udanego roku szkolnego!!!
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2018-09-08 
DELIKATNA SZKOLNA MATERIA

Szkoła jest bardzo dynamicznym, zmiennym, delikatnym bytem. Powinna two-
rzyć środowisko przyjazne, otwarte, sprzyjające rozwojowi człowieka – pełne wza-
jemnej życzliwości, szacunku, wspólnych dla wszystkich zasad etycznych, a także 
niekłamanego entuzjazmu i radości. Tylko w takim środowisku człowiek – uczeń, 
nauczyciel – może w pełni zrealizować swój potencjał, a szkoła – stać się najlepszą 
z możliwych.

W tym roku szkolnym postawiłam na radość i entuzjazm, co spotkało się …. z en-
tuzjazmem nauczycieli. Nie możemy – na skutek zmęczenia, problemów, przepra-
cowania, sytuacji konfliktowych – ani na chwilę utracić w tym roku szkolnym pasji, 
pozytywnych emocji i wielkiej twórczej energii do pracy. Mam nadzieję, że już nam 
tak zostanie. Na zawsze! Bo szkoła bez takiego nastawienia nie może być dobra. 
A my chcemy tworzyć szkołę najlepszą z możliwych! I wiemy, jak to zrobić, co wca-
le nie jest oczywiste, bo spora część placówek oświatowych, czy też więcej – spora 
część społeczeństwa – mentalnie tkwi w XIX wieku.

Od kilku lat „zielone szkoły” w MIS tworzą taki klimat, który dobrze rokuje na ko-
lejny rok szkolny – daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, nauczycielom – poczu-
cie sensu z wykonywanej pracy, a wszystkim – dużo radości. Na „zielone szkoły” 
wyjeżdżają prawie wszyscy uczniowie i najlepsi spośród najlepszych nauczyciele, 
zaangażowani i twórczy.

Czasami nie chce się wracać do Warszawy. Tak też było i w tym roku. Cudowna 
synergia żywiołów nauczycielskiego i uczniowskiego stworzyła pole do niezwykle 
efektywnej aktywności wszystkich uczestników wyjazdu, i wytworzyła więź, dobre 
relacje, świetny klimat współistnienia.

I przyznaję – nie chce się wracać do codzienności, bo wystarczy czasem jeden 
człowiek – sfrustrowany albo rodem z magla, by ta subtelna siateczka sympatii, 
więzi, wspólnoty znów była zagrożona i domagała się – wciąż i wciąż!!! – profe-
sjonalnych działań naprawczych. Wiem, że nie można oczekiwać nieba na ziemi 
i że codzienność szkolna to właśnie taka trochę syzyfowa praca naprawcza, której 
celem jest ratowanie dobrego klimatu w szkolnej wspólnocie… Bo ktoś żąda, bo 
ktoś krzyczy, bo ktoś daje sobie prawo do negatywnego oceniania wszystkiego 
wokół… Bo ktoś próbuje kopać pod nami dołki…
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Myślę teraz także o zaprzyjaźnionym dyrektorze bardzo dobrej szkoły niepublicz-
nej na Ursynowie. Prowadził ją nieprzerwanie od 1991 r. Był jej współtwórcą. Wy-
jechał na wakacje. Kiedy wrócił, okazało się, że grupa ludzi, stosując jakieś kruczki 
prawne, zmieniła pod jego nieobecność statut szkoły i praktycznie zmusiła go do 
natychmiastowej rezygnacji z pracy w tej placówce. Nie znam oczywiście szcze-
gółów. Może ci ludzie mieli jakieś racjonalne argumenty przeciwko dotychczaso-
wemu dyrektorowi… Ale sposób załatwienia sprawy świadczy raczej przeciwko 
nim. Musiała istnieć jakaś grupka, sfrustrowanych, może w swoim mniemaniu 
niedocenionych, nauczycieli i rodziców… Musiała przez dłuższy czas naradzać się, 
hodować w sobie złe emocje, żale, pragnąć przejęcia władzy, knuć przeciwko dy-
rektorowi… Antagonizować społeczność szkolną… Trwało to zapewne minimum 
rok… I teraz rozpoczyna się nowy rok szkolny… Łatwo sobie wyobrazić klimat 
w pokoju nauczycielskim… Jedni triumfują… Inni nie mogą się pogodzić ze zmia-
ną… Kto teraz może myśleć o edukacji, pochylać nad potrzebami uczniów… Ludzie 
nie mogą patrzeć na siebie… Być może nie rozmawiają ze sobą… Piekło… I w takim 
klimacie – dzieci…

Nie wróży to niczego dobrego na przyszłość znakomitej do tej pory placówce. 
Życzę dotychczasowemu dyrektorowi, by jak najszybciej otrząsnął się z życiowego 
dramatu i wykorzystał swój ogromny potencjał w innej szkole.

Szkoła nigdy nie będzie dobra, jeśli funkcjonuje jak instytucja korporacyjna – obo-
wiązuje w niej ostra hierarchia, wyścig szczurów, zawziętość i zawiść, popisywanie 
się przed zarządem, lizusostwo. A normą są zwalczające się frakcje, krytykanctwo 
i obgadywanie.

Musimy o tym stale pamiętać. Mamy najlepsze programy edukacyjne, wyjątkową, 
profesjonalną, a jednocześnie bardzo sympatyczną kadrę i wreszcie – pewny dach 
nad głową. Mamy cudownych uczniów.

Wzmacniajmy w uczniach i w sobie samych cechy profilu ucznia IB. Dbajmy – 
w każdym momencie szkolnego dnia!!! – o najwyższą jakość relacji międzyludz-
kich, o uśmiech, o dobre obyczaje, o entuzjazm. Nie dajmy się sprowokować, 
„pociągnąć” różnym agresorom i ludziom rodem z magla, którzy z byle jakiego 
powodu będą rozpalać sytuacje konfliktowe i próbować zdusić naszą radość. Wie-
my, że tam, gdzie są ludzie, tam muszą być konflikty. Niech uśmiech i profesjona-
lizm będą naszą tarczą!
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2018-09-19 
CIEKAWA STATYSTYKA

Otrzymałam od dyrektora gdyńskiej „Trójki” – III LO im. Marynarki Wojennej RP 
w Gdyni piękną publikację: „25 lat matury międzynarodowej w Polsce i gdyńskiej 
Trójce. 1993-2018”.

Staranny edytorsko, świetnie pomyślany zbiór tekstów i fotografii, zawiera wiele 
ciekawych danych statystycznych, dotyczących wszystkich szkół IB w Polsce. Także 
naszej szkoły.

Byliśmy dziewiątym liceum w Polsce, a czwartym w Warszawie, które otrzyma-
ło certyfikat IBO. Wśród tych dziewięciu liceów, były cztery szkoły niepubliczne, 
w tym dwie – poza polskim systemem edukacyjnym (szkoła brytyjska i amery-
kańska). Byliśmy więc drugą narodową szkołą prywatną IB w Polsce, a pierwszą – 
w Warszawie.

Imponująco wygląda stały wzrost liczby maturzystów IB w Polsce. W 1995 r. było 
to 46 osób w dwóch szkołach, w 2017 r. – 1154 zdających maturę IB DP w 38 li-
ceach. W naszej szkole przeciętnie kilkunastu uczniów co rok przystępowało do 
matury IB. Nie odczuwaliśmy wielkiego wzrostu. Wynikało to jednak z problemów 
lokalowych szkoły, które na szczęście należą już do przeszłości. Ostatni 2018 r. był 
rekordowy – maturę międzynarodową pisało 30 abiturientów.

Łącznie w Polsce uzyskano 9313 dyplomów IB DP.

Zwiększa się liczba osób zdających w ramach matury międzynarodowej język pol-
ski. W 1994 r. tylko 34 osoby na całym świecie zdawały ten przedmiot. W 2017 r. – 
868 osób. W latach 1994-2017 liczba Polaków przystępujących do matury między-
narodowej wzrosła na całym świecie ponad 11-krotnie.

Bardzo wzruszyła mnie lektura danych, dotyczących miasta pochodzenia ma-
turzystów IB z gdyńskiej „Trójki”, którzy otrzymali w latach 1995-2018 na dyplo-
mie od 43 do 45 punktów. Czytam m. in.: Łysomice koło Torunia, Morąg, Reszel, 
Złotów, Grzybno koło Kartuz, Sępólno Krajeńskie, Sztutowo…

Ile pasji, wytrwałości, radości uczenia się wymagał taki sukces!
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Życzę takiej pasji, wytrwałości, radości uczenia się wszystkim młodym ludziom 
przystępującym coraz liczniej do programów IB!

2018-10-09 
ŚWIĘTUJEMY URODZINY NIEPODLEGŁEJ

Dzisiaj odbyło się spotkanie bardzo cool(turalne) z Wiesławem Dąbrowskim, twór-
cą dokumentalnego filmu pt. „Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy”.

Film to niezwykły, choć w formie – tradycyjny, rzetelnie przedstawiający życie 
i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego niedający się przecenić wpływ 
na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Niezwykłość tego filmu wynika z niezwykłości osoby, która jest jego bohaterem. 
Dodatkowo – wstrząs, który towarzyszy widzowi, związany jest ze znikomą pa-
mięcią o Paderewskim w świadomości polskiego społeczeństwa. Nie pierwszy 
raz, niestety, zdarza się, że wielkość Polaka są w stanie docenić obcokrajowcy, 
„ziomkowie” zaś – niekoniecznie.

Ignacy Jan Paderewski, osierocony przez matkę, pozbawiony opieki ojca, areszto-
wanego przez Moskali za zaangażowanie w powstanie, wybatożony przez rosyj-
skich żołnierzy w wieku czterech lat, był wielkim patriotą, przez całe życie zaanga-
żowanym w polskie sprawy. Mówi się, że „wygrał na fortepianie polską wolność”. 
Choć nauczył się grać na tym instrumencie w wieku 24 lat, został wirtuozem, naj-
lepszym pianistą na świecie. Ćwiczył po kilkanaście godzin dziennie, tak że klawia-
tura spływała krwią. Posługiwał się pięcioma językami. Był erudytą, był też jednym 
z najbogatszych ludzi, po 1918 r. chętnie wspierającym finansowo młode polskie 
państwo. Na jego potrzeby utopił pokaźną część swojego ogromnego majątku. 
Koncertował w wielu krajach, wszędzie spotykając się z entuzjastycznym przyję-
ciem przez tłumy wielbicieli. Był bożyszczem kobiet, przyjacielem możnych tego 
świata, w tym – prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrow Wilsona. 
I właśnie ta jego przyjaźń zaważyła na losach Polski.

Spotkanie z Wiesławem Dąbrowskim zakończyło się, dzięki pytaniom zadanym 
przez uczniów, wspaniałym przesłaniem – człowiek dzięki wierze i ciężkiej pracy 
może osiągnąć wszystko, o czym marzy. Szansę na sukces w życiu daje połączenie 
pozytywistycznej pracy z romantycznym duchem. Uczniowie podziękowali reży-
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serowi owacją na stojąco. A ja pomyślałam sobie, że – być może – wśród młodej 
widowni znajduje się przyszły wybitny reżyser filmowy i za kilkanaście lat obejrzy-
my pełnometrażowy film fabularny, którego bohaterem będzie nasz wielki rodak, 
który odniósł ogólnoświatowy sukces i był – być może – głównym ojcem naszej 
wolności – Ignacy Jan Paderewski.

Dzisiejsze spotkanie bardzo cool(turalne) było pierwszym z cyklu zaplanowanych 
na ten rok wydarzeń, którymi uczcimy stulecie naszej niepodległości. Dziękuję 
naszemu historykowi Jakubowi Lorencowi za poprowadzenie rozmowy.

2018-10-11 
JESTEŚMY W FINALE!!!

Z radością informuję, że wszystkie trzy nasze placówki w składzie: Międzynarodo-
we Przedszkole Misia Paddingtona, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Jeana Mon-
neta i Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 32 im. Jeana Monneta zakwalifikowa-
ły się do grona finalistów ubiegających się o Warszawską Nagrodę Wychowawczą 
imienia Janusza Korczaka. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali, która 
odbędzie się 24 października 2018 r. o godzinie 12.00 w kinie Atlantic. Dla każdej 
placówki przeznaczonych jest 10 zaproszeń. Zgłosimy się więc na galę w silnej 
trzydziestoosobowej grupie.

Z zaproszenia:

„Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka ma charakter 
prestiżowy, jest wyróżnieniem dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, 
poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych 
obszarach wychowania. Konkurs ten promuje ideę placówki otwartej, mądrej, 
przyjaznej i twórczej – miejsca, w którym dostrzega się potrzeby wychowanków, 
uczniów oraz oczekiwania ich rodziców. Jest to jednocześnie element promocji 
warszawskiej oświaty, jako twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza 
Korczaka.”

Nie lubimy się ścigać. Uważamy, że nie tędy droga – do sensownej, mądrej, twór-
czej, codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Ale do tego konkursu nie mogliśmy 
się nie zgłosić. Od początku naszej przygody z programami IB widzimy zbieżność 
ich filozofii z myślą Janusza Korczaka. We wrześniu 2012 r. nasze koordynatorki 



— 146 —

PYP i MYP wystąpiły na międzynarodowej konferencji korczakowskiej: „Edukacja 
alternatywna – dylematy teorii i praktyki” z referatem na temat: „Podmiotowość 
dziecka w procesie nauczania. Porównanie myśli pedagogicznej Janusza Korczaka 
z filozofią IBO”. W październiku 2012 r. nasza koordynatorka PYP wystąpiła ze 
swoją prezentacją na temat Janusza Korczaka na konferencji w Hadze zorgani-
zowanej przez IBO. Kilka lat wcześniej na konferencji IBO w Marrakeszu brytyjski 
mówca wyświetlił na ekranie zdjęcie… Wojciecha Pszoniaka z filmu „Korczak” An-
drzeja Wajdy i wzruszająco opowiadał o tym największym polskim Nauczycielu, 
Wychowawcy, Przyjacielu Dzieci.

Przystąpiliśmy więc do konkursu pewni, że jesteśmy nie tylko szkołą IB, ale także 
miejscem, w którym realizowana jest myśl pedagogiczna Janusza Korczaka.

Wypełnianie druków aplikacyjnych koordynował nauczyciel historii – Jakub Lorenc, 
któremu już teraz gratuluję niewątpliwego sukcesu. Gratuluję także pozostałym 
nauczycielom, zaangażowanym w kompletowanie potrzebnej dokumentacji.

To, że zakwalifikowaliśmy się wszyscy do finału, jest zasługą nauczycieli MIS – ich 
pasji, zaangażowania, korczakowskiego właśnie podejścia do pracy z dziećmi 
i młodzieżą.

Im więc należą się podziękowania i gratulacje, także w związku ze zbliżającym się 
Świętem Edukacji Narodowej! Niech Janusz Korczak żyje w nas!

2018-10-12 
WOLNOŚĆ

Z wolnością jest jak ze zdrowiem – wydaje się oczywista, dopóki jest.

Zdarzają się ludzie, którzy chcą nam ją ograniczyć – wpływając na nasze wybory, 
nasz sposób życia, nasz wygląd, nasze zajęcia. Wiedzą lepiej, co dla nas dobre. 
Bez przerwy komentują działania, wygląd, zachowania swoich bliźnich. Dają sobie 
prawo do jedynie słusznych i oczywistych ocen.

Uciekam od takich ludzi, bo mam wrażenie, że w ich obecności zaczyna brakować 
mi powietrza. Sytuacja przejmowania kontroli nad drugim człowiekiem została 
sugestywnie pokazana w filmie Romana Polańskiego „Prawdziwa historia”, o któ-



— 147 —

rym ostatnio wspomniałam na tym blogu. Z powodu silnej alergii na jakiekol-
wiek formy nacisku z zewnątrz nigdy nie lubiłam szkoły. Dopiero na uniwersytecie 
poczułam się dobrze. Z tego samego powodu sądziłam, że nigdy nie wyjdę za 
mąż. Jednak spotkałam osobę bardzo podobnie odczuwającą potrzebę wolności. 
Daliśmy sobie wzajemnie zachwyt w oczach, potrzebę uczestniczenia w rozwoju 
partnera, bez oczekiwań i ocen. Nie było to oczywiście łatwe, ale po czterdziestu 
dwóch latach związku mogę z pewnością stwierdzić, że jakimś cudem udało się.

Brak wolności odbieram mniej ideologicznie, bardziej – zmysłowo-estetycznie. PRL 
kojarzy mi się z bezgraniczną brzydotą, szarością, brudem i zaduchem. Mogę też 
łatwo wyobrazić sobie stan ducha powstańców warszawskich 1 sierpnia 1944 r. 
Niektórzy twierdzili, że pomimo tego, co stało się później, i tak uważają, że był 
to najszczęśliwszy dzień w ich życiu. Wierzę im. Rozumiem też potrzebę zrywów 
wcześniejszych, równie nieudanych i tragicznych, a jednak moim zdaniem waż-
nych i potrzebnych. Podziwiam dokonania artystów, z dawnych i współczesnych 
czasów, w których odnaleźć można przestrzeń, powiew nieograniczonej wolności, 
miłości, nadziei i siły. Uważam, że to właśnie sztuka, w tym zwłaszcza – literatura, 
nie dawała nam – Polakom zapomnieć, że coś takiego jak wolność istnieje.

Tym większym cudem wydaje mi się 1918 rok, kiedy to po 123 latach niewoli od-
zyskaliśmy państwowość. Tym większy smutek i niedosyt odczuwam w związku 
z kształtem obchodów stulecia niepodległości w naszym kraju. To prawda – do-
staliśmy z Ministerstwa Edukacji polecenie, by 9 listopada o godzinie 11.11 cała 
szkoła odśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” i z radością się do tych 
obchodów szykujemy. Jednak zastanawiam się, jaki jest poziom społecznej świa-
domości wartości naszej niepodległości, jaka jest wiedza o czynnikach, osobach, 
wydarzeniach, które Polakom przywróciły wolność.

Ostatnie spotkanie bardzo cool(turalne) pokazało, jak mało wiemy o najważniej-
szych momentach naszej historii i jak nikt nie wykorzystuje jubileuszu, by zwięk-
szyć naszą narodową świadomość historyczną. Rządzący, elity partyjne zajęte są 
walką polityczną. Mówi się dużo o obchodach stulecia niepodległości, ale tak na-
prawdę tego niezwykłego wydarzenia w ogóle się nie świętuje!!!

11 listopada jest datą bardzo umowną, związaną z przyjazdem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego do Warszawy. Ale przecież to jedno wydarzenie nie przywróciło Pol-
sce niepodległości!!! Może powinno się zacząć świętowanie od stycznia 2018 r. 
i wyświetlić gdzieś na gmachach budynków rządowych oświadczenie premiera 
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brytyjskiego Lloyda George’a o konieczności odbudowy wolnej Polski. A już na 
pewno – czternastopunktowy program pokojowy prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych Wilsona. 3 czerwca br. – przypomnieć sukces Romana Dmowskiego, wspie-
rającego działalność dyplomatyczną Ignacego Jana Paderewskiego. 3 czerwca 
1918 r. w Wersalu Konferencja Międzysojusznicza uchwaliła, że utworzenie wolnej 
Polski z dostępem do morza jest jednym z warunków trwałego pokoju w Europie. 
31 października 1918 r. miało miejsce wyzwolenie Krakowa spod władzy Austria-
ków. 11 listopada – wyzwolenie Warszawy spod władzy niemieckiej. 18 listopada 
Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa Polskiego. W grudniu, w Poznaniu – 
na skutek przemówienia Jana Ignacego Paderewskiego wybuchło powstanie 
wielkopolskie, które doprowadziło do połączenia Wielkopolski z Rzeczpospolitą… 
i tak dalej, i tym podobne. Te fakty powinny zostać przywołane – na elewacjach 
budynków, tablicach reklamowych. Powinni zostać przypomniani twórcy tych wy-
darzeń. Wybitne, niezwykłe osoby, wspaniali Polacy. Ich twarze, ich pomysły, ich 
działania, ich czyny … Jest tyle materiałów dokumentalnych. Tylko jeden Wiesław 
Dąbrowski, twórca filmu o Ignacym Janie Paderewskim ma ich na kilkanaście 
godzin projekcji…

Powinni zaistnieć w przestrzeni publicznej obcokrajowcy, zachwyceni Polską 
i Polakami…

Na przykład taki Richard Wagner… Utożsamiany z germańskim duchem, ukocha-
ny kompozytor Adolfa Hitlera, zachwycony dzielnością Polaków w powstaniu li-
stopadowym skomponował w 1836 r. uwerturę na orkiestrę C-dur pt. „Polonia”.

Samo machanie biało-czerwonymi chorągiewkami i śpiewanie hymnu to moim 
zdaniem za mało! Nasza narodowa wolność nie jest wcale taka oczywista. Warto 
o nią dbać! Warto dbać o naszą świadomość, naszą wiedzę historyczną.

Może więc zróbmy to chociaż w szkole! Jakieś kalendarium… Jakieś przypomnienie 
twarzy, słów i czynów! Oprócz odśpiewania hymnu i udekorowania szkoły flagami!

Warto przypomnieć sobie wydarzenia sprzed stu lat! Poczuć dumę z ich twórców! 
Mądrych, niezależnych, wolnych, pięknych ludzi, polskich patriotów!

Bądźmy naprawdę wolni! Bądźmy Polakami!
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2018-10-20 
POLSKA OCZAMI NOWOJORCZYKA

W czwartek 18 października – w ramach spotkań bardzo cool(turalnych) – gościli-
śmy Chucka Fishmana i jego żonę.

Chuck Fishman jest nowojorczykiem. W latach siedemdziesiątych przyjechał po 
raz pierwszy do Polski, żeby fotografować ślady kultury żydowskiej. Później, zain-
teresowany Polską, przyjeżdżał kilka razy. Fotografował pielgrzymkę do ojczyzny 
Ojca Świętego – Jana Pawła II. Był wtedy nawet zatrzymany przez ZOMO. Potem 
przyjeżdżał do Stoczni Gdańskiej. Robił zdjęcia strajkującym stoczniowcom, ale 
także – rejestrował wygląd polskiej ulicy, długie kolejki przed sklepami, puste 
półki wewnątrz, witryny, twarze przechodniów. W latach osiemdziesiątych przez 
dwadzieścia dni fotografował Lecha Wałęsę. Bywał u niego w domu, gościnnie 
przyjmowany przez Danutę Wałęsową. Rejestrował najważniejsze wydarzenia każ-
dego dnia – poranną mszę świętą, komunię, rodzinne śniadanie, potem niezliczo-
ne spotkania. Na zdjęciach można było rozpoznać twarze Anny Walentynowicz, 
Tadeusza Mazowieckiego, Jacka Kuronia. Po wielu latach powrócił do Polski, żeby 
uwiecznić wizytę papieża Franciszka w Polsce podczas Światowych Dni Młodzie-
ży. Był zszokowany ogromnymi zmianami, które zaszły w naszym kraju po trans-
formacji ustrojowej. Podziwia jego ogromny rozwój. Rozmowę z Chuckiem Fish-
manem przeprowadził nauczyciel historii Jakub Lorenc. Po niej mikrofon przejęli 
uczniowie klas MYP. Mieli bardzo wiele pytań – o sprzęt fotograficzny, o relacje 
z Lechem Wałęsą, o ulubione tematy zdjęć i pasje życiowe. Okazało się, że Chuck 
Fishman uwielbia muzykę, zwłaszcza jazzową. Często robi zdjęcia czarnoskórym 
muzykom. Lubi fotografować ludzi, którzy mają duży wpływ na rzeczywistość. 
Takimi osobami są dla niego – Jan Paweł II i Lech Wałęsa. Miło było spotkać się 
z kimś, kto podziwia nasz kraj, kto podziwia twórcę „Solidarności” i jego wielkiego 
nauczyciela-przewodnika, polskiego papieża.

2018-10-21 
NA RATUNEK NASTOLATKOM!

Wstawanie rano jest czymś oczywistym. Od zawsze na wsiach ludzie budzi-
li się i kładli spać z kurami. Prace rolne, obrządek nie dawały wyboru. Również 
w miastach syreny fabryczne wzywały robotników do pracy o świcie, a wypusz-
czały do domu wieczorem. Pracowało się po kilkanaście godzin dziennie. Szkoły 
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rozpoczynały swoją działalność tak, żeby rodzice podążający do pracy, mogli 
w nich zostawiać swoje dzieci.

W PRL analizowanie mechanizmów związanych ze snem, wpływu jakości snu na 
zdrowie uznane byłoby za fanaberie i przejaw burżuazyjnego zepsucia.

Jednak od wielu już lat naukowcy biją na alarm – zmuszanie nastolatków do wsta-
wania z łóżek przed godziną ósmą rano wpędza ich w zaburzenia snu, depresję, 
ogranicza ich możliwości poznawcze, generuje problemy wychowawcze, związane 
z wagarami.

Przez kilka lat – nie bez trudu! – udawało mi się sprawić, żeby nasze liceum i gim-
nazjum rozpoczynało pracę o godzinie 9.00. Szybko jednak dorośli uznali, że „nie 
da się”. Bo część rodziców w drodze do pracy podrzuca dzieci do szkoły i one rano 
bez sensu czekają na lekcje… Bo nie da się ułożyć tak planu, żeby zajęcia kończyły 
się przed siedemnastą… Bo po siedemnastej już noc ciemna zimą i nie można 
tak późno kończyć lekcji… Bo jaki nauczyciel będzie chciał wchodzić do klasy po 
siedemnastej, kiedy już dawno powinien dotrzeć do domu…

Mało tego – niektórzy upierają się przy „lekcjach zerowych”, bo ich zdaniem lepiej 
zacząć pracę o 7.00 niż o 17.00.

Ich zdanie znajduje potwierdzenie w ich doświadczeniu. Ludzie dorośli – pięćdzie-
sięcioletni, sześćdziesięcioletni zaczynają mieć zaburzenia snu. Budzą się o go-
dzinie 5.00, czasem 4.00 rano i już nie mogą zasnąć. Z ich więc punktu widzenia 
rozpoczynanie aktywności umysłowej o siódmej rano jest zasadne. Również ro-
dzice, którzy rano wychodzą do pracy, wolą mieć pewność, że ich dzieci są w tym 
czasie w szkole. Wygodniej jest też robić wspólne śniadanie i podwozić się wza-
jemnie do pracy i szkół.

A jednak sama pamiętam, jaką bezsensowną torturą dla mnie było poranne wsta-
wanie w liceum. W klasie maturalnej biłam rekordy absencji, żeby móc się przygo-
tować do egzaminów wstępnych na polonistykę, w czasach, gdy na jedno miejsce 
przypadało dziesięciu kandydatów. Uczyłam się do czwartej rano. Spałam do po-
łudnia, ale dzięki temu udało mi się uporządkować wiedzę i osiągnąć cel. Na stu-
diach też zawsze uczyłam się w nocy. Na szczęście nie codziennie rozpoczynałam 
zajęcia o ósmej rano i chyba tylko na pierwszym roku. W te dni, kiedy musiałam 
być rannym ptaszkiem, nigdy nie udawało mi się ani niczego napisać, ani twórczo 
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przeczytać. Mój mózg mógł co najwyżej podołać sprzątaniu, praniu, cerowaniu 
(była taka aktywność i dotyczyła głównie skarpetek!) i zakupom.

Boleję więc bardzo, że w naszej szkole zmuszamy nastolatków do rozpoczynania 
zajęć o godzinie ósmej. Zgodnie ze współczesną wiedzą o mózgu o tej godzinie 
mogą rozpoczynać naukę przedszkolaki i najmłodsi uczniowie szkoły podsta-
wowej (w naszym przypadku uczniowie, którzy realizują PYP). Uczniowie, którzy 
wchodzą w fazę dojrzewania i licealiści, powinni móc spać do ósmej, dziewiątej 
rano, a więc rozpoczynać naukę najlepiej o godzinie dziesiątej.

Na potwierdzenie – obszerne fragmenty rozmowy z profesorem Adamem Wich-
niakiem, psychiatrą i specjalistą medycyny snu, którą opublikowała piątkowa „Ga-
zeta Wyborcza”:

„… noworodek średnio sypia 16 godzin w ciągu doby; dziecko szkolne 9-11, na-
stolatek 8-9, dorosły 7-8, a po 60. roku życia sen nocny może się skrócić nawet 
do 6 godzin. … Dzieci są w większości rannymi ptaszkami, mają bardzo stabilny 
rytm snu – wstają, kładą się i wcześnie się budzą. … W wieku dojrzewania ten 
wzorzec się przesuwa. Jednak co ciekawe, długość snu się wcale aż tak bar-
dzo nie zmienia! Ludziom się wydaje, że jak nastolatek zasypia po północy, to 
potrzebuje mniej snu. To jest nieprawda, on nadal potrzebuje około 9 godzin. 
Jedyne, co się zmienia, to to, że z wzorca snu dziecięcego i zasypiania o 21 po-
jawia się zasypianie o 24-1 w nocy. Na Zachodzie obserwuje się słuszny trend, 
by szkoła dla nastolatków zaczynała się o godzinie 9-10, ponieważ, jeśli się tego 
nie zrobi, dzieci nie korzystają dobrze z nauki, są z nimi problemy wychowaw-
cze i mają deficyt snu. Wstawanie o 7 rano jest wbrew fizjologii przeciętnego 
nastolatka, powoduje znaczny niedobór snu. Trudno się wtedy dziwić, że w so-
botę nie chce wstać z łóżka o 8-9, przecież to jedyny sposób, aby nastolatek 
mógł się wyspać.” (GW, 19.10.2018, dodatek – Tylko zdrowie, s. 4-6).

Może dożyję czasów, kiedy jakiś mądry minister oświaty wyda rozporządzenie, 
że szkoły dla nastolatków nie mogą rozpoczynać pracy przed godziną 10.00. 
I skończy się „nie da się”!!!

A tymczasem – od przyszłego roku szkolnego znów podejmę próbę walki o go-
dzinę 9.00 dla uczniów MYP i DP. Zapewne nie będzie łatwo, ale nic, co ma sens, 
nie jest łatwe! Liczę na wsparcie samorządu uczniowskiego! Wybory – niedługo!
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2018-10-26 
DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH

Można formalnie utworzyć samorząd w szkole i być zaprzeczeniem szkoły korcza-
kowskiej. Można mieć tysiąc wspaniałych programów wychowawczych zapisanych 
w dziennikach lekcyjnych i statutach, i być bardzo kiepską szkołą.

Wychowanie dziecka to codzienne niuanse relacji międzyludzkich, permanentny 
proces; wymagający od dorosłego, na przykład – nauczyciela, wiedzy, umiejętno-
ści i cech, trudnych do pogodzenia. Trzeba być wyjątkowo wrażliwym i wyjątkowo 
odpornym. Wrażliwość daje szansę stania się świetnym wychowawcą, ale niesie też 
ze sobą zagrożenie. Człowiek wrażliwy czasami bywa nadwrażliwy i drażliwy. Zależy 
mu, żeby kochać, ale również – by być kochanym. Tak wiele daje uczniom – uwa-
gi, zaangażowania, pracy i oczekuje, że to zostanie zauważone i docenione. Przez 
podopiecznych, ich rodziców, przełożonych, kolegów. Czeka na pochwały, słowa 
uznania i sympatię. Jeśli tego nie ma albo jest za mało, a zawsze jest za mało!!!, 
pojawia się cierpienie, frustracja i złość, a czasami – zawiść. Odreagowywanie za-
wiedzionych emocji na otoczeniu. „Uwodzenie” uczniów, a potem – obrażanie się 
na nich, że nie dorośli, nie doceniają itp. Itd. No i to jest początek końca dobrego 
nauczyciela. To już lepiej nie być wrażliwym. Lepiej uczyć swojego przedmiotu, 
efektywnie, ale bez ambicji wpływania na kogokolwiek i bez potrzeby zanurzania 
się w uczniowskich problemach i dramatach. Ja – nauczyciel jestem przygotowany 
do lekcji i sprawny intelektualnie, i wyłącznie tego samego oczekuję od swojego 
ucznia. Jeśli uczeń jest nie w humorze i nie współpracuje, wyłącznie mam mu to za 
złe. Nie wnikam, co jest powodem takiego stanu rzeczy. Ta postawa nauczyciela 
wynika z oczekiwania, że dziecko i nastolatek będzie jak pancerna maszyna, która 
pędzi do przodu bez najmniejszych zawahań ani turbulencji. Czy jest to możliwe? 
Czasami się udaje, ale generalnie czas, kiedy się rośnie, a zwłaszcza, gdy ma się 
kilkanaście lat, jest – z oczywistych powodów – najtrudniejszym okresem w życiu.

Jest jeszcze trzecia możliwość – najbardziej atrakcyjna i efektywna, ale też najtrud-
niejsza. Wziąć się za bary z własną wrażliwością-nadwrażliwością. Skoncentrować 
się wyłącznie na uczniu. W nim, a właściwie – w jego rozwoju szukać potwierdzeń 
własnej efektywności zawodowej. Uczeń, jego progres jest wyłączną, najważniej-
szą nagrodą dla nauczyciela. Nie liczy się nic więcej. Albo – jeśli nawet się liczy, to 
tylko troszeczkę – pochwała, słowa uznania itp. Itd. Najważniejsze jest to, że ja – 
nauczyciel widzę, jak uczeń, również dzięki moim działaniom, przełamuje kolej-
ne bariery – intelektualne, emocjonalne, społeczne. Rośnie, staje się pełniejszym 
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człowiekiem!!! Rozwija w sposób zaskakująco spektakularny swoje pasje, staje 
się ekspertem w wybranych przez siebie dziedzinach. Dzięki temu i ja-nauczyciel 
rosnę, staję się pełniejszym człowiekiem. To daje mi ogromną radość i satysfakcję! 
Szukam więc coraz bardziej nietypowych, efektywnych metod pracy z uczniem. 
Staję się badaczem procesu uczenia się. Więcej – nauczycielstwo jest moją drogą 
do samopoznania, do zrozumienia kondycji człowieka. Jest pasjonującą, humani-
styczną podróżą przez życie. To jest moja nagroda. Uczeń rośnie! Rośniemy ra-
zem! Wszystko inne jest mniej ważne.

Na tym właśnie moim zdaniem polega korczakowski model nauczyciela. I dlatego 
jest wciąż i wciąż awangardowy, i trudno osiągalny.

W tym modelu potrzebna jest głęboka wiedza, empatia, predyspozycje intelektu-
alne, zdolności aktorskie, ale przede wszystkim pogłębiona wrażliwość humani-
styczno-filozoficzna. O to ostatnie jest najtrudniej.

Dlatego też bardzo się cieszę, że w naszej szkole są nauczyciele, którzy prezentują 
ten ostatni model.

To dzięki nim właśnie odebraliśmy w środę statuetkę warszawskiej nagrody wy-
chowawczej imienia Janusza Korczaka.

Jestem z Was dumna i gratuluję!

2018-11-01 
HALLOWEEN… NIE TAKI ZNOWU ZŁY…

Od kilku lat mamy bardzo dobrą – moim zdaniem – formułę organizowanych 
przez uczniów szkolnych wydarzeń, związanych z Halloween. Są one radosne – 
prawie wszyscy lubią się czasem przebrać! – ale także mają walor etnograficzny 
i charytatywny.

Przywoływana jest celtycka tradycja obchodów wigilii Wszystkich Świętych w kra-
jach anglosaskich. Występują liczne nawiązania do Dia de Muertos – meksykań-
skich obchodów święta zmarłych, wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa 
UNESCO, hiszpańskiego Dia Todos los Santos. A także przypominane są dzia-
dy – ludowe obrzędy Słowian i Bałtów. Dwa lata temu uczniowie przygotowali 
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klimatyczną inscenizację II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. W tym roku 
organizacją 31 października zajęły się klasy siódme pod kierunkiem wychowaw-
czyń – Angeliki Maj i Krystyny Szrajber. Szkoła była wyjątkowo starannie przystro-
jona – dekoracje były pomysłowe, niebanalne, pięknie wykonane. Nie zabrakło też 
elementów edukacyjnych – informacji o zwyczajach i obrzędach.

Uczniowie zorganizowali kawiarenkę ze słodkościami, samodzielnie upieczonymi. 
Środki zebrane ze sprzedaży smakołyków od kilku lat są wpłacane na konto ursy-
nowskiego hospicjum Św. Krzysztofa.

Odbył się także wieczór filmowy. Chętni obejrzeli „Gnijącą pannę młodą” – nomi-
nowaną w 2006 r. do Oscara w kategorii: najlepszy film animowany.

Gratuluję uczniom i nauczycielkom organizacji udanego wydarzenia kulturalnego!

2018-12-02 
HISTORYCZNE ZWYCIĘSTWO!

W sobotę 1 grudnia 2018 r. MIS odniosła wielki sukces. Drużyna naszych liceali-
stów wygrała Turniej Debat Historycznych, zorganizowany przez Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Fundacją Polska Debatu-
je. Rozgrywki odbywały się w godzinach 9.00 – 18.00 w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tematy debat podczas turnieju były następujące: 
1. Ta izba uważa, że praca organiczna bardziej przyczyniła się do przetrwania 
świadomości narodowej niż walka zbrojna (nasza drużyna wylosowała opozycję 
do tezy); 2. Ta izba uważa, że wydarzenia z lat 1905 – 1907 były raczej powstaniem 
niż rewolucją (wylosowaliśmy obronę tezy); 3. Ta izba żałuje, że Roman Dmowski 
nie skupił się w 1914 r. na walce o niepodległość drogą zbrojną (wylosowaliśmy 
obronę tezy). W wielkim finale spieraliśmy się na temat: Ta izba uważa, że Józef 
Piłsudski słusznie zdecydował się na walkę u boku państw centralnych przeciwko 
Entencie (wylosowaliśmy obronę tezy).

Turniej był zorganizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Liceum dostało puchar. Własny otrzymała Paulina Bogusz jako najlepsza mówczyni. 
Hubert Tomecki był bardzo chwalony za kontrargumentację, szczególnie w najtrud-
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niejszej bo finałowej walce. Debaty stanowiły także bardzo udany debatancki debiut 
dla Michała Czarnoty. Wyróżniono również Wiktorię Jędrzejewską jako mówczynię. 
Ważną rolę odegrała Julia Kunik jako osoba przygotowująca argumenty dla dru-
żyny. Uczniowie udzielili grupowo dwóch wywiadów, które będą dostępne za dwa 
tygodnie na stronie internetowej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Naszej drużynie gratulujemy ogromnego sukcesu!!! Podziękowania należą się 
Katarzynie Asłanowicz, nauczycielce historii w Diploma Programme!

Należy podkreślić, że jest to już drugie zwycięstwo naszych licealistów w debatach 
historycznych na stulecie naszej niepodległości.

2019-01-03 
NIE TAKIE ŚWIĘTE – ŚWIĘTE OBURZENIE

Łapię się na tym, że szerokim łukiem omijam ludzi, którzy mają zwyczaj wyrażać 
święte oburzenie w związku z głupimi, złymi, niecnymi uczynkami bliźnich…

Bliźni jak bliźni… Wiadomo, nie jest aniołem… Bywa, że kłamie, manipuluje, ulega 
słabościom, kradnie, cudzołoży, popełnia głupstwa, bywa okrutny i niegodziwy…

Ale czy my sami zawsze działamy w sposób szlachetny i nienaganny…

Emocjonalne, pełne zapału omawianie cudzych niedoskonałości, błędów, po-
myłek, niegodziwości jest … miłe, poprawia nastrój, bo skoro wyrażamy święte 
oburzenie, to znaczy, że my… nigdy w życiu byśmy tak nie postąpili… Dzięki fali 
świętego oburzenia czujemy się lepsi. A to jest miłe. A nawet jeśli zdarzy nam się 
zrobić coś niewłaściwego, to zawsze za to tak naprawdę odpowiedzialność ponosi 
ktoś inny, bo przecież my sami – nigdy w życiu! Miłe jest bycie lepszym od tych 
wszystkich innych, którzy działają inaczej, myślą inaczej, wyglądają inaczej, mają 
inne cele i założenia. Ocenianie wszystkich wokoło. Zwłaszcza tych, wystających 
z tłumu, wychodzących przed szereg, no i oczywiście – słabszych, np. dzieci.

Narzekanie na młodzież i żartowanie z dzieci…

Nauczyciel, który nie oddał przełożonym w terminie żadnego dokumentu, narzeka 
na ucznia, który nie oddał w terminie eseju. Hm!
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Zawsze wyjątkowo złościł mnie tzw. humor zeszytów szkolnych. Zastopowałam 
dawno temu w przedszkolu tworzenie takiego spisu zabawnych sformułowań 
„naszych milusińskich”. Ktoś, kto uczy się chodzić, czasami się potknie. Ktoś, kto 
uczy się mówić, czasami źle połączy słowa. Ten trud, ta odwaga podejmowania 
gigantycznego, ryzykownego, bo nowego, nieznanego działania, zasługuje na naj-
wyższy szacunek, nie – na drwinę.

Świetnym zwierciadłem dla naszej hipokryzji jest książka Szymona Hołowni „Bo-
skie zwierzęta”. Książka bardzo potrzebna, choć brutalna. Nie zawiera ocen, nie 
wyraża świętego oburzenia, choć mówi o sprawach przerażających, o których 
wszyscy wiemy, ale staramy się nie pamiętać. Dla świętego, tym razem dla od-
miany – spokoju! Przypominająca o czymś, co staramy się wyprzeć z pamięci. My 
wszyscy – porządni ludzie, nie mordercy, nie gwałciciele, nie rozbójnicy, a jednak – 
tak łatwo, bezrefleksyjnie pozwalający na zło! Przyzwalający oportuniści, którzy 
gadają, gadają, gadają, ple, ple, ple – że ktoś, że coś, że nie tak. Aż ciśnie się na 
usta trochę nieprzyzwoite, bo nazbyt poważne pytanie – Czy kogoś jeszcze dziwi 
fenomen obozów koncentracyjnych w Europie dwudziestego wieku?!!! Obozy są 
dziełem oportunizmu i hipokryzji, a nie – wbrew pozorom – okrucieństwa! Okru-
cieństwo połączone jest z emocjami. Obozy były dziełem strategów, planistów 
i inżynierów – projektowanym w zaciszu gabinetów, na zimno.

Omijam więc szerokim łukiem tych wszystkich, którzy się święcie oburzają… Poka-
zując palcem tych winnych „onych”.

Coraz bardziej lgnę do tych, pełnych zachwytu, entuzjazmu, poezji, nadziei, miło-
ści i radości… W nich upatruję ratunek dla rodzaju ludzkiego. W nich też upatruję 
wsparcie dla tych, którzy rosną, dojrzewają, uczą się, przekraczają własne granice.

Na przykład uwielbiam słuchać – Wspaniałej Nauczycielki naszych najmłodszych, 
która z entuzjazmem opowiada, jak bardzo po świątecznej przerwie dzieci były za 
sobą stęsknione, jak pięknie się witały, z jaką radością podejmowały wspólne ak-
tywności, jak ładnie się bawiły na placu zabaw, wdrapując się z trudem w ciepłych 
kombinezonach na drabinki. Jak bardzo zaangażowały się w wyrabianie gofrów. 
I jak trudno im było uwierzyć, ile same już potrafią zrobić.

I – równie Wspaniałej Nauczycielki trochę starszych, która – choć z powodów 
zdrowotnych nieobecna w pracy – wymyśla w łóżku zadania dla swoich uczniów, 
sprawdza osobiście ich prace, cieszy się z sukcesów…
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I – podobnie Niezwykłej Nauczycielki, która dzisiaj ze spokojem, dumą i pewnością 
opowiadała mi o niezwykłym rozwoju i talentach swoich podopiecznych.

I – Nauczycielki Muzyki, która cieszy się z metamorfozy uczniów, którzy połknęli 
bakcyla śpiewania i grania na instrumentach.

I – Nauczycielki Matematyki zafascynowanej wyobraźnią i kreatywnością dzieci… 
I – Nauczyciela Matematyki, który wczoraj mówił o niezwykłych postępach ucznia 
klasy siódmej i uczennicy klasy szóstej…

I – Nauczycielki Fizyki, która zachwyca się sposobem myślenia młodych ludzi… 
I – Wychowawczyni Licealistów, która autentycznie zachwyca się każdym – bez 
wyjątku – swoim wychowankiem…

I – Prowadzącej Teatr, która cieszy się, że uczennica pisze scenariusz kolejnej 
sztuki…

I – Najradośniejszej Wicedyrektorki, z którą każda rozmowa dodaje energii i nadziei…

I tak dalej… I tym podobne…

Zbawi nas jedynie – radość uczenia, radość uczenia się, radość i poczucie sensu 
wszelkiej pracy, radość kochania, radość życia!

2019-01-09 
SKAZANI NA KORONĘ…?

Wybory edukacyjne nie są proste… Rodzic chciałby nieba przychylić swojemu dzie-
cku… Wie, że na pewno trzeba się edukować po angielsku… Po polsku zupełnie 
się nie opłaca. Więc zapewne – IB DP… Ale tam tyle tej nauki… Tak się dziecko 
namęczy… I jeszcze ten TOK (teoria wiedzy) i CAS (program wychowawczy – krea-
tywność, aktywność, służba społeczna)… I po co to komu… Strata czasu! Mogłaby 
się w tym czasie latorośl kolejnego języka nauczyć. Przynajmniej jakiś pożytek by 
był… A tak – po co ma się dzieciaczyna jakimś wolontariatem zajmować, jeździć 
po schroniskach dla psów, po świetlicach dla ubogich… Jeszcze jakichś pasożytów 
nałapie… No i zastanawiać się w kółko nad tą wiedzą, esej z TOK pisać… Wiado-
mo – uczyć się trzeba, żeby pracę dobrą mieć i na wysokim poziomie żyć.
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Może więc lepiej A-Levels! Same pożytki – jest po angielsku, nie ma tych wszyst-
kich zbytecznych, czasochłonnych dodatków. No i tylko trzech przedmiotów musi 
się uczyć, w dodatku – dowolnych. Na przykład może sobie wybrać trzy języki 
obce – i ma maturę! Bez żadnej matematyki, bez żadnej chemii! Rewelacja!!! Albo 
znowu może wybrać matematykę, fizykę i chemię! Bez żadnej znienawidzonej 
literatury. Raj na ziemi!

Czy rzeczywiście…

Problem w tym, że wąska specjalizacja staje się w naszych czasach niebezpieczna. 
Wszystko się zmienia – narzędzia pracy, zawody, formy zatrudnienia… Dyscypliny 
naukowe rozwijają się, łączą, dzielą…

Świat wymaga od nas już teraz elastyczności, otwartości, odwagi i samodzielności. 
Także samodzielności – przepraszam, że użyję nowomowy – zarządzania własnymi 
zasobami i dużej świadomości tych zasobów. Świat się rozpędza. Domaga się od 
nas globalnej perspektywy, dystansu. A także – z jednej strony zaangażowania, 
z drugiej – krytycznego myślenia i ostrożności. Nie ma programu edukacyjnego, 
który lepiej od IB uczy samodzielności, krytycznego myślenia, niezależności opinii, 
odwagi, poczucia własnej wartości, a także – który w tak dużym stopniu rozwija 
umiejętności społeczne. Diploma uczy też studiowania. Powoduje łatwość wcho-
dzenia w rolę studenta. Uczy trzech przedmiotów wybranych na Higher Level na 
poziomie akademickim, dając znakomitą podstawę merytoryczną do studiowania.

Jestem w kontrze do wczesnej specjalizacji, specjalizacji trochę rodem z XIX wieku. 
Gdy ustalono (dorośli), że dziecko będzie stolarzem, uczyło się czytać i rachować 
o tyle o ile, i rozpoczynało terminowanie w warsztacie. Dla niego ważna stawała 
się wyłącznie wiedza o rodzajach drewna, narzędziach ciesielskich i umiejętność 
wytwarzania drewnianych przedmiotów. Nie potrzebowało literatury pięknej czy 
teoretycznej matematyki. Tylko, że my żyjemy w czasach, kiedy w związku z kur-
czeniem się lasów może zaginąć zawód stolarza.

Jestem za liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. Za holistycznym podejściem do edu-
kacji. Za wszechstronnym rozwojem osoby ludzkiej. Za mądrym inwestowaniem 
w dziecko w taki sposób, by łatwo mogło odnaleźć się w zmieniającym się w bły-
skawicznym tempie świecie. Uważam, że programy IB są najlepszą edukacyjną 
ścieżką. Potwierdzają to wyższe uczelnie.
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Natomiast lansowany przez firmy, które nie do końca są szkołami – bo nie mają 
uprawnień szkół publicznych, nie mogą wydawać świadectw szkolnych – brytyjski 
program A-Levels – tańszy, równie anglojęzyczny i także umożliwiający podjęcie 
studiów wyższych oraz kusząco łatwiejszy – ma niewiele wspólnego z wszech-
stronną, rozwijającą edukacją.

Nie bez powodu International Baccalaureate, jako jedyny nie-polski program, od 
1992 r. ma w Polsce te same prawa co program narodowy, a szkoły go oferujące 
w sporej części mają uprawnienia szkoły publicznej. Wdrażanie programów IB wy-
maga wieloletnich przygotowań, wizytacji i w końcu – autoryzacji IBO. Natomiast 
organizacja A-Levels jest równie prosta jak organizacja egzaminów Cambridge 
English. Ale łatwo, nie znaczy – dobrze!

A-Levels to matura brytyjska. Rozpoczął się brexit… Czy jej absolwenci skazani 
będą na Koronę….?

A-levels IB DP

Program 
akademicki

Uczeń wybiera 
tylko trzy dowolne 
przedmioty

Uczeń wybiera po jednym 
przedmiocie z każdej z 6 grup, 
3 spośród nich realizuje na poziomie 
wyższym – akademickim

Program 
wychowawczy

brak 3 obowiązkowe elementy programu – 
Creativity Action Service, Theory 
of Knowledge, ExtendedEssay, 
pomagające rozwinąć 10 cech 
profilu ucznia IB: badający, myślący, 
komunikujący się, podejmujący 
ryzyko, wszechstronny, kierujący 
się zasadami, otwarty, opiekuńczy, 
dbający o równowagę, refleksyjny.

Status prawny Program A-Levels 
funkcjonuje poza 
polskim systemem 
edukacyjnym

Jest traktowany na równi 
z programem narodowym, uczniowie 
mogą zawsze przejść do programu 
polskiego
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A-levels IB DP

Status prawny 
szkoły

Jest firmą oferującą 
przygotowanie do 
matury A-Levels

Jest placówką oświatową podlegającą 
kontroli Kuratorium Oświaty 
i International Baccalaureate 
Organization

Kadra Znająca program 
A-Levels

Posiadająca zgodne z polskim 
prawem kwalifikacje merytoryczne 
i nauczycielskie, aktualne badania 
lekarskie, sprawdzona na listach 
osób skazanych za przestępstwa 
seksualne i inne. Każdy nauczyciel 
raz na 2 – 3 lata przechodzi warsztaty 
dla nauczycieli organizowane 
przez IBO, a jego praca jest na 
bieżąco monitorowana. Raz na 
rok IBO sporządza raport o pracy 
każdego nauczyciela i wysyła go do 
koordynatora IB DP i dyrektora szkoły.

Siedziba 
placówki

Dowolna – 
mieszkanie, 
segment, lokal 
biurowy

Siedziba szkoły musi zostać 
zaakceptowana przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Straż Pożarną, Powiatową Stację 
Sanepidu pod kątem spełnienia 
zaostrzonych przepisów 
bezpieczeństwa i sanitarnych, 
właściwych dla obiektów oświatowych

Zasięg Matura brytyjska – 
po brexicie nie 
wiadomo….

DP honorowany jest i szanowany na 
całym świecie
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2019-03-03 
NIEŁATWA SZTUKA ŻYCIA

Obserwując, jak niełatwo jest (wciąż i wciąż!!! dzień po dniu!!! bezustannie!!!) 
przywracać w szkole radość, radość uczenia/uczenia się; radość – jako stan sta-
ły; radość, przejawiającą się entuzjazmem i „żonglowaniem” nauką; jak chwila 
nieuwagi, rozproszenia wystarczy, by wróciło narzekanie i trud, i pańszczyzna, 
i odhaczanie sylabusów… Bo takie czasy… Taka moda, żeby pracować w trudzie 
i znoju, i wyrzeczeniu tego, co daje radość prawdziwą… Jest przekonanie, że ra-
dość prawdziwą da wynik egzaminu i – po latach – stan konta w banku. Obserwu-
jąc więc, ile energii wymaga przywracanie entuzjazmu, uśmiechu, prawdziwego 
„wkręcenia” w projekty, w tematy – z wypiekami na twarzy, widząc, jak w grun-
cie rzeczy syzyfowa jest to praca, dochodzę do niewesołego wniosku, że bardzo 
daleko cywilizacyjnie odeszliśmy od modelu życia, który ułatwia nam osiąganie 
poczucia spełnienia i sensu.

Wiele lat temu pomyślałam już o tym, że cywilizacyjną zbrodnią było wyrzeczenie 
się prawdziwego karnawału – zatracania się w zbiorowej zabawie, zabawie do sza-
leństwa, wielodniowej, w transie tanecznych korowodów, przy muzyce na żywo…

Smętne szukanie ulgi, resetu, zapomnienia w weekendowym „używkowaniu” lub 
też – powszechnie akceptowanej – aktywności sportowej jest tego nędzną i mało 
efektywną namiastką.

Seks jest powinnością i służy do prokreacji. Liczba dzieci staje się sukcesem. 
Lub – na drugim biegunie – pojawia się zwulgaryzowany, prymitywny stosunek 
do płci. Jakieś wyrywanie panienek. Jakieś zaliczanie facetów. Jakaś rywalizacja. 
Bicie rekordów… Jakieś chamskie żarty. Traktowanie ciała – również własnego – 
z pogardą.

Kto wie cokolwiek o ars amandi, o tantrze, o taoistycznej sztuce miłości… Kto ro-
zumie, że dla własnego dobra nie wolno dzielić miłości na duchową i fizyczną… 
Człowiek jest jeden – jego istota jest zarazem duchowa i fizyczna. Dlatego życie nie 
jest proste. Dlatego dostrzeżenie jego piękna wymaga trudu.

Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku pod dyktat wąsko pojmowanego ro-
zumu. Staramy się dokonywać – naszym zdaniem – racjonalnych wyborów. Nie 
tracimy czasu na nieopłacalne głupstwa, nawet jeśli sprawiają nam przyjemność. 
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Uczymy się dla ocen i żeby wyjść na ludzi. Pracujemy dla pieniędzy. Staramy się za-
pomnieć o naszej naturze, która przecież ma swoje prawa. W końcu zapominamy, 
co – kiedyś – sprawiało nam przyjemność. Aktywność podejmujemy tylko taką, 
która się opłaca i która cieszy się aprobatą innych. Nie będziemy przecież przyzna-
wać się, że kiedyś godzinami mogliśmy patrzeć w gwiazdy i szukaliśmy informacji 
o nich w atlasie nieba… Albo też – godzinami rzeźbiliśmy figurki z drewna… Albo 
uwielbialiśmy leżeć na trawie i oglądać chmury… Tyle zmarnowanego czasu!!! 
Mogliśmy nauczyć się jeszcze jednego języka obcego więcej!

W pracy – rutyna, traktowana jak profesjonalizm. Nuda – odbierana jako norma. 
Beznadzieja, która domaga się weekendowego/urlopowego odreagowania.

Rok temu w górach zachwyciłam się Ewą, instruktorką jazdy na biegówkach. Pro-
wadzone przez nią zajęcia z dziećmi to absolutne wyżyny profesjonalizmu. Każda 
lekcja ma pierwiastek entuzjazmu, zabawy i nagrody, która rekompensuje wielki 
wysiłek, a także stres początkujących narciarzy. Ta nagroda nigdy nie jest „ze-
wnętrzna”, to znaczy – nigdy nie jest nią żaden przedmiot, naklejka itp. Tą nagro-
dą jest zawsze – radość zjazdu, poczucie prędkości. I dzieje się tak już od pierwszej 
lekcji, kiedy to umiejętności malucha nie pozwalają mu samodzielnie osiągnąć 
tego stanu. Może go doświadczyć jedynie dzięki znaczącej pomocy nauczycielki. 
Dzięki takiej nagrodzie malec nigdy nie ma dosyć, chce „jesce” i „jesce”.

Rok temu proponowałam Ewie pracę w naszej szkole. W tym roku znów zajęła się 
naszym wnuczkiem i znów miałam okazje chwilę z nią porozmawiać.

Do Warszawy raczej się nie wybiera. Od zawsze kocha książki, więc skończyła po-
lonistykę. Lubi uczyć, więc ma przygotowanie pedagogiczne. Trochę pracowała 
w szkole na zastępstwo i chcieli ją tam zatrzymać. Uczenie podobało się jej, ale 
uwielbia ruch na świeżym powietrzu i ma wrażenie, że nie może pozwolić zamknąć 
się na dłużej w budynku. Kocha biegówki i Jakuszyce. Bierze udział w różnych za-
wodach, także maratonach. Zdobywała puchary i nagrody. Jest licencjonowaną 
instruktorką jazdy na nartach. Nie narzeka na brak uczniów. Przed feriami odbiera 
telefony od chętnych, by umówić się na lekcje. W trakcie ferii już nie ma wolnych 
terminów. Sezon narciarski kończy Biegiem Piastów. Rozmawiałyśmy na Polanie 
Jakuszyckiej w przepięknej zimowej scenerii – mnóstwo śniegu, lazurowe niebo, 
słońce. Zwierzyła się, że już tęskni do „grzebania w ziemi” – kopania, sadzenia, pie-
lenia, roślin, pszczół, kóz. Prowadzi bowiem z mężem gospodarstwo ekologiczne. 
Sprzedają warzywa, miód, wyroby z koziego mleka. Zaraz po zakończeniu sezonu 
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narciarskiego, po nasyceniu oczu bielą śniegu, malowniczymi górskimi widokami, 
oddaje się całkowicie aktywności ogrodniczej, bowiem uprawa roślin sprawia jej 
ogromna radość. Od jesieni zaczyna znów przygotowywać siebie i innych do sezo-
nu narciarskiego. Taki płodozmian! Życie z radością i pasją! Każda aktywność jest 
jednocześnie zabawą! O pracy w szkole myśli na wypadek ograniczenia sprawno-
ści fizycznej… Tylko, żeby dało się wyrwać dzieci z budynku, i prowadzić większość 
zajęć w plenerze! I żeby nikt się z tego powodu nie czepiał! Takie marzenie przy-
szłej nauczycielki! Żeby móc się cieszyć w pełni pracą!

Może poza Warszawą – gdzie parcie na tzw. sukces (który utożsamiany jest z wy-
nikiem) jest prawdziwie zabójcze – łatwiej jest o mądrość i radość życia… A może 
po prostu są jednostki, które mają odwagę żyć po swojemu, z poszanowaniem 
własnej natury, własnych potrzeb… Nie ulegają nudnym schematom, zabójczym 
powinnościom. Nie ogranicza ich opinia i ocena innych…

I takie życie naprawdę się opłaca – daje poczucie spełnienia i sensu.

Życie dla wyniku, życie dla stanu konta – prędzej czy później okaże się fiaskiem. 
Natury nie da się bowiem oszukać.

Życzę wszystkim młodym ludziom, by pamiętali o tym, dokonując ważnych życio-
wych wyborów. Choć nie łudzę się, że uda mi się zawrócić kijem Wisłę! Niestety!

2019-03-10 
PIERWSZE TARGI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

W niedzielę 10 marca 2019 r. w BUW odbyły się pierwsze w historii targi edukacyj-
ne szkół niepublicznych. Ich efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Przyszły tłu-
my. Kiedy zgłaszaliśmy swój akces, stoiska miało zorganizować ok. 10 – 12 szkół, 
głownie anglojęzycznych, międzynarodowych, także tych – bez uprawnień szko-
ły publicznej. Wydawało się, że zainteresowanych kandydatów do tych szkół też 
będzie niezbyt dużo i że organizator niekoniecznie poradzi sobie z organizacją 
takiego przedsięwzięcia. Tymczasem stoisk było 25. Już przed godziną 12.00 za-
częły nadciągać rodziny z dziećmi w różnym wieku. Tłum gęstniał i utrzymywał się 
do godziny 15.30, choć jeszcze do 17.00 pojawiali się wciąż nowi zainteresowani. 
Zainteresowanych naszą szkołą, podchodzących do naszego stoiska, zadających 
pytania było bardzo dużo. Szacuję, że 100, 200 rodzin.
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Odbyły się trzy panele dyskusyjne, skupiające pełną widownię. W pierwszym – do-
tyczącym różnych systemów edukacyjnych obecnych w polskich szkołach – uczest-
niczył Jakub Lorenc, nauczyciel historii i koordynator CAS.

Cieszę się, że powstała konkurencja dla targów edukacyjnych organizowanych 
corocznie przez wydawnictwo „Perspektywy” w PKiN. Zwłaszcza że od kilku lat 
„Perspektywy” nie przewidują w ogóle miejsc dla liceów niepublicznych, choć po 
1989 r. był czas, że szkoły niepubliczne traktowane były na równi z publicznymi. 
Dzięki uprzejmości warszawskiego Biura Edukacji udaje się nam – szkołom nie-
publicznym – zorganizować najwyżej 5 – 7 stoisk.

Dzisiejszy sukces organizatora – „Our Kids” bardzo cieszy. Pokazuje, jak duże jest 
społeczne zainteresowanie oświatą niepubliczną. Mam nadzieję, że ta kanadyjska 
firma po tak udanym starcie zdecydowanie wejdzie na polski rynek z informacją 
o alternatywnych systemach edukacyjnych, ich wartości i specyfice, o edukacji 
międzynarodowej, której siła nie polega przecież tylko na tym, że kształcenie od-
bywa się w języku angielskim. Wiedza rodziców na temat programów IB, Montes-
sori, szkół dwujęzycznych, różnicach między Diplomą a A-levels jest bardzo mała. 
Poruszają się po omacku, pragnąc wybrać dla swoich dzieci optymalny model 
kształcenia.
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„Our Kids” bezbłędnie wstrzelił się w społeczne zapotrzebowanie na rzetelną infor-
mację na temat jakości pracy polskich szkół. Wydawnictwo „Perspektywy” tworzy 
od lat rankingi, oparte jedynie na wynikach egzaminów zewnętrznych, w przypad-
ku liceów – matury polskiej. Nie uwzględnia w ogóle placówek oferujących maturę 
międzynarodową, szkół alternatywnych, które automatycznie znajdują się poza 
rankingiem, choć oferują kształcenie na zdecydowanie wyższym poziomie. Sądzę, 
że organizator dzisiejszych targów przysłuży się nie tylko oświacie niepublicznej, 
ale także – poprawi wiedzę rodziców na temat edukacji, nowoczesnych, innowacyj-
nych, efektywnych metod nauczania, odwołujących się do pozytywnych emocji, an-
gażujących uwagę, wszechstronnie rozwijających osobowość młodego człowieka.

Za pracę w naszym stoisku serdecznie dziękuję wicedyrektor Ewie Domańskiej-
-Łoniewskiej, Justynie Jóźwickiej – wychowawczyni najmłodszej grupy w Międzyna-
rodowym Przedszkolu Misia Paddingtona, a przede wszystkim – Jakubowi Loren-
cowi, koordynatorowi CAS – również za udział w panelu dyskusyjnym.

2019-03-14 
FILMOWY KRZYK

Obejrzeliśmy „7 uczuć” Marka Koterskiego. Ten film to taki krzyk w obronie nie-
dorosłych. Przejmujący, mocny. Tak jakby Janusz Korczak użył kamery, by dotrzeć 
do szerszego odbiorcy. Zachwyciła mnie gra aktorów – świetnie odtwarzających 
dziecięce zachowanie – ekspresję, wyrażanie emocji, sposób poruszania się… 
Samotność w cierpieniu, poczucie winy, w które wpędzają dorośli, jakże okrutni, 
bezwzględni i egoistyczni wobec słabszych, mniejszych, niedorosłych.

Czasem gdzieś w mediach, na obrzeżach tematów „kluczowych”, skupionych wo-
kół wojny: PIS versus PO, pojawiają się przerażające teksty, podające statystyki, 
dotyczące wzrastającej liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży, coraz młod-
szych!!!, wzrostu liczby młodych osób i dzieci leczonych na depresję i tych, którzy 
najpewniej na nią cierpią, ale nie są leczeni.

Dzieciom nie jest lekko. Młodzieży – jeszcze trudniej. A może odwrotnie…. Rodzice 
chcą jak najlepiej, ale często sami nie radzą sobie z życiem, związkami, relacjami 
z ludźmi, komunikacją w rodzinie. Bycie rodzicem wydaje się naturalne, oczywiste, 
pozornie łatwe. Niewiele osób przygotowuje się jakkolwiek do tej roli. Niewiele – 
wynosi dobre wzorce z własnego dzieciństwa. No i pojawia się kłopot…
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Podobnie w szkole. Nauczyciele koncentrują się przede wszystkim na realizacji 
podstawy programowej, „materiale do przerobienia”. Na studiach nie są ucze-
ni radzenia sobie z grupą, nawiązywania więzi z młodymi ludźmi… Samotność 
niedorosłych w piekielnie trudnej rzeczywistości jest naprawdę ogromna. Cier-
pienie, lęk przed teraźniejszością i przyszłością, niepokój, że zawiodą kochanych 
najbliższych – rodziców. Niedorośli nie mają łatwo. I jest to najłagodniejsze 
z omówień. Nikt z tym nic nie robi. Bo dotyczy to dzieci. W Polsce od zawsze 
jest tak, że… pediatria i geriatria są najbardziej niedoinwestowane. W najsłab-
szych się nie inwestuje, bo… są najsłabsi. Dlatego właśnie Jerzy Owsiak pomaga 
najbardziej dzieciom i staruszkom. Ostatnio wziął się za pomaganie psychiatrii 
dziecięcej, bo tam dzieje się katastrofa. I nikt o tym nie mówi. I nikt z tym nic nie 
robi. Film Koterskiego jest mocnym krzykiem na ten temat. Bardzo potrzebnym 
i bardzo ważnym.

2019-03-21 
WIOSNA OGŁOSZONA!!!

Uczestniczyliśmy dzisiaj – jak co roku z okazji pierwszego dnia wiosny – w Święcie 
Szkoły. Obchody były radosne jak sama wiosna. Zaczęły się od debaty oksfordz-
kiej na najważniejszy dzisiaj temat. Teza brzmiała: „Topmy!”. Broniła jej drużyna 
licealistek wspartych przez nauczyciela historii – Jakuba Lorenca. Obrońcami anty-
tezy był zespół ósmoklasistów. Zarówno zwolennicy tezy, jak i wyznawcy antytezy 
wykazali się świetnym przygotowaniem. Zebrali wszystkie możliwe argumenty, 
a także te – niemożliwe. Udało im się skupić bez reszty uwagę publiczności. Na-
stępnie odbyło się głosowanie. Publiczność – via kahoot! – wydała werdykt: wy-
grali zwolennicy antytezy. Zrezygnowaliśmy więc z topienia marzanny i obejrzeli-
śmy arcyzabawny spektakl profesjonalnie (jestem wciąż w szoku!!!!, choć przecież 
może powinnam się już przyzwyczaić) przygotowany przez Szkolny Teatr Monneta 
w reżyserii polonistki Krystyny Szrajber. Jeszcze nigdy tak bardzo nie śmiałam się 
w szkole! Będę czekać na kolejną prezentację farsy Michaela Frayna „Czego nie 
widać”. Profesjonalny teatr nie powstydziłby się naszej szkolnej inscenizacji. Mło-
dzież zagrała brawurowo, radząc sobie bez trudu ze skomplikowaną, szybką akcją. 
Publiczność podziękowała wykonawcom owacją na stojąco. Za mało mamy na co 
dzień dzikiej radości i wybuchów śmiechu. Prosimy o kolejne komedie!
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Równie entuzjastycznie został przyjęty występ szkolnej kapeli rockowej. Był to 
mocny debiut! Prosimy o zdecydowanie dłuższy występ na koniec roku szkolnego!

Było cudnie! Radośnie! Dynamicznie! Piękne dwudzieste siódme urodziny naszej 
szkoły! Dziękuję wszystkim twórcom i uczestnikom dzisiejszych wydarzeń. Dzię-
kuję też gimnazjalistom za zorganizowanie kawiarenki. Dochód z niej zostanie 
przekazany Hospicjum św. Krzysztofa.

2019-03-24 
ZAMIAST SŁÓW… W CZAS WIOSENNEJ INTENSYWNOŚCI

Emocjonującej akcji w ostatnich dniach – nadmiar! Bo i święto szkoły, i wernisaż 
Visual Arts, i dzień otwarty dla kandydatów… Przed – zawsze niepokój. Po – na 
szczęście sama emocjonalna śmietanka – zachwyt, radość, entuzjazm, poczucie 
wspólnoty, jedności i przynależności do czegoś, co JEST NIEZWYKŁE, bo tworzą 
to coś naprawdę NIEZWYKLE NIEZWYKLI LUDZIE – nauczyciele i uczniowie. For-
mę znaleźć na oddanie tego wszystkiego trudno. Ileż można używać przymiotni-
ków nacechowanych emocjonalnie…?! Dobrze więc, że są gesty. Można klaskać… 
Można poprzytulać … Można się uśmiechać… Uścisnąć dłoń! Ale to w trakcie… 
A już po, w domu, kiedy wypadałoby usiąść i zamienić to w słowa, przychodzą na 
myśl emotikonki albo wykrzykniki – Ach!!! Och!!! Wow! Super! Świetnie! Brawo!!! 
Rewelacja!!! A tu jeszcze świadomość, że scenariusz do nieprawdopodobnie – 
w sposób niemożliwy w warunkach szkolnych! – profesjonalnego przedstawienia 
napisała uczennica kl. 2 liceum – Paulina… Wernisaż wystawy Ali – mocny, este-
tycznie spójny (prace plastyczne, muzyka, film, światło), wyjątkowy. I nasi ucznio-
wie w trakcie spotkania dla kandydatów – wzór kultury, otwartości, życzliwości 
i klasy. I nauczycielskie pomysły na lekcje i pokazy – zaskakujące, inspirujące. A za 
oknem, w ogródku, którego nie ma czasu uprzątnąć, kwitną już nie tylko krokusy, 
ale także zakwitł samotny żółto-czerwony tulipan… A w lesie tuż przed zmierz-
chem – takie ptasie koncerty, że dech zapiera… A sprężynujące nóżki wnucząt 
w niesłychanym pędzie, skaczą, biegną, pedałują… I mnóstwo godzin rozmów 
z często niezwykłymi ludźmi – kandydatami do szkoły… I znakomity, przejmujący 
film o liderze zespołu „Queen”… Czas zgęstniał – nie ma czasu na uporządkowanie 
myśli i uczuć. Wiosenna intensywność!!!
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2019-04-07 
O ETOSIE PRACY NAUCZYCIELA

Nauczyciele przed II wojną światową byli szanowaną grupą społeczną, podobnie 
jak lekarze, inżynierowie, prawnicy. Wykształcenie było ważne. Potencjał intelek-
tualny był ważny. Po 1939 roku nie mieli lekko. Już od początku okupacji byli – jak 
cała inteligencja – fizycznie eksterminowani. Ci niezesłani do obozów i nie uśmier-
ceni natychmiast narażali życie ucząc dzieci na tzw. tajnych kompletach. Po 1945 r. 
władzę przejęli przedstawiciele „ludu pracującego miast i wsi”. Kto nie machał ło-
patą, kilofem lub miotłą, był z zasady podejrzany. Elity twórcze, intelektualne były 
często traktowane jak „element klasowo wrogi”. Praca polegająca na myśleniu, 
pisaniu, mówieniu nie była traktowana jak praca pełnowartościowa. Inteligencja 
pracowała – w tym nauczyciele – za bardzo niskie wynagrodzenie. Zresztą robot-
nikom i chłopom też nie było lekko. Kiedy zaczynałam pracę w zawodzie, pensum 
wynosiło 36 godzin tygodniowo. Pracowało się w soboty. Gdybym tworzyła rodzi-
nę jednoosobową, pensja nie starczyłaby mi na wyżywienie. O zakupie butów czy 
też zimowego palta, opłaceniu miejsca do życia mogłabym zapomnieć. Sprawdza-
łam każdą pracę pisemną każdemu uczniowi, a klasy liczyły po trzydzieści kilkoro 
uczniów. Targałam tony zeszytów i dzienniczków lektur, najpierw do zatłoczonego 
autobusu, w którym podczas hamowania miało się na plecach tłum ludzi, potem 
do domu i na czwarte piętro bez windy. Pamiętam ten fizyczny trud i mozół pod-
różowania do szkoły i z powrotem, a także wieczne niedospanie i przemęczenie. 
Przygotowywałam ręcznie tzw. karty pracy, żeby móc indywidualizować naucza-
nie. Zrezygnowałam z życia rodzinnego, bowiem niedziele wykorzystywałam na 
przygotowanie się do lekcji na nadchodzący tydzień oraz sprawdzenie zeszytów 
i dzienniczków lektur, których nie zdołałam sprawdzić w trakcie tygodnia pracy. 
W takim trybie pracy nie mogłabym mieć dziecka i męża, który oczekiwałby, że 
ktoś mu ugotuje obiad, upierze i uprasuje koszule. Nie miałam szans na żadne ży-
cie rodzinne, rozmaite urodziny, imieniny, celebry. Byłam traktowana przez dalszą 
rodzinę jak absolutna dziwaczka.

Władza często antagonizowała społeczeństwo. O nauczycielach mówiło się, że 
mało pracują, bo 36 godzin tygodniowo, to przecież nie 48, czy 46, bo zdaje się, 
że w soboty pracowano krócej. A poza tym – przecież mają dwa miesiące wakacji, 
różne ferie itp. Itd. 

Pierwszym moim miejscem pracy była naprawdę świetna szkoła podstawowa im. 
Benito Juareza przy ul. Narbutta. Pracowałam tam na zastępstwo w trakcie ostat-
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niego roku studiów. Wszyscy nauczyciele byli zmotywowani, życzliwi, dyskutujący 
o metodach i sposobach pracy, a uczniowie – zaopiekowani, traktowani z szacun-
kiem i dobrze edukowani. Dyrektor dbał bardzo o atmosferę w placówce – nie było 
plotek, jadu, zespół nauczycielski był życzliwy, twórczy i otwarty. I niech mi ktoś 
powie – jak to było możliwe?! Przy tak niskim wynagrodzeniu?!

Potem podjęłam pracę w szkole na Ochocie. Tam był edukacyjny dramat, ale to 
dlatego, że pani dyrektor kochała bardzo… róże, a nie – dzieci. Pielęgnowała, oso-
biście przycinała, nawoziła i ochraniała przed mrozami. Pachniało i było ślicznie. 
Lekcje polegały na tym, że nauczyciele najpierw długo nie mogli zakończyć roz-
mów w pokoju nauczycielskim, potem – jeszcze dyskutując – przemieszczali się jak 
najdłużej do klas, żeby tam odpytać uczniów i zadać kolejny temat do nauczenia 
się w domu. Bardzo chętnie przyjmowali prezenty. Oceny były narzucane przez 
panią dyrektor, a dzieci z pobliskiego domu dziecka – wysyłane do sklepowych 
kolejek, w przypadku gdy „rzucili” olej, papier toaletowy lub watę – bo przecież 
i tak są niewyuczalne i nikt się za nimi nie ujmie.

Potem przez trzynaście lat pracowałam w szkole baletowej. Było to specyficzne 
miejsce. Przeżyłam wiele uczniowskich dramatów, ale i tam byli nauczyciele, dla 
których młodzi ludzie byli ważni i którzy robili wiele, żeby ich wspierać. Pensje 
nauczycielskie w dalszym ciągu były dramatycznie niskie.

W latach osiemdziesiątych zaczęły się strajki. I cud społecznej solidarności. Ro-
botnicy i inteligencja stanęli do walki o lepszą przyszłość ramię w ramię. Dzięki 
temu obniżono nauczycielskie pensum do 24 godzin i nie trzeba już było pracować 
w soboty. Poczułam ogromną ulgę. Mogłam od czasu do czasu pójść do kina, na 
spacer, do teatru, nawet na rodzinną imprezę.

Jakieś podwyżki były, ale w dalszym ciągu niewystarczające. Potem nastąpiła 
transformacja ustrojowa. Niektórzy zaczęli zarabiać naprawdę duże pieniądze. 
Nauczyciele stali w miejscu i już nikt się za nimi nigdy nie ujął. A władza – wia-
domo! – gardzi słabymi. Nauczyciele nie zaczną palić opon na ulicach. Nie użyją 
mocnych słów.

Są obrażani teraz. Byli obrażani w PRL. Argumenty te same. Sytuacja polskich na-
uczycieli wynika z poziomu społeczeństwa. Braku rozumienia roli edukacji. Zawiści 
i niechęci – bo dlaczego pracują tylko 18 godzin tygodniowo, mają tyle wakacji 
i jeszcze chcą podwyżek. Władza robi to, czego chce suweren.
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Tylko społeczeństwo solidarne i mądre może sprawić, żeby nauczyciele mogli żyć 
godnie. Na przykład – jak w Finlandii. Naprawdę na to zasługują. Każdy z nas, bez 
względu na wiek, wspomina jakichś wspaniałych, wyrazistych nauczycieli, którzy 
umieli uczyć i pochylali się nad uczniowskimi problemami. Pomimo naprawdę gło-
dowych pensji!!! Zdarzają się rewelacyjne szkoły, w których nauczyciele tworzą – 
w ramach swoich skromnych pensji – nowoczesne, super efektywne modele edu-
kacyjne. Taką szkołą jest znana nam podstawówka w Radowie Małym. Oczywiście 
były i zapewne są osoby, najczęściej „żony przy mężu”, które wybrały ten zawód, 
żeby być wcześniej w domu, zająć się dzieckiem i ugotować rosół. A w szkole zada-
wały od strony do strony, potem odpytywały i potem znów zadawały. Spora grupa 
polskich nauczycieli to jednak jakimś cudem (wciąż dla mnie niejasnym!!!) ludzie, 
dla których uczenie jest pasją życia. Jest pracą, która pozwala na samorealizację 
i generuje twórczą radość. Pracują oni, abstrahując od wysokości wynagrodzenia. 
Myślę, że niewiele jest zawodów, których przedstawiciele pracują, kierując się mo-
tywacją pozafinansową. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy większość ludzi dąży wyłącznie do 
tego, żeby mieć…

Ta pozafinansowa motywacja jest najlepszym dowodem, że wielu nauczycieli to 
ludzie najwyższej próby, etyczni i zupełnie wyjątkowi.

Czy polskie społeczeństwo to w końcu zobaczy… Dlaczego Finowie dostrzegli to 
już dawno… Naród z równie trudną, jak polska, historią i niełatwym położeniem 
geopolitycznym…

Czy zrozumiemy w końcu, że „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży cho-
wanie”? I że po prostu nie wypada społeczeństwu zapominać o tych, w czyich 
rękach ono spoczywa.

2019-04-10 
MATKI, OJCOWIE, CÓRKI, NAUCZYCIELKI, POLACY…

Moja Córka napisała na blogu, dlaczego popiera strajk nauczycieli. Tekst bardzo 
mnie wzruszył. Wyczuwa się w nim dumę z matki, co oczywiście jest dla mnie 
przyjemne. Jednocześnie jednak wyłania się z niego obraz małego dziecka, które 
stoi przed zamkniętymi drzwiami. Za tymi drzwiami matka poprawia uczniowskie 
wypracowania albo przygotowuje się do lekcji. Drzwi zamknięte są długo, zbyt 
długo. Dziecko wie, że nie wolno matce przeszkadzać. Dziecko wie, że to, co robi 
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matka, jest ważne. Jednocześnie pragnie jej bliskości, która zbyt często i zbyt dłu-
go jest niemożliwa do osiągnięcia. Być może dziecku wydaje się, że praca, jakieś 
inne dzieci są dla matki ważniejsze, skoro poświęca im tyle czasu.

Kiedyś miałam – jako matka – wyrzuty sumienia z tego powodu, ale mimo nich 
nie umiałam pracować inaczej. Teraz wiem, że być może dla dziecka ważniejszy od 
nieograniczonej dostępności rodziców jest wzorzec funkcjonowania w społeczeń-
stwie, którego ci rodzice są żywym przykładem.

Moi rodzice, obydwoje, kochali swoją pracę zawodową. Pracowali dużo i długo. 
Mama często wyjeżdżała w delegacje. Obydwoje pracowali w kinematografii. 
Mama była szefową działu programowego Centrali Wynajmu Filmów. Jeździła do 
tzw. demoludów kupować filmy. Współorganizowała słynne konfrontacje filmowe, 
podczas których można było obejrzeć filmy zza żelaznej kurtyny, które nie były 
prezentowane w kinach. Ojciec pracował w Stołecznym Zarządzie Kin, jako ekono-
mista, ale w niedziele i popołudniami prowadził dyskusyjne kluby filmowe, także 
dla dzieci, spotkania z aktorami i reżyserami. Wygłaszał przed projekcją prelekcje 
o filmach. Ich praca była fascynująca także dla mnie. W niedziele jeździłam z tatą 
na poranki do filmowego klubu dyskusyjnego Kubusia Puchatka, gdzie wyświet-
lano głównie filmy Walta Disneya. Czułam się ważna, ponieważ tata prowadził te 
spotkania. Prowadził także spotkania z różnymi moimi idolami, np. z Krzyszto-
fem Musiałem, odtwórcą głównej roli w serialu telewizyjnym „Wojna domowa”. 
Mama nieczęsto wracała do domu po ośmiu godzinach pracy. Najczęściej musiała 
zostawać po godzinach, tworząc i porządkując dokumenty albo oglądając filmy 
na pokazach. Ale kiedy tylko miała wolną chwilę, chodziła ze mną do kina, tea-
tru, opery, do Zachęty, do Muzeum Narodowego. Kiedy byłam starsza, dzięki niej 
miałam karnet na konfrontacje filmowe. W domu w rzadkich chwilach obecności 
obojga rodziców rozmawiało się głównie o filmach, ale także o książkach, które 
czasami ojciec lubił czytać na głos. Cóż z tego, że zajmowały się mną początkowo 
bardzo nieudane nianie, kontakt z mamą i tatą miał charakter odświętny, był waż-
ny i rozwijający. Rodzice – w sposób niewerbalny, przykładem – nauczyli mnie, że 
żyje się po to, żeby być, żeby przeżywać, doświadczać… Nie mieli oszczędności, 
biżuterii, prawa własności mieszkania (mieszkaliśmy w mieszkaniu służbowym). 
Nieduże pieniądze, jakie zarabiali, woleli wydać na książki, bilety teatralne (bo 
kinowe mieliśmy za darmo), długie wakacje dla mnie.

Nie umiałabym wykonywać nielubianej pracy, żeby zarobić duże pieniądze. Ni-
gdy taka myśl nie pojawiła mi się w głowie – że zarabiam zbyt mało, że być może 
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powinnam znaleźć jakieś bardziej intratne zajęcie albo pracować mniej z powo-
du niskiego wynagrodzenia. Szkołę zakładałam z pragnienia wolności twórczej, 
nie – z tęsknoty za większą gotówką. Praca była i jest sposobem samorealizacji, 
sprawdzaniem skuteczności własnego działania, szukaniem najbardziej efektyw-
nych sposobów pracy z uczniem.

Uczeń – każdy, a zwłaszcza ten, z którym były jakieś problemy edukacyjne lub/i wy-
chowawcze – stawał się częścią mojego życia, bardzo bliskim człowiekiem. Mój 
mąż-inżynier, moja córka – kulturoznawczyni, pasjonatka sportów motorowych – 
w związku z codziennym kontaktem ze mną, mogą występować w roli ekspertów 
od edukacji. W domu obowiązywał jeden główny temat – szkoła. Teraz mąż pracu-
je dla szkoły. Córka też, ale oprócz tego realizuje własne pasje i pomysły, związane 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Myślę, że nie umiałaby – dla większej 
gotówki – robić czegoś, co ją niewiele obchodzi. I to jest super! Umie świetnie 
łączyć obowiązki mamy dwojga dzieci z własną twórczą prac. Jestem z niej bardzo 
dumna!

Część nauczycieli pracuje dla przyjemności wykonywania tego najpiękniejszego 
z zawodów, przez wiele lat nie upominali się o swoje wynagrodzenia, ale to nie 
znaczy, że społeczeństwo powinno tolerować głodowe nauczycielskie pensje.

Naród, który nie szanuje, nie wynagradza godnie przedstawicieli być może naj-
ważniejszego z zawodów, mającego ogromny wpływ na jego – narodu przyszłość, 
skazuje siebie na degradację.

Dlatego jako patrioci – rodzinnie – popieramy strajk nauczycieli.

2019-04-11 
CO Z TĄ PRZEMOCĄ…

Dzieci mają w sobie dużo agresji i coraz gorzej sobie z nią radzą, podobnie zresztą 
jak dorośli. Co jakiś czas wydarzają się sytuacje, które wymagają interwencji szko-
ły. Nad zachowaniem agresywnym pochylają się wychowawcy, nauczyciele, psy-
cholog, dyrektor. Wygląda to niestety, jak wycieranie wody spod zepsutego kranu.

Wychowawczyni klasy trzeciej – Magdalena Latos – postanowiła wziąć się za bary 
z tym problemem i rozwiązać go systemowo. Wymyśliła warsztaty dla klas trzecich 
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i czwartych. Zaprosiła do ich przeprowadzenia psycholog Agnieszkę Pączkowską. 
Obie zrealizowały w czterech klasach cykl zajęć, poświęconych przemocy i różnym 
aspektom tego zjawiska. Zakończeniem projektu było przedstawienie, które dzi-
siaj mieliśmy okazję obejrzeć. Przygotowanie części śpiewanej wsparła nauczyciel-
ka muzyki Magdalena Skawińska.

Teraz pomysłodawczynię czeka zebranie wszystkich materiałów w jedną publika-
cję, która posłuży innym nauczycielom i klasom. Projekt musi trwać bez końca. Bez 
końca dzieci muszą doświadczać i trenować sposoby radzenia sobie z ewentual-
nym szkolnym agresorem, przypominać prawa dziecka oraz umieć zareagować 
w przypadku agresywnych zachowań dorosłych.

Jak mantrę musimy powtarzać, że agresja jest zawsze inną twarzą lęku. Agre-
sor – człowiek złośliwy, używający przemocy fizycznej, szukający wszędzie wroga, 
przypisujący innym złe intencje – jest tak naprawdę słabym, pełnym niepokojów 
człowiekiem.

Uczniowie muszą ćwiczyć sposoby „wytrącania” agresora z jego złego zachowania, 
a jeśli jest to niemożliwe – szukać pomocy u dorosłych. Takim instruktażem i ćwi-
czeniem – jak pokonać agresywne zachowanie – był właśnie dzisiejszy spektakl.

Wielkie podziękowania dla pomysłodawczyni projektu!!!

2019-04-27 
NAJWIĘKSZA RADOŚĆ

Wielką radością dla mnie w szkole jest zachwyt nauczycielem, wychowawcą, lek-
cją, programem zielonej szkoły… Największą radość daje mi zachwyt uczniem. 
Jego prezentacją. Grą aktorską. Występem muzycznym. Zachowaniem. Pracą 
w samorządzie. Prowadzeniem spotkania bardzo cool(turalnego). Że był nieśmia-
ły, była nieśmiała, a teraz – sceniczna gwiazda! Był gniewny i/lub złośliwy, a teraz – 
uprzejmy, żartobliwy i uśmiechnięty…

Ostatnio znów mnóstwo okazji do zachwytu.

W czwartek 25 kwietnia o 17.30 spektakl „Czego nie widać” w wykonaniu szkol-
nego Teatru 4. Piętro.
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Zaczęli kilka lat temu w maleńkiej piwnicy w starej siedzibie szkoły przy ul. Ab-
ramowskiego – pod nazwą Piwniczny Teatr Monneta. Nie narzekali, że brakuje 
wszystkiego – sceny, nagłośnienia, kurtyny, przestrzeni… Że pachnie stęchlizną… 
Że kurz i brak miejsca na wszystko… Organizowali próby… Pokazywali kolejne, 
coraz lepsze, przedstawienia. Najbardziej spektakularnym – moim zdaniem – 
sukcesem były „Dziady” Adama Mickiewicza. Jednak to, jaki wpływ na teatr miały 
przenosiny szkoły do nowej siedziby, przeszło najśmielsze oczekiwania. Ostatnia 
produkcja – farsa Michaela Frayna „Czego nie widać” – była zadaniem moim zda-
niem niemożliwym do wykonania. Farsa bowiem śmieszy tylko wtedy, gdy akto-
rzy są wyśmienitymi profesjonalistami – grają świetnie, utrzymując dobre tempo 
złożonej, wielowątkowej akcji. W tej akcji, która oparta jest na pomyśle „teatru 
w teatrze”, istotne są liczne postacie, które jednocześnie są sobą i odgrywanymi 
przez siebie bohaterami sztuki, oraz – równie liczne i znaczące rekwizyty, które 
zawsze muszą się znaleźć we właściwym miejscu i czasie. Akcja dzieje się na scenie 
podczas próby oraz za kulisami w trakcie premiery. Aktorzy próbują odbyć próbę 
i zagrać spektakl, a jednocześnie przeżywają osobiste dramaty i konflikty. Te cechy 
farsy wymagają udziału profesjonalnych aktorów, bo farsa, która nie śmieszy, po-
nosi klęskę. A jednak moje głębokie przeświadczenie, że wybór sztuki był błędem, 
okazało się niesłuszne. Już podczas premiery, podczas święta szkoły 21 marca, 
z trudem opanowałam konwulsje śmiechu. A czwartkowy spektakl był o niebo 
lepszy. Śmiech gościł na widowni bez przerwy od pierwszych kilku minut akcji.
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No i powstał problem – jak „zostawić”, „porzucić” tak znakomity spektakl, poka-
zany jedynie dwa razy?! Co z nim dalej zrobić?! Myślimy – może trzeba się zgłosić 
do jakiegoś domu kultury, może powinniśmy zaprosić jakiś dom seniora, wziąć 
udział w jakimś konkursie teatrów szkolnych… Twórcy przedstawienia twierdzą, 
że ciąg dalszy nie jest konieczny. Nagrodą był już sam proces twórczy oraz ra-
dosne bycie razem. Mają rację, ale mnie jest jakoś trudno pogodzić się, że to już 
koniec…

I jest zachwyt – jakim cudem tak bardzo obciążeni nauką uczniowie potrafili tak 
świetnie przygotować swoje role i zgrać skomplikowaną akcję…?!!! Nie rozu-
miem!!! Ciekawym szczegółem jest fakt, że aktorami szkolnego teatru jest mło-
dzież z różnych klas i poziomów edukacyjnych. Gratuluję uczniom!!! Gratuluję 
prowadzącej teatr Krystynie Szrajber – polonistce, bibliotekarce, nauczycielce 
etyki. Krysiu, jesteś wielka!!! W „Czego nie widać” wystąpili: Paulina Bogusz, Ola 
Szczepanik, Konrad Trawiński, Hania Grom, Ala Budny, Kinga Grzebieluch, Asia 
Cieplińska, Melissa Demir, Jannik Fischer, Kuba Kotowski i Antek Janicki. Julia Pa-
luszyńska wykonała charakteryzację. Jadwiga Bożek i Lidia Majewska – dekoracje.

W piątek 26 kwietnia uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej zaprezen-
towali spektakl - apel o ratowanie Ziemi. Wzruszyłam się. Pomyślałam, że tak 
naprawdę dzieci mówią o najważniejszej dla siebie sprawie – walczą o przestrzeń 
do życia. To, czy będą ją miały, zależy od nas – dorosłych. Na zagwarantowanie 
jej naszym dzieciom i wnukom mamy podobno jedynie dwanaście lat. Potem nie-
uchronne procesy staną się nieodwracalne…

Co zrobić, żeby dorośli przejęli się przyszłością niedorosłych?! Teoretycznie powin-
no być to naturalne i łatwe – wydaje nam się, że wiele możemy poświęcić najmłod-
szym, że nasze dzieci są dla nas najważniejsze… Pomimo to jednak stan naszej 
planety jest coraz gorszy… Jak to wytłumaczyć? Sądzę, że stan Ziemi jest obra-
zem stanu ludzkich umysłów… Dowodzi, że królują interesowność, oportunizm, 
bierność, chowanie głowy w piasek, niedouczenie… Brakuje odruchów – gaszenia 
światła, oszczędzania wody, surowców… Konsumpcja i turystyka rosną, generując 
ogromne zanieczyszczenia… Nikt nie chce rezygnować z posiadania coraz to więk-
szej liczby przedmiotów, oglądania wszystkich zakątków świata, przeżywania nie-
zwykłych chwil w egzotycznych sceneriach. Jeśli o naszą planetę będziemy dbać 
jedynie w Dniu Ziemi, sadząc drzewko lub zbierając śmieci w lesie, robiąc zdjęcia 
występującym z tej okazji dzieciom, to przyszłość tych dzieci nie zapowiada się 
różowo. Niestety…
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Warto, żeby dzieci wzięły sprawy w swoje ręce, motywując rodziców do zacho-
wania proekologicznego. Piątkowe przedstawienie było tego przykładem. Jedno-
cześnie także – przykładem wspierania przez szkołę działań dzieci, zwiększających 
ich szansę na dobrą przyszłość. Uważam, że obecnie jest to jedno z ważniejszych 
celów pracy szkoły. Dziękuję nauczycielkom – Katarzynie Biernat, Marcie Pięcek 
i Magdalenie Skawińskiej – które pomogły pierwszoklasistom przygotować bardzo 
udany występ!

W piątek 26 kwietnia odbyło się także uroczyste zakończenie roku szkolnego 
tegorocznych maturzystów. Wydarzenie perfekcyjnie przygotowała klasa II DP 
z pomocą wychowawcy – Artura Smagi; prowadziły – dwie uczennice tej klasy – 
Paulina Bogusz i Ola Szczepanik. Obejrzeliśmy wspomnieniowe zdjęcia uczniów 
klasy trzeciej. Film – z życzeniami nauczycieli. Wysłuchaliśmy żartobliwych opinii 
wykładowców o poszczególnych abiturientach. Wystąpiła wychowawczyni klasy 
Agata Szaryńska-Szlaz, wzruszająco zwracając się osobno do każdego ze swoich 
wychowanków. W imieniu trzecioklasistów wystąpiła Alicja Fidler, w żartobliwym 
i jednocześnie dziękczynnym monologu. Wręczyłam wszystkim uczniom zaświad-
czenia o ukończeniu International Baccalaureate Diploma Programme, najlep-
szym – nagrody. Tegoroczna klasa trzecia ma za sobą niełatwe chwile. Jednak 
trudności zostały pokonane, a w zamian pojawiła się niezwykła więź z wychowaw-
czynią. Czasami sprawdza się przysłowie, że nie ma tego złego…

Obserwowanie w ciągu ostatnich dwóch lat działań wychowawczych Agaty Sza-
ryńskiej-Szlaz było dla mnie fascynującym przeżyciem. Mówi się ostatnio wiele 
w związku ze strajkami nauczycieli o misyjności nauczycieli, o ich pasji i zaanga-
żowaniu. Przykładem takiego maksymalnego zaangażowania w sprawy uczniów, 
empatii, identyfikacji z ich potrzebami i pragnieniami, zachwytu ich osiągnięciami 
były właśnie dwuletnie działania wychowawczyni tegorocznych maturzystów – 
przejaw ewidentnego talentu wychowawczego oraz ogromnej pracowitości, 
skrupulatności i konsekwencji. Wielki jest mój zachwyt dokonaniami naszych 
tegorocznych abiturientów, ich sukcesami w nauce, debatach, działalności arty-
stycznej i organizacyjnej oraz – zachwyt działaniami ich wychowawczyni – Agaty 
Szaryńskiej-Szlaz! Żegnaliśmy czternasty już rocznik, zdający maturę IB, dwudzie-
sty czwarty – opuszczający mury naszego liceum.

Największa radość – 27 kwietnia trzydzieści cztery lata temu w szpitalu przy 
ul. Inflanckiej pierwszy raz zobaczyłam naszą córkę – Kasię!
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2019-05-04 
CZASAMI POJAWIA SIĘ FURIA…

Czy zawsze musi tak być… Mroki niewoli… Bieda, upokorzenia, dla dzieci tylko 
edukacja zawodowa, w obcym języku… Zsyłki… Niekiedy – masowe egzekucje za 
polskość… Poeci, muzycy, nauczyciele pracują nad świadomością społeczeństwa… 
Dają nadzieję, pokazują tradycję – bogatą, wieloraką… Najodważniejsi, najpięk-
niejsi ryzykują, podejmują działania nielegalne, zagrożone karą… Giną na bary-
kadach… W innych czasach – przeżywają „ścieżki zdrowia”, zatrzymania, szykany, 
niekiedy wieloletnie więzienie… Tracą życie, w najlepszym przypadku – możliwość 
studiowania lub dalszej kariery naukowej, wyjazdów zagranicznych… Znów staje 
się cud… Niemożliwe a jednak ziszcza się – Polska znów wolna. Radość z odzy-
skanego śmietnika. Chwilowe zjednoczenie, dziękczynienie, radość… Potem znów 
i znów – pomieszanie umysłów, kłótliwość, niskie instynkty – zazdrość, nienawiść 
i wszechobecna siermiężna nasza narodowa głupota totalna… Brak docenienia 
prawdziwych bohaterów… Jak u Norwida… Jak u Słowackiego… Jak u Mickiewicza… 
Jak u Krasińskiego… Czy jeszcze wcześniej – jak u Kochanowskiego, Krasickie-
go… Wielkość zamieniona w małość… Małość – w wielkość! Kołowrót zwycięstw 
i upadków!

I znów można zapytać – „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…”?! I zakrzyknąć: 
„Wieczna sromota i nienagrodzona szkoda, Polaku!” I co z tego, że cytatów moc 
ciśnie się na usta, np. „Że (Polak) i przed szkodą, i po szkodzie głupi”; „Pawiem 
narodów byłaś i papugą”. Uwielbiam pawie, uwielbiam papugi, ale powodów do 
radości mało! Czemu tak – znów i znów?! Po tylu bolesnych lekcjach?! Po tylu 
batach?! Dopiero od stu lat jesteśmy wolni! W te sto lat wliczamy 5 lat okupacji 
niemieckiej i 44 PRL. Dopiero od 30 lat – całkowicie niepodlegli! Dopiero od 15 lat 
zjednoczeni z Zachodem! I co?! I już cud spowszedniał?! Już się znudził?! Już się 
przejadł?! Wszyscy bohaterowie, wszyscy wielcy nasi rodacy, opluci od stóp do 
głów, obrzuceni błotem (to taki nasz narodowy sport!!!) stracili atrakcyjność?! 
I już flag się nie chce wieszać na domach! Biało-czerwonych na Ursynowie – jak 
na lekarstwo! Unijnych – prawie wcale! A przecież 1 maja obchodziliśmy pięt-
nastolecie wstąpienia do Unii Europejskiej, 2 maja – dzień flagi, 3 maja – święto 
Konstytucji 3 Maja!

Kiedy chodziłam do podstawówki, w każdej klasie uczyli się również tzw. przeroś-
nięci. Potrzebowali często dwóch lat na ukończenie danej klasy. Czasem powracali 
z domów poprawczych, z dumą prezentując dziary – na dłoniach i w kącikach oczu. 
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Ale także oni mieli okazję uczestniczyć w tzw. koncertach, prowadzonych przez 
słynną Jadwigę Mackiewicz, która odwiedzała naszą szkołę raz na kilka tygodni, 
przyprowadzając filharmoników, i cudownie opowiadała o polskich kompozyto-
rach, i polskiej muzyce. I nawet ci moi koledzy, pochodzący z tzw. trudnych śro-
dowisk, zapewne rozpoznaliby utwory Fryderyka Chopina i Stanisława Moniusz-
ki, i mieli poczucie, że wolność kraju jest sprawą istotną – bo słuchali opowieści 
o sytuacji Polaków pod zaborami, o tęsknocie uchodźcy, który nie mógł do kraju 
powrócić… O patriotyzmie małego Frycka i małego Stasia… Zapewne żaden z tych 
obdziarganych nie połączyłby polskich pieśni patriotycznych z faszystowskimi 
gestami i nie pomyliłby życiorysu polskich bohaterów narodowych z życiorysem 
Adolfa Hitlera, celebrując urodziny niemieckiego wodza. Pamiętali dla odmiany, 
że należy „Mieć w opiece kraj ojczysty, być odważnym niczym lew, dla swej ziemi 
macierzystej na skinienie oddać krew”, bo te słowa często wybrzmiewały podczas 
koncertów, prowadzonych przez słynną ciocię Jadzię. W latach sześćdziesiątych, 
w PRL-u, w szkole podstawowej uczniowie odbierali lekcje patriotyzmu – mądre 
i piękne. Podczas akademii szkolnych sama wielokrotnie recytowałam Pieśń V 
Jana Kochanowskiego, „Redutę Ordona”, Śmierć pułkownika” Mickiewicza, „Grób 
Agamemnona”, „Smutno mi, Boże…” Słowackiego, Norwida – „Cóż ty Atenom zro-
bił, Sokratesie”, „Żołnierza polskiego”, „Bagnet na broń” Broniewskiego, „Alarm” 
Słonimskiego, „Kwiaty polskie” Tuwima… Mieliśmy kontakt z dobrą literaturą i do-
brą muzyką patriotyczną.

Uczeni byliśmy szacunku dla bohaterów, dla historii, dla literatury i muzyki pol-
skiej… Owszem – ta wiedza o naszej tradycji, historii, kulturze była okrojona i prze-
krzywiona, święta 3 maja nie wolno było obchodzić, ale „Mazurek Dąbrowskiego” 
zawsze robił wrażenie i powszechnie wiadomo było, jak się trzeba zachować, gdy 
się słyszy nasz hymn narodowy. Czasami więc „przelewa się” i pojawia się furia… 
Dzika złość na marnotrawienie przez nas wszystkich ogromnego wysiłku, ogrom-
nej ofiary tych spośród naszych przodków, którzy wielokrotnie tę naszą kruchą 
polską niepodległość bohatersko i inteligentnie przywracali… A także – dzika złość 
matki i babci, która martwi się o przyszłość swoich najbliższych…

W tym właśnie momencie pisania tego tekstu zrobiłam przerwę i wysłuchałam raz, 
a po kilku godzinach jeszcze raz wykładu premiera Donalda Tuska na Uniwersy-
tecie Warszawskim – „Nadzieja i odpowiedzialność”. Świetne wystąpienie! Para-
frazując tytuł – jest nadzieja, jeśli będzie więcej odpowiedzialności nas wszystkich. 
Tego musimy się trzymać. Dla naszych dzieci i wnuków!
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2019-05-04 
MOI KOLEDZY GITOWCY

Wspomniałam w poprzednim tekście „Czasami pojawia się furia…” swoich prze-
rośniętych kolegów z podstawówki… Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych tworzyli subkulturę gitowców. Mnie bliżej było do hippisów… Ale kiedy 
późnym popołudniem po dodatkowym angielskim, który i tak nie uczynił ze mnie 
poliglotki, albo wczesnym wieczorem po seansie kinowym, z rozpuszczonymi, dłu-
gimi, napuszonymi włosami próbowałam dostać się do domu, a na mojej drodze 
stała banda w szwedkach (typ ortalionowej kurtki), to co prawda nie mogłam li-
czyć na radosne: „dzień dobry!” ani nawet – „cześć!”, ale zawsze ratowało mnie 
ciche: „nie rusz!”, „zostaw!”. I to był przejaw lojalności moich kolegów z klasy – na 
Ochocie mogłam czuć się bezpieczna.

Bycie git-człowiekiem zobowiązywało. Honor nie pozwalał dręczyć na ulicy kole-
żanki z klasy, nawet – byłej. Sądzę, że nie pozwoliłby także na kopanie obcych 
bezbronnych kobiet. Myślę o obecnych kibolach, szalikowcach, narodowcach… 
Nie znam zupełnie tych środowisk… Pozornie mają wiele wspólnego z tamtymi 
git-ludźmi… Ale czy mają jakiś kodeks honorowy… Skoro wolno im bić kobiety… 
Skoro posługują się niemieckim pozdrowieniem… Ich stan mentalny wynika z na-
szych społecznych zaniechań.

Dlaczego tak niewiele robimy jako społeczeństwo, by dać dzieciom z tych narodo-
wo-kibolskich i innych, zaniedbanych kulturowo, środowisk jakieś minimum wiedzy 
historycznej, etycznej, kultury itp. itd… Żeby przerwać tę dramatyczną degrengola-
dę społeczną… Co robią szkoły, oprócz tego, że przygotowują do testów… Świetlice 
środowiskowe… Może ktoś powinien zorganizować jakieś sensowne, tematyczne, 
na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez świetnych profesjonali-
stów, ale jednocześnie z jakąś zupą – lato w mieście albo darmowe kolonie….

Czy szkoły publiczne organizują koncerty muzyki klasycznej, w tym – polskiej? Czy 
wszystkie polskie dzieci mają dostateczny kontakt z polską literaturą? Patrząc na 
hasła niesione przez narodowców, na ich zachowanie – szczerze wątpię. Najłatwiej 
jest potępiać i gardzić. Warto by jednak coś sensownego zrobić.

Mam wrażenie, że w biednym PRL-u dzieci z trudnych środowisk były lepiej za-
opiekowane i więcej było dorosłych, którym zależało, by tym dzieciom naprawdę 
pomóc.
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2019-05-17 
SIŁA DZIEWCZYN

Jakiś czas temu w naszym liceum – na szczęście przez może dwa lata, nie dłużej – 
dominowały uczennice, które bały się uśmiechnąć, żeby nie popsuć sobie makija-
żu, siadały, chodziły, mówiły w podobny sposób, nosiły białe płaszczyki i wyrafino-
wane markowe torebki. Nie umiałam ich odróżnić od siebie i nauczyć się ich imion. 
Masowo zwalniały się z zajęć wychowania fizycznego. Bały się, że zrujnują swój mi-
sternie wypracowany wizerunek. Popadały w złe stany emocjonalne, kiedy szkoła 
organizowała warsztaty WenDo, i odmawiały brania udziału w nich. Wydobywanie 
z siebie bojowych okrzyków i łamanie desek dłonią nie mieściło im się w głowie.

Nie umieliśmy wtedy jako szkoła ich odczarować, a ja przestraszyłam się, że to już 
teraz będzie taka stała tendencja i w przyszłości wszystkie nasze uczennice takie 
będą. Potem pojawiła się klasa „Super-IB”, z Zuzią i Elą – niezwykle wyrazistymi, 
ekspresyjnymi, twórczymi i dynamicznymi dziewczynami, i odczarowała żeńską 
część społeczności uczniowskiej. Ufff!!! Jednak niepokój o świadomość młodych 
kobiet pozostał. Bo przecież chodzi o to, żeby kobieta była przede wszystkim czło-
wiekiem i nie ograniczała się do roli lali, na biało-różowo odzianej, z wystudiowa-
nym uśmiechem, czekającej na księcia z bajki, który ją porwie. Potem niech raczej 
się nie zamienia w perfekcyjną panią domu, mającą tysiące recept na odplamianie 
i diety cud, które pozwolą jej zachować idealne parametry ciała, ku zadowoleniu 
partnera życiowego. Warto, by broniła także swojej suwerenności i hamowała za-
kusy lekarzy, którzy będą chcieli ją zamienić – dla swojego świętego prawnego 
spokoju – w żywy inkubator, wyłączając na wieki z życia zawodowego i – dających 
sens życiu – pasji. Jeśli tego nie zrobi, prędzej czy później albo trafi na kozetkę 
psychoterapeuty, albo zginie pod falą głęboko skrywanej agresji. Ta agresja może 
się stać powodem dramatów rodzinnych, dotyczących zwłaszcza dzieci.

Niech dziewczyny dają sobie prawo do zachwytu – również fizyką, gwiazdami, 
różniczkami, ciężkim rockiem i piłką nożną. Niech nauczą się pokazywać także 
gniew i niezgodę na chamski „podryw” i przedmiotowe traktowanie. Niech wio-
słują i wspinają się. Niech będą sobą i mają odwagę realizować własne pragnienia, 
także te, które komuś mogą się wydawać „mało kobiece”.

Bardzo ucieszyłam się, kiedy powstał w szkole żeński zespół rockowy – speł-
nienie moich dyrektorskich marzeń. Mam nadzieję, że wystąpi na zakończenie 
roku szkolnego.
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Ogromna moja radość z wielkiego sukcesu uczennic, które zdobyły złoty medal 
w Mistrzostwach Mokotowa w piłce nożnej dziewcząt, deklasując rywalki 
(wynik 12 do 3).

Gratulacje dla naszych świetnych zawodniczek i ich nauczycielki – Emilii 
Szafrańskiej!!!

2019-05-20 
IB-OWSKI POKÓJ

Różnica jest duża… W tradycyjnym pokoju nauczycielskim króluje zawiść… Myśli 
się (w samotności) albo omawia (w maleńkich, najlepiej dwuosobowych podgru-
pach) – kto jest bliżej, a kto dalej szefa… Ten, który jest bliżej, musi być ukarany, 
ale jest jednocześnie przedmiotem zazdrości – skomplikowanie zasupłana emo-
cja!!! Na siłę tworzy się hierarchię – „nadaje się lub nie”. No i te wynagrodzenia!!! 
Różnica złotówki w wynagrodzeniach doprowadza do zawału lub choroby nerwo-
wej… Generuje jad – w głowie, a czasem i na języku… W pokoju nauczycielskim 
często występuje defetyzm i pesymizm – wszystko jest źle i bez sensu, pracy za 
dużo, pieniędzy za nią za mało.
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W IB-owskim pokoju nauczycielskim królują: docenienie, optymizm i entu-
zjazm, wzmacniane przez koordynatora IB, co wynika z profesjonalizmu zawo-
dowego w rozumieniu IBO, zarówno nauczycieli jak i koordynatora. Wszyscy 
chętnie dzielą się pomysłami, wymieniają poglądy, są otwarci… Wspólnie szukają 
rozwiązań problemów. Najbardziej zatłoczonym pomieszczeniem jest gabinet ko-
ordynatora, w którym wszyscy – i nauczyciele, i dyrekcja, i uczniowie, i ich rodzi-
ce – szukają szybkiego wzmocnienia, porady i zastrzyku optymizmu w chwili zwąt-
pienia. Bo koordynator IB jest przedstawicielem IBO w szkole i najlepiej uosabia 
cechy profilu ucznia IB…

Najbardziej wiecznie zajętym numerem telefonu jest telefon koordynatora IB, bo 
jest on zawsze chętny, by wysłuchać i pomóc… Podczas rozmów na posiedzeniach 
rady pedagogicznej myśli się o efektywności nauczania, o innowacjach, o kolej-
nych zadaniach z kalendarium roku szkolnego, a nie – co źle zrobił ktoś aktualnie 
nieobecny. O wynagrodzeniach się nie rozmawia, bo i tak są znacząco wyższe niż 
w innych szkołach. Poza tym dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają…

IB-owska społeczność jest najzdrowszym znanym mi środowiskiem, w którym 
wszyscy mają szansę na dłuższe i sensowniejsze życie. Trzeba tylko z tej szansy 
skorzystać. Do czego zachęcam :)

2019-05-23 
CUDOWNA PALACIO, CUDOWNA MŁODZIEŻ, CUDOWNY CZAS…

Było cudownie i trochę jakby w natchnieniu, pół metra nad ziemią… Spotkanie 
z niezwykłym gościem R.J. Palacio, autorką bestselleru „Cudowny chłopak”, po-
prowadziło dwoje uczniów – Bartek Sanowski z klasy 8 i gimnazjalistka Emilka 
Petelicka. Może troszkę dzięki temu, że obydwoje byli do spotkania bardzo dobrze 
przygotowani, a także – mieli okazję porozmawiać z Palacio tuż przed spotkaniem, 
w moim gabinecie – rozmowa wypadła wyjątkowo profesjonalnie i jednocześnie 
ciepło. Zapewne nie bez znaczenia była osobowość dzisiejszego gościa – ujmują-
ca, ciepła właśnie, otwarta, pełna serdeczności, szacunku i docenienia drugiego 
człowieka. Taka osobowość sprawia, że wszyscy wokół stają się ujmujący, ciepli, 
serdeczni, otwarci… Taka magia dobra w człowieku…!!! Pytania perfekcyjnie przy-
gotował Bartek, Emilka na żywo tłumaczyła wypowiedzi autorki. Obydwoje prze-
szli samych siebie. Spodziewaliśmy się, że podołają zadaniu, ale nikt chyba nie 
oczekiwał takiego profesjonalizmu, połączonego z ogromnym wdziękiem, klasą 
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i lekkością. Spotkanie dotyczyło tolerancji, różnorodności, otwartości, jakości 
relacji międzyludzkich oraz okoliczności związanych z powstaniem książki, któ-
ra zdobyła tak ogromną popularność na całym świecie. Inspiracją do napisania 
„Cudownego chłopaka” była sytuacja, której Raquel Palacio doświadczyła jakiś 
czas temu przed lodziarnią. Wchodziła do niej dziewczynka ze zdeformowaną twa-
rzą, a młodszy syn autorki na jej widok zareagował pełnym przerażenia płaczem. 
Palacio nie mogła usnąć w nocy. Postanowiła napisać książkę. Z powodu ogro-
mu pracy zawodowej i obciążenia obowiązkami rodzicielskimi przez półtora roku 
wstawała codziennie o dwunastej w nocy i do trzeciej nad ranem pisała. Była to jej 
pierwsza książka. I od razu odniosła ogromny sukces.

W spotkaniu uczestniczyły starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjaliści. 
Uczniowie siedzieli zahipnotyzowani/zauroczeni/przejęci. Z sali padło wiele 
ciekawych pytań.

Potem już w gabinecie wysłuchałam pełnych zachwytu słów naszego gościa i wy-
dawców książki na temat wysokiego poziomu przeprowadzonej przez uczniów 
rozmowy. Padło stwierdzenie, że chociaż po sukcesie wydawniczym „Cudownego 
chłopaka” z autorką przeprowadzono wiele wywiadów na całym świecie, dzisiej-
szą rozmowę uważa ona za najbardziej sensowną i merytoryczną.

Jestem bardzo dumna z naszych uczniów!!! Bardzo dziękuję Arturowi Wolskiemu 
i Angelice Maj za zorganizowania dzisiejszego spotkania.

2019-06-12 
NIECH ŻYJE ROCK N’ROLL!!!

Najbardziej wolnościowy, buntowniczy nurt muzyczny. Dlatego zakazany w kra-
jach niedemokratycznych. Pamiętam, z jakim trudem łapało się w PRL-u Radio 
Luxemburg, żeby posłuchać Janis Joplin, The Purple, The Rolling Stones… Trudniej 
było złapać ten kanał od Radia Wolna Europa!

Uważam, że młodzi ludzie powinni słuchać/grać rocka. Bo to oczyszcza, uwalnia 
od stresów, dodaje energii, odwagi, samodzielności. Dlatego powtarzam to i po-
wtarzam, w kółko i do znudzenia dla innych, ale nie – dla siebie samej: ogromnie 
się cieszę, że powstały w liceum dwa zespoły rockowe, kapela żeńska i kapela 
męska!!!
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I dzisiaj zagrały obie!!! Na początku balu końcoworocznego licealistów. I to jak 
zagrały!!! Serce rośnie!!! Świetna wokalistka, znakomici wokaliści. Odwaga, eks-
presja, świeżość i bezkompromisowość wykonania. Dzielne dziewczyny!!! Dzielne 
chłopaki!!! Jestem dumna, jestem szczęśliwa! Gratuluję występów!!!

2019-08-29 
TUŻ PRZED STARTEM…

Trzeba być przygotowanym, ale jednocześnie dbać, by już na starcie nie było za-
dyszki i żeby opuścił nas niepokój. W jego miejsce musimy „wyhodować” radość 
i poczucie mocy. Niepokój jest zawsze, bo każdy nowy rok to jakieś nowe rozwią-
zania, nowe osoby, a także – nowe zadania.

Kiedy wędruję po trzech siedzibach: przy Belwederskiej 6a, przy Górskiej 7 i przy 
Stępińskiej 13, spotykam pracujące zespoły, grupki nauczycieli. Praca – spokojna 
i zaplanowana – trwa od rana do późnych godzin popołudniowych. Różne pomy-
sły na rok szkolny 2019/2020, programy zielonych szkół, tematy projektów, zmiany 
w statutach, regulaminach zostały spisane jeszcze przed 6 lipca br. Teraz są do-
pracowywane, konkretyzowane i wcielane w życie. Jest więc nadzieja na porządek 
w nadchodzącym roku szkolnym i tchnie spokojem. Udało się sfinalizować – po 
tysiącu poprawkach i ujednoliceniu kilku „krążących” wersji – ogólne kalendarium 
roku szkolnego 2019/2020, dotyczące całego MIS-u oraz szczegółowe kalendaria 
poszczególnych placówek. Mamy już precyzyjnie rozpisane programy „zielonych 
szkół” w Broku i Wildze. Ekscytujące!!! Jak co roku. Trzymam kciuki, żeby udało 
się je zrealizować w stu procentach. Kasia Biernat – jak co roku – przygotowała 
piękne kalendarze dla nauczycieli ze Stępińskiej… Zorganizowane są także dwa 
najbliższe spotkania bardzo cool(turalne) – niezwykle atrakcyjne, z wybitnymi goś-
ćmi, mieszkającymi zagranicą – reżyserem dokumentalistą i pisarzem, autorem 
bestselerowej „Złodziejki książek”. Oba spotkania będą tematycznie związane 
z przypadającą w tym roku osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Są jednak także nerwy – bo jakieś okoliczności raptem, dwa dni temu zmuszają 
nauczyciela do rozstania się ze szkołą; bo nie dowieźli jeszcze nowych dywanów 
do przedszkola i młodszej podstawówki oraz preparatu do podłóg, którego ty-
dzień temu zabrakło; a w nowej kuchni na Górskiej brakuje 2 rusztów, więc ślusarz 
musi je szybko dorobić, bo reklamacja trwa zbyt długo, a w poniedziałek piekarnik 
będzie już potrzebny… Komuś nie dosłali jeszcze podręcznika, a bez niego ani 
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rusz… Komuś innemu … za gorąco w klasie i domaga się zorganizowania jakiegoś 
chłodzenia pod groźbą zejścia śmiertelnego w czasie lekcji… I na nic zdają się 
tłumaczenia, że od wtorku ma być chłodniej, a potem już jesień… I zakup klimaty-
zatorów jest planowany na kwiecień… A jakaś grupa nauczycieli ma wciąż problem 
z „oswojeniem” Librusa, co grozi kompromitacją szkoły…

Nasuwa się ogólna refleksja, że czasami nowe wynalazki, które mają poprawić 
jakość naszego funkcjonowania, zaoszczędzić nasz czas, stają się narzędziem 
tortur i pożeraczem zarówno naszej energii, jak i czasu. Z wypełnianiem przez 
nauczycieli papierowych dzienników też był zawsze problem, ale szybciej i łatwiej 
się go rozwiązywało. Dzisiejsze wielogodzinne szkolenie z Librusa sfrustrowało, 
rozdrażniło i zmęczyło wszystkich, odwracając naszą uwagę od najważniejszych 
kwestii dydaktycznych i wychowawczych. Jednak nie ma już odwrotu od dzien-
nika elektronicznego, co wcale mi się nie podoba. Nie podoba mi się także, choć 
wiem, że od tego również nie ma ucieczki, dążenie do ujęcia w procedury wszyst-
kich możliwych, dających się przewidzieć przypadków, które mogą mieć miejsce 
w szkole. Współczesny świat wychodzi z chorego – moim zdaniem – założenia, że 
istnienie procedur uchroni nas przed całym złem i nieszczęściem.

Hołdując takiemu właśnie przeświadczeniu prawnicy obsługujący szkołę tworzą 
coraz to nowe, pisane koszmarnym, odhumanizowanym językiem, kosztowne 
(wiedza prawnicza kosztuje!) dokumenty, które mają nas zabezpieczyć przed ja-
kimiś „klientami”, którzy tylko czyhają na prawne szczeliny, żeby szkole dopiec, za-
grozić jej lub użyć do swoich niecnych celów albo oszukać. Barokowy, odhumani-
zowany, nieestetyczny i również nieetyczny, bo zakładający brak etyki u wszystkich 
członków szkolnej społeczności, gąszcz procedur, zapisów prawnych wywołuje we 
mnie co roku odruch wymiotny i niezwykle trudno mi się pod nim podpisywać. Co 
roku robię to, gwałcąc swoje emocje i poczucie sensu, ulegając „racjonalnym” per-
swazjom profesjonalistów. To, co wszystkim tym racjonalnym profesjonalistom 
wydaje się rozsądne, ja postrzegam jako hołdowanie jakiejś naiwnej, w swoim dą-
żeniu do uszczelnienia systemów, i surrealistycznej wierze w możliwość zabezpie-
czenia się przed wszystkim, co niedogodne, kłopotliwe, niebezpieczne. Powstają 
jakieś rozbudowane meta byty, które mają być parasolem ochronnym, a dla mnie 
stają się plastikową kapsułą, odcinającą mnie od sensu i radości kontaktu z dru-
gim człowiekiem. Powodują uczucie zamknięcia i braku powietrza.

Z rozrzewnieniem wspominam lata dziewięćdziesiąte, kiedy szkoła funkcjonowała 
na podstawie ustnych umów z rodzicami uczniów, a całość statutu liczyła kilka 
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chudych stroniczek. Załączników szczęśliwie – brak. Z rodzicami można sobie było 
po prostu pogadać. Z nauczycielami poglądy w każdej sytuacji – utrzeć w drodze 
dyskusji. Więcej było czasu na nieograniczoną, otwartą, komunikację, poznanie 
drugiego człowieka. Dawaliśmy sobie prawo do ciekawości kontaktu z uczniem, 
nauczycielem, rodzicem. Teraz siedzimy z nosami w procedurach i generujemy 
coraz to nowe, „zbawienne” paragrafy. Ileż czasu nam to zajmuje!!! Ileż energii 
zabiera!!!

Wylałam to, co powyżej, na papier. Już lepiej! A teraz muszę się od tego paskudz-
twa odciąć, zamknąć na nie. I pomyśleć o tym, co najważniejsze, najprzyjemniej-
sze i wypełnione SENSEM.

A więc na przykład – o muzyce! Planujemy powstanie Międzyprogramowego 
(PYP-MYP-DP) Chóru Monnet International School dla wszystkich uczniów od kla-
sy 3 szkoły podstawowej po maturalną oraz chętnych nauczycieli. Co dwa mie-
siące – wieczory z piosenką: polską, francuską, angielską, hiszpańską, poetycką, 
nawet chińską, jeśli włączy się nauczycielka tego języka. Mam nadzieję na rozwój 
dwóch istniejących kapel rockowych. Muzyka – to udowodnione! I powtarzam 
to za Magdą Skawińską – ułatwia kreatywne myślenie, uwalnia umysł od stresu, 
zwiększa produkcję endorfin, poprawia pamięć. Chór uczy współpracy. Same ko-
rzyści! Osiągniemy je dzięki współpracy z Magdą Skawińską i jej fundacją.

Teatr. Nie mam powodów, by nie mieć pewności, że zaskoczy nas również i w tym 
roku. Krysia Szrajber – cudowna nasza teatralna animatorka-czarodziejka! Otwie-
ra uczniów. Uwalnia potencjały. Pączkuje coraz to bardziej zaskakującymi pomy-
słami… Wyzwala pomysłowość uczniowską. Uczy współpracy międzyprogramo-
wej, międzyklasowej, niemal – międzypokoleniowej, co w obecnych czasach jest 
absolutnym mistrzostwem świata. A w styczniu dołączy znów do niej Magda Mika. 
Kolejna nauczycielka-czarodziejka… Może jeszcze ktoś się przyłączy. Anglistka 
któraś na przykład… Szekspir czeka na monnetową inscenizację…

No i debaty oksfordzkie… Uczniowie wzajemnie się uczą niełatwej sztuki sforma-
lizowanego debatowania. Czuwają znakomici nauczyciele – Jakub Lorenc, Kata-
rzyna Asłanowicz, Tomasz Piotrowicz, Michał Fijka, Piotr Chlebus. Ubiegły rok ob-
fitował w nasze sukcesy debatanckie. W tym roku powinno ich być jeszcze więcej. 
Ale sukcesy sukcesami. Najważniejsze, by do aktywności w drużynach wciągnię-
tych było jak najwięcej uczniów, także ze starszej podstawówki. Umiejętności są 
najważniejsze.
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Matematyka. Kalina Jastrzębowska właśnie wizytuje uniwersytet w Utrechcie. 
Celem jej tam pobytu jest badanie nowoczesnych metod uczenia matematyki 
w szkołach. W MIS już począwszy od września będzie się dzielić z pozostałymi 
matematykami swoimi obserwacjami i przemyśleniami.

Będzie kontynuacja warsztatów antyprzemocowych, wymyślonych przez Magdę 
Latos, a prowadzonych przez nią razem z psychologiem Agnieszką Pączkowską.

Spróbujemy uruchomić warsztaty plastyczne, choć na razie jest kłopot z uwzględ-
nieniem ich w planie lekcji. Bardzo zależy mi na większej liczbie wystaw i aukcji 
uczniowskich prac plastycznych.

Będziemy zwiększać aktywność sportową uczniów. Dyżur na czwartym piętrze 
pełnić będą nauczyciele wychowania fizycznego, żeby w większym stopniu wy-
korzystać naszą mini siłownię, stoły do ping-ponga i zewnętrzną siłownię pod 
chmurką. I zapewnić uczniom ruch podczas przerw i okienek.

Weźmiemy znów udział w olimpiadzie kreatywności we Wrocławiu.
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Czekają nas dwa inspirujące wydarzenia. 14 listopada – konferencja, organizowa-
na przez MIS razem z WCIES nt. „Szkoła wartości. Jak kształtować postawy ucz-
niów?” W dniach 3-5 czerwca – na moją prośbę – „totalna” wizytacja IBO, obej-
mująca wszystkie trzy programy. Jej celem jest lepsze połączenie, „udrożnienie” 
programów realizowanych przez nasze: przedszkole, podstawówkę i liceum.

Czeka nas wspaniały, ciekawy rok szkolny! Najważniejsza będzie praca nad ot-
wartą komunikacją. Pielęgnowanie jakości relacji międzyludzkich. Tworzenie przy-
jaznego środowiska dla uczniów i nauczycieli. Tylko takie środowisko zapewnia 
nieograniczony rozwój jednych i drugich.

Wszystkiego najlepszego na ten nowy rok szkolny!

2019-09-06 
POD ZNAKIEM SWOBODY TWÓRCZEJ I PASJI…

Pod znakiem swobody twórczej i pasji odbyła się w MIS zielona szkoła. Naj-
pierw swobodą twórczą i pasją wykazali się nauczyciele, którzy jeszcze przed 
wakacjami stworzyli program wyjazdu, żeby pod koniec sierpnia go dopracować 
i uszczegółowić.

Uczniowie MYP czas od 3 do 6 września spędzili w Wildze. Tematem ich zielonej 
szkoły było: „Raz na ludowo!” Uczestnicy uczyli się tańców i piosenek ludowych, 
malowali motywy ludowe na płótnach i na kamieniach. Odbyli etno warsztat. 
W klimatycznych warunkach poznawali legendy, baśnie i klechdy. „Na chłopski 
rozum” uczyli się matematyki. Grali w palanta.

Klasa ósma studiowała „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Wielki finał, pokaz tań-
ców ludowych wywołał wiele emocji!

Uczniowie Diplomy i pre-DP w Broku nad Bugiem skupili się na przewodnim tema-
cie, którym była wolność. Zastanawiali się, czym jest… Jak ją rozumieć… Jak ją wy-
rażać… O jakie jej aspekty trzeba ciągle walczyć… Czy jest ważna… Licealiści dostali 
dużo wolności podczas wykonywania zadania końcowego, którym było przygoto-
wanie mini spektaklu o wolności. Obejrzeli film Sławomira Grunberga „Karski and 
the Lords of Humanity”. Brali udział w warsztatach psychologicznych, dotyczących 
wolności. Oprócz tego odbyli zajęcia z angielskiego, hiszpańskiego i francuskie-
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go. W ramach polskiego pochylili się nad tekstem Julio Cortazara i podjęli próbę 
pisania kreatywnego. Mieli lekcje matematyki, fizyki, biologii, Visual Arts, zajęcia 
z kreatywności, spotkania z koordynatorem CAS, koordynatorem IB DP, doradcą 
edukacyjnym, wychowawcami klas.

Uczestniczyli w różnorodnych zajęciach sportowych, takich jak – siatkówka pla-
żowa, park linowy, spływ kajakowy, basen. Uczennice klasy maturalnej – Paulina 
Bogusz i Wiktoria Jędrzejewska prowadziły – perfekcyjnie!!! – dla młodszych kole-
gów warsztaty debatanckie.

Zależało nam, żeby nasi uczniowie dowiedzieli się, że:

1. Program IB DP jest ambitnym, elitarnym programem akademickim, który uczy 
studiowania oraz przygotowuje – jak żaden inny – do odgrywania różnych ról 
społecznych;

2. Wszyscy – nauczyciele i uczniowie – mamy obowiązek dbać o tworzenie 
w szkole przyjaznego środowiska do nauki;

3. Przyjazne środowisko w szkole jest podstawowym – poza indywidualną ciężką 
pracą – warunkiem osiągania dobrych wyników, rozwijania się, przekraczania 
własnych barier intelektualnych i emocjonalnych;

4. Powielanie powszechnego (niestety!!!) modelu bycia uczniem, który samotnie 
uczy się pełen lęku, nauczyciela traktuje jak wroga, który chce go przyłapać na 
błędzie, a kolegę i koleżankę jak rywali – w programie IB musi prowadzić do klę-
ski lub w najlepszym razie – uzyskiwania wyników znacznie poniżej możliwości;

5. W kontekście punktu czwartego – najważniejsza w naszej szkole jest praca 
nad rozwijaniem w sobie cech Learner Profile oraz funkcjonowanie, pozwala-
jące na realizowanie różnorodnych wewnętrznych potrzeb – tworzenie teatru 
szkolnego, udział w debatach, praca w samorządzie szkolnym, prowadzenie 
lub współprowadzenie spotkań bardzo cool(turalnych), tańczenie, śpiewanie, 
granie na instrumentach, współtworzenie zespołów muzycznych, chóru, upra-
wianie sportu itp.

Przypomnieliśmy sobie, jak ważne i potrzebne jest uśmiechanie się do siebie na-
wzajem i mówienie sobie „dzień dobry!”. Natura wynagrodziła nas za kreatyw-
ność, pasję i uśmiech. Przez cały czas radośnie świeciło nam słońce.

Dziękuję nauczycielom za wspaniałą organizację wyjazdów do Broku i do Wilgi, 
umiejętność tworzenia radosnej, energetycznej, „otwierającej” atmosfery.
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Dziękuję młodzieży za nieprawdopodobną energię, kreatywność i błyskotliwość, 
a także – za uśmiech, kulturę osobistą, zdyscyplinowanie.

Wszystkim – nauczycielom i uczniom – gratuluję udanej interakcji, współpracy 
i wspólnej świetnej zabawy!!! Pierwszy dzień zajęć w szkole na pewno będzie 
łatwiejszy! 

2019-09-09 
PRZESŁANIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

To, co napiszę, wybrzmiało już podczas wyjazdu do Broku. Pisałam też o tym w re-
lacji z „zielonej szkoły”. Ale zależy mi, bardzo mi zależy, żeby nauczyciele i ucznio-
wie zrozumieli to przesłanie, które na gruncie polskim wcale nie jest oczywiste.

Program IB jest zupełnie wyjątkowy, ciekawy – wszechstronnie rozwijający ucznia, 
dający mu poczucie sensu i spełnienia. Jest też ambitny i elitarny. Pozwala na 
zdobycie wiedzy i – co najważniejsze! – umiejętności na najwyższym akademickim 
poziomie. Jednak w Polsce często się o nim mówi, że jest zbyt trudny. Czasem 
z kolei uważa się, że ponieważ obejmuje jedynie sześć przedmiotów, nie ma się 
czego bać. I jedno i drugie przeświadczenie nie jest prawdziwe.

W naszym kraju obowiązują dwa podstawowe modele bycia uczniem.

Jeden – „na prymusa”. Uczeń jest ambitny, pracowity i zdolny. Nauczył się czerpać 
satysfakcję, że jest najlepszy w klasie, najlepszy w szkole, W najgorszym razie – 
cieszy się ze świadectwa z wyróżnieniem. Skoncentrowany jest na wyniku. Sen, 
spacer, czytanie książki spoza kanonu lektur, grę na pianinie uważa za stratę cza-
su. Boi się, że nie dostanie upragnionych stu procent z testu. Nieustannie przeli-
cza swoją średnią. Ponieważ boi się popełnienia błędu i obawia się, że nauczyciel 
przyłapie go na jakiejś pomyłce, traktuje nauczyciela z rezerwą. Z rezerwą traktuje 
także kolegów i koleżanki. Boi się, że ktoś otrzyma lepszy wynik. Nie pomoże więc 
nikomu po lekcjach. Nie zapyta, jeśli sam czegoś nie wie, żeby nie odkryć swoich 
słabych punktów przed rówieśnikami i nauczycielami. Coraz bardziej zamyka się 
w pudełku samotności i lęku. Jego psychika, nawet jeśli jest najmocniejsza, długo 
tak nie wytrzyma… Nastolatek nie jest cyborgiem! Jego potencjał intelektualny, 
spętany obawami, kurczy się zamiast rozwijać. Oceny są coraz słabsze. Poja-
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wiają się problemy ze spaniem…, z jedzeniem… O wyniku maturalnym powyżej 
30 punktów nie ma co marzyć…

Drugi model – „na luzaka” – bierze się z dużego potencjału intelektualnego i pew-
ności siebie. Wynika także z dotychczasowego doświadczenia. To doświadczenie 
nauczyło, że wystarczy słuchać na lekcji, przysiąść troszkę przed końcem seme-
stru i często otrzymuje się znakomite wyniki. Nie wierzy się więc, kiedy nauczyciel 
mówi, że w programie IB najważniejsza jest systematyczność. Wcześniej też tak 
mówili, a było całkiem inaczej. Więc uczeń brnie. Kolejne terminy mijają, nakładają 
się na siebie i po trzech, czterech miesiącach uczeń dostrzega, że staje się groźnie. 
Zaczyna się więc uczyć. Materiału jest jednak tyle, że… przestaje spać po nocach. 
Zapomina o jedzeniu. Zaczyna się walka, by utrzymać się w ogóle w programie… 
I nawet jeśli się uda, to już pewnych rzeczy nie da się nadrobić i o wyniku powyżej 
30 punktów nie ma co marzyć.

Zarówno model „na prymusa” jak i model „na luzaka” prowadzą do klęski. I na-
wet jeśli uda się zdać maturę, uczeń ma poczucie przemęczenia, wypalenia, 
a uzyskany wynik jest dużo poniżej nie tylko oczekiwań, ale także faktycznych 
możliwości intelektualnych.

Cóż więc robić?!

1. Skoncentrować się na Learner Profile i podejść do nauki w kontekście włas-
nego osobistego rozwoju. Odzyskać dziecięcą radość z zadania, z procesu do-
chodzenia do odpowiedzi, z formułowania pytań badawczych, obserwowania 
zmian w sobie.

2. Tworzyć przyjazne środowisko. Wszyscy – nauczyciele i uczniowie – mamy 
obowiązek dbać o tworzenie w szkole przyjaznego środowiska do nauki, w któ-
rym wszyscy czują się bezpiecznie. Przyjazne środowisko jest bowiem podsta-
wowym warunkiem osiągania dobrych wyników, rozwijania się, przekraczania 
własnych barier intelektualnych i emocjonalnych. Środowisko – rozwiązujące 
szybko konfliktogenne problemy, wspierające, a nie – ośmieszające, wzmac-
niające, a nie osłabiające, będące miejscem nie tylko nauki, ale także zabawy.

3. Przestrzegać zasad otwartej komunikacji. Nie ma narzekania. Obgadywa-
nia za plecami. Zajmowania się krytycznymi uwagami na czyjś temat. Jednym 
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słowem – nie ma tzw. magla, czyli poprawiania sobie nastroju przez naśmie-
wanie się z bliźniego. Wiem, wiem, że to trudne… To nasz ulubiony narodowy 
sport… Ale bez otwartej komunikacji, nie będzie przyjaznego środowiska. Za-
miast rozpamiętywania energochłonnych i bezproduktywnych negatywizmów 
warto skoncentrować się na zadaniu, na wymianie myśli, na współpracy. Jeste-
śmy wtedy dla siebie nawzajem inspiracją, katalizatorem zmian w myśleniu… 
O to właśnie chodzi w szkole.

4. Dbać, by szkoła była miejscem, w którym uczeń realizuje różne wewnętrzne 
potrzeby – artystyczne, sportowe, społeczne. Ważne jest, by uczeń tworzył 
teatr, grał w kapeli rockowej, śpiewał w chórze, działał w samorządzie, brał 
udział w rozmaitych rozgrywkach międzyszkolnych, uczył się debatować. Te 
wszystkie aktywności wzmacniają go, zwiększają jego pewność siebie, poczu-
cie sprawczości, samodzielność, potencjał emocjonalny i intelektualny.

Pani koordynator IB DP Joanna Majorek dąży do wzrostu średniego wyniku z ma-
tury IB w naszej szkole o co najmniej 2 punkty. Chciałaby, by w najbliższym roku 
wyniósł 35 punktów. Rok później 36 punktów. Obie uważamy, że jest to możliwe. 
Jednak aby tak się stało, cała społeczność szkoły musi odrzucić tradycyjny model 
funkcjonowania ucznia i nauczyciela w placówce oświatowej. Dobrze, żeby liceali-
stom, zwłaszcza pierwszoklasistom, również rodzice pomogli w tej transformacji. 
Sposób działania podczas „zielonej szkoły” zarówno uczniów jak i nauczycieli jest 
dobrym początkiem. Jeśli „pociągniemy” tak dalej, będzie i radość uczenia (się) 
i będą znakomite wyniki.

Dajmy sobie szansę!!!

2019-09-15 
NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI

1. Blaski i cienie rynku konsumenta

Wychodzimy z domu. Po lewej stronie sklep. Po prawej – drugi. Dalej – kolejne. 
Wszędzie zniżki, atrakcyjne oferty. Połysk i blask. Towarów w bród. Owoce i warzy-
wa są bardzo zdrowe. Wielka ich różnorodność wszędzie. Konsument chce jak naj-
taniej – jak najdorodniejsze. Jabłka niech będą niepoobijane, bezplamkowe, z pięk-



— 193 —

nym rumieńcem, duże, słodkie i soczyste. Tak samo – gruszki, brzoskwinie, morele 
i inne. A także – warzywa. Producent i handlowiec robią wszystko, by spełnić te 
oczekiwania. Na półkach bajecznie kolorowe, wybłyszczone, można by powiedzieć 
– wylaszczone i wybotoksowane, zrobione na glanc, na bóstwo – produkty, które 
aż się proszą, by je zjeść. By były konkurencyjne, najpierw trzeba je podsypać, opry-
skać, wymoczyć, nabłyszczyć, czasami – naszprycować. Niektórzy mówią, że jemy 
pożywienie zatrute środkami ochrony roślin, pestycydami. Owoce i warzywa, które 
są synonimem zdrowej żywności, stają się chemiczną trucizną. Inni uważają, że jest 
to opinia jakichś niezrównoważonych, infantylnych, nadwrażliwych ekologów, bo 
przecież wszystko jest pod kontrolą – badane i nie stwierdza się… Jeśli mam wybór, 
wolę jednak zjeść papierówkę prosto z drzewa, kosztelę całą w plamkach z bazarku 
niż wielgachne, rumiane, bezplamkowe cudo z marketu.

Niektórzy klienci zachowania konsumenckie przenoszą też na edukację. Przycho-
dzi rodzic do prywatnego przedszkola lub do wczesnej podstawówki i pyta… o wy-
niki matury. Kręci nosem, że średni wynik to u nas „tylko” 33 punkty. Zadowoliłoby 
go 40 punktów. Chce mieć zagwarantowany wstęp dla dziecka na prawo/eko-
nomię/biznes i zarządzanie najlepiej na uniwersytecie Oxford/Harvard/Stanford. 
Żąda gwarancji w umowie, najlepiej pod groźbą zwrotu czesnego za wszystkie lata 
edukacji, że jego dziecko otrzyma z matury wynik co najmniej 43 punkty i dosta-
nie się na wyżej wymienione wydziały i uczelnie. Rodzic pyta też o miejsce naszej 
szkoły w rankingu… Co robi szkoła, żeby być w czołówce rankingu… Po pierwsze – 
nie wprowadza programów IB, bo nie istnieje dla nich żaden ranking. Na świecie 
powszechnie jest wiadomo, że szkoły realizujące PYP, MYP i DP kształcą najlepiej. 
U nas wciąż liczą się rankingi, tworzone na podstawie zewnętrznych egzaminów 
testowych – matury narodowej i egzaminu ósmoklasisty. Co musiałaby robić szko-
ła IB, by mieć średni wynik z matury powyżej 40 punktów… Musiałaby przyjmo-
wać samych prymusów. A nie przyjmować np. obcokrajowców, poza prymusami 
– Brytyjczykami i Amerykanami. Nie mogłaby też przyjmować uczniów z dysgrafią 
i dysleksją, bo ci pomimo różnych dostosowań na egzaminach zawsze uzysku-
ją słabsze wyniki. Powinna także stworzyć taki statut, który umożliwia skreślenie 
z listy tych uczniów, u których w trakcie edukacji ujawnią się lub powstaną ja-
kieś dysfunkcje. A także tych, którzy na przykład ciężko zachorują lub z powodów 
emocjonalnych, związanych np. z rozwodem rodziców czy też nieszczęśliwą lub 
nadmiernie szczęśliwą miłością, staną się mniej efektywni i zaczną uzyskiwać słab-
sze wyniki. Doprawdy świetna by to była szkoła! Ale rodzice-konsumenci byliby 
wreszcie zadowoleni!
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2. Działania „bezsilnych demiurgów”

W ostatniej „Polityce” ukazała się rozmowa z dr Małgorzatą Sikorską, autorką 
książki „Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce”. Publikacja ta 
jest podsumowaniem badań przeprowadzonych w latach 2016-2017 metodą po-
głębionych wywiadów. Respondenci mieli wyższe lub średnie wykształcenie i co 
najmniej jedno dziecko. Wyniki badań potwierdzają moje obserwacje. Rodzice 
coraz bardziej boją się o swoje dzieci, o ich bezpieczeństwo teraz, ale także o ich 
przyszłość. Rodzicielstwo staje się coraz mniej radosne. Pochodną tego stanu jest 
podejmowanie rozpaczliwych prób zapewnienia dziecku dobrostanu, uzyskanie 
gwarancji jego sukcesu w przyszłym życiu. Nawet w rodzinach o wysokim sta-
tusie społecznym, w związkach nowoczesnych, gdzie mąż i żona traktują siebie 
nawzajem po partnersku, dziecko traktowane jest przedmiotowo. „…Dominuje 
przekonanie, że dziecko jest białą kartą, którą rodzic – niczym demiurg – ma moż-
liwość i wręcz obowiązek zapisać.” („Polityka” nr 37[3227] str. 26) Rodzice przej-
mują całą odpowiedzialność za przyszłość swoich potomków. Precyzyjnie planują 
ich karierę. Najbezpieczniejsza przyszłość, z satysfakcjonującym stanem konta 
powinna się przydarzyć po bardzo dobrze zdanej maturze IB i studiach bizne-
sowych/ekonomicznych/prawniczych na najlepszych uczelniach światowych. Nikt 
nie zastanawia się nad potencjałem dziecka, jego zainteresowaniami, emocjami, 
pasjami, potrzebami. Nikt nie jest ciekaw, żeby to dziecko poznać. Ono musi się 
wpisać w rodzicielski plan. Tak zaczyna się dramat. 

Tym oczekiwaniom stawianym dziecku na ogół towarzyszy – bez względu na sta-
tus społeczny rodziny – całkowita bezradność wychowawcza. Niewiele osób umie 
rozmawiać z dzieckiem. Podstawową metodą wychowawczą jest – w najlepszym 
razie – stosowanie kar i nagród, często – mało konsekwentnie oraz pouczanie. Re-
lacja z dzieckiem obciążona jest permanentną frustracją, związaną z nieudolnymi 
próbami egzekwowania rodzicielskich oczekiwań. W taką trudną relację próbuje 
się wciągnąć najpierw przedszkole, później – szkołę. Od placówek oświatowych 
oczekuje się efektywności, przejawiającej się w dobrych ocenach. Szkoła jest do-
bra, jeśli stawia dobre oceny i jej uczniowie otrzymują z zewnętrznych testów 
maksymalne noty. Od dziecka i szkoły oczekuje się 100% z każdego sprawdzianu. 
Rodzice, by uśmierzyć choć na chwilę swoje lęki, potrzebują tych 100% jak powie-
trza. To oczekiwanie uniemożliwia zdrową współpracę dom – szkoła. Uniemożliwia 
też dziecku popełnianie błędów, normalny, zdrowy rozwój.
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Biedne dzieci! Biedne szkoły, które próbują działać uczciwie! Biedni w końcu też 
rodzice, bo czeka ich porażka… Czasem zdarza się, że dziecko, wzorowo spełniają-
ce przez wiele lat wszystkie oczekiwania rodziców, raptem nie może wstać z łóżka 
i ląduje na dłużej w szpitalu.

Czasem bywa i tak, że otrzyma z matury IB upragnione punkty – 42, 43, 44, 45. 
Dostanie się na ekonomię/biznes/prawo na Stanford, Harvard czy Oxford… Wy-
prowadza się z domu, zrywa kontakty z matką i ojcem. Zamieszkuje razem z chło-
pakiem/dziewczyną. Próbuje się samo utrzymać. I podejmuje studia na jakiejś 
etnologii i antropologii kulturowej, czy też – nie daj boże! – polonistyce na UW. 
A rodzic ląduje na kozetce u psychoterapeuty i próbuje cokolwiek z tego zrozu-
mieć, walcząc o kontakt ze swoim, często – jedynym dzieckiem.

3. Chyba już nigdy nie dogonimy Korczaka…

Prawa dziecka, stworzone przez Janusza Korczaka, widnieją w naszym przedszko-
lu. Dziecko już JEST człowiekiem, a nie – dopiero stanie się nim w przyszłości. Ma 
prawo do swojego zdania, swoich wyborów, swojego obszaru wolności, swojej 
własnej, autorskiej ścieżki w życiu. Dorosły ma je wspierać w rozwoju, a nie – pro-
gramować po swojemu, lepić na swoje podobieństwo lub zgodnie z własnymi wy-
obrażeniami. Dziecko nie jest własnością swoich rodziców. Dawno temu w przed-
szkolu naszej córki widniał inny tekst, też wart przypomnienia i rozważenia:

Wasze dzieci…

Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi,
są synami i córkami powołanymi do życia przez Życie,
przychodzą przez was, ale nie z was.
I choć są z wami, do was nie należą.
Możecie im przekazać waszą miłość, 
ale nie wasz sposób myślenia.
Bo one mają swój własny.
Możecie przyjąć ich ciała, ale nie ich dusze,
bo ich dusze zamieszkują dom jutra,
do którego wy nie możecie wejść nawet w waszych snach.
Możecie starać się, by stać się jak one,
ale nie próbujcie czynić je takimi jak wy.
Bo życie nie cofa się i nie zatrzymuje
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się na dniu wczorajszym. Jesteście łukami,
które wypuszczają dzieci jak żywe strzały:
Łucznik widzi na drodze cel do nieskończoności
i On was napina swą mocą, aby Jego strzały mogły dolecieć szybko i daleko.
Oby wasze napięcie ręką Łucznika było ku radości,
bo kocha On tak samo strzałę lecącą,
jak i łuk, który już miejsca nie zmienia.

Khalil Gibran
Źródło – Internet

Może brakuje po prostu wiary, by zaufać w sens życia, w sens przyszłości, 
w mądrość dziecka, w jego energię – by się rozwijać, osiągać swoją pełnię, dą-
żyć do swojego własnego szczęścia… Bo inne szczęście – niż swoje własne – po 
prostu nie istnieje!

2019-09-18 
SPOTKANIE ZE SŁAWOMIREM GRUNBERGIEM

Licealiści mieli dzisiaj okazję porozmawiać z wybitnym twórcą ponad 45 filmów 
dokumentalnych, które zdobyły liczne nagrody na wielu festiwalach, w tym – 
nagrodę Emmy, obok Oskara i Grammy Award najważniejszą amerykańską 
nagrodę w obszarze kultury.

Podczas „zielonej szkoły” w Broku uczniowie obejrzeli film Sławomira Grunberga 
o Janie Karskim – polskim patriocie i bohaterze. Teraz mieli możliwość podzielenia 
się swoimi wrażeniami. Byli zainteresowani animacją i jej połączeniem z materia-
łami archiwalnymi; szczegółami tworzenia filmów dokumentalnych; największymi 
problemami związanymi z ich produkcją. Rozmowa dotyczyła również zagadnień 
historycznych, etycznych, politycznych. Zabawna jest historia filmu „Anna proleta-
riuszka” – o Annie Walentynowicz, pokazująca wpływ polityki na sztukę. „Aresztowa-
ny” w stanie wojennym, nie był pokazywany także po 1989 r. ze względu na konflikt 
działaczki „Solidarności” z prezydentem Lechem Wałęsą. Dopiero ostatnio – o iro-
nio! – „odzyskał wolność”. Głównym bohaterem rozmowy był oczywiście Jan Karski.

Spotkanie – jak zwykle świetnie!!! – prowadził Bartek Sanowski, pierwszoklasista, 
absolwent naszej podstawówki. Bardzo ciekawie rozpoczęliśmy tegoroczny cykl 
spotkań bardzo cool(turalnych). Kolejne wydarzenie z tego cyklu odbędzie się już 
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30 września. W związku z osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej 
będzie również związane tematycznie z tamtą ogólnoświatową tragedią. Gościem 
będzie Markus Zusak, autor „Złodziejki książek”.

2019-09-30 
MARKUS ZUSAK BYŁ NASZYM GOŚCIEM!

Tak właśnie! – dzisiaj znów przeżywaliśmy zbiorowo niezwykłe spotkanie z nie-
zwykłą osobą. Naszym gościem był Markus Zusak, wybitny i powszechnie znany – 
zwłaszcza młodszym czytelnikom – pisarz, mieszkający w Australii.

Spotkanie prowadził uczeń klasy pierwszej pre-DP – Bartosz Sanowski. To już 
trzecie spotkanie bardzo cool(turalne) prowadzone przez Bartka. Był jak zwykle 
bardzo dobrze przygotowany i prowadził rozmowę z dużą klasą. Aktywnością wy-
kazali się wszyscy uczniowie – z sali padło wiele interesujących pytań. Rozmowa 
dotyczyła problemów związanych z II wojną światową, holokaustem, wojnami jako 
zjawiskiem politycznym, przede wszystkim jednak – dotyczyła warsztatu pisarskie-
go Markusa Zusaka, inspiracji do tworzenia książek. Gdy był mały, rodzice opowia-
dali mu o swoich przeżyciach wojennych (mama jest Niemką, tata – Austriakiem). 
Były to przerażające opowieści. Zwłaszcza jedna scena poruszyła jego wyobraźnię 
i stała się inspiracją do napisania „Złodziejki książek”. Przez niemieckie miasteczko 
SS-mani pędzą więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. Niemiecki chłopak 
podbiega do starszego więźnia i podaje mu chleb. Dalej dzieją się straszne rzeczy. 
W tej scenie zderza się absolutne dobro i piękno człowieka – z absolutnym złem. 
Tę scenę właśnie

Markus Zusak długo nosił w sobie i ona właśnie stała zaczątkiem fabuły „Złodziejki 
książek”. Pisarz opowiadał o procesie twórczym. Pisanie każdej książki rozpoczyna – 
w nowym zeszycie, który wszędzie zabiera ze sobą i który mieści się w kie szeni. Pisze 
wiecznym piórem. Pokazał zebranym ostatni zeszyt, zapisany drobnym maczkiem.

Po spotkaniu cierpliwie rozdawał autografy, wchodząc w interakcję z każdym 
uczniem. Te autografy, które widziałam, miały wysmakowaną formę graficzną. 
Spędził z nami prawie trzy godziny, otwarty, radosny, ciekawy drugiego człowie-
ka – wzbudził ogólną sympatię i entuzjazm. Bardzo trudno było nam się rozstać.

Obiecał, że jeszcze kiedyś nas odwiedzi… :)
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2019-10-14 
DO MATURZYSTÓW

ODPĘDZIĆ DESTRUKCJĘ STRACHU!

Uczniowie klasy trzeciej liceum mają trudno. Muszą mierzyć się z maturą oraz 
dalszymi wyborami życiowymi. O strategiach działania skutecznych w programie 
IB DP pisałam niedawno. Teraz uzupełnienie tego tekstu. Specjalnie dla maturzy-
stów 2020.

1. OBSZAR DESTRUKCJI, LĘKU, AGRESJI, BLOKOWANIA SIEBIE I INNYCH, KLĘSKI 
I ROZPACZY

Żebym tylko zdał/zdała tę maturę! A co, jeśli nie zdam! A co, jeśli nie zdam jako 
jedyny/jedyna z klasy! Iksiński ode mnie z klasy to ma dobrze! Jest taki świetny 
z matmy! Ostatnio dostał 100% z testu. Ja tylko 50%. Gdyby go nie było w klasie, 
czułbym/czułabym się znacznie lepiej! Mógłbym/mogłabym spytać nauczyciela 
o to, czego nie rozumiem… A tak – głupio! Nie cierpię tego Iksińskiego!!! I ta Ygre-
kowska na polskim! Wszystko umie. Interpretacja tekstu! Proszę bardzo! Pisanie 
kreatywne – niezwykłe pomysły! Tak mnie to blokuje! Nic nie mogę przy niej zro-
bić. Co za pech, że jest taka w klasie! Żebym tylko zdała/zdał tę maturę! Ostatnio 
nie mogę dostać żadnej piątki! A Ygrekowska ma szóstki i nawet siódemkę raz 
dostała! Jakże jej nie znoszę! Patrzeć na nią nie mogę! Żebym tylko dostała/dostał 
38/41 punktów! Tak mi są potrzebne na uczelnię. Co prawda ostatnio z geografii/
psychologii/ekonomii dostałam/dostałem jednak szóstkę! I była to najlepsza oce-
na w grupie. Niektórzy uczniowie mieli zaledwie trójki. Ciemniaki jedne! Jak oni się 
w ogóle dostali do tej szkoły! Ta szkoła chyba wszystkich matołów przyjmuje! Taki 
kiepski poziom! Co będzie, jak nie zdam matury, bo poziom taki niski?! Co powie 
rodzina! Tyle pieniędzy na mnie wydali! Swoją drogą – jaka to szkoła, że bierze 
tyle pieniędzy, a z tą radością uczenia się, którą ma w reklamie, to jakaś ściema! 
Jakieś oszustwo! Tyle się trzeba uczyć! I jeszcze, jak oni człowieka traktują! Koor-
dynatorka atakuje, o deadline’ach przypomina bez przerwy! To samo nauczyciele! 
Czy oni w ogóle potrafią uczyć, skoro mam takie słabe oceny i tyle się uczę?! I na 
Oxford nie dają gwarancji! Skandal! Przy takim czesnym! I ta Piskorska nie zna 
w ogóle angielskiego! To jak ona może szkołę międzynarodową prowadzić?! Roz-
mowy z kandydatami po polsku prowadzi! To skąd ona wie, kogo ma zatrudnić?! 
Przecież angielski w IB najważniejszy! To nie może być dobra szkoła. Na pewno 
nie przygotują mnie do matury. W domu nic tylko siedzę nad podręcznikami. Na 
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rower już nie wychodzę. Nie chodzę na imprezy. Siedzę nad książkami, a i tak 
nie wiem, co czytam. Na pewno nie zdam! Co to będzie?! I jeszcze kazali nam 
Święto Edukacji Narodowej przygotować! To już przekracza wszelkie wyobrażenie 
o przyzwoitości!!!! My tacy przemęczeni!!! Ja nawet w weekendy mam korki! Tak 
mnie rodzice obstawili. Im więcej tych korków, tym większa pustka w głowie! Cza-
sami w ogóle nie mogę się skoncentrować. W domu siedzę, patrzę w podręcznik 
albo w komputer. Instagram, Facebook, gry. Nieźle resetują. Rodzice myślą, że się 
uczę… Na pewno nie zdam tej matury… Co ja im powiem…

2. OBSZAR ROZWOJU, PRZEŁAMYWANIA BLOKAD, PRZYJAŹNI, WSPÓŁPRACY, 
DOCENIENIA, OPTYMIZMU, SUKCESU

Mam niedługo maturę. Tak jak wiele pokoleń przede mną. Od XIX wieku! Zakoń-
czy się szkolny okres mojego życia. Mam szczęście – chodzę do szkoły IB. Tak 
wybrałam/wybrałem. Należę do edukacyjnej światowej elity. Absolwenci MIS są 
na najlepszych uczelniach. Mówią, że Diploma wiele im dała. Odnoszą sukcesy. 
Matura już niedługo i czasami odczuwam stres. To normalne. Wtedy stosuję różne 
techniki oddechowe i relaksacyjne. Czasami mam gorsze oceny. Jeśli czegoś nie 
rozumiem, zawsze mogę poprosić o pomoc nauczyciela. Nauczyciele są świetni. 
40% z nich ma doktorat. Podobna liczba to egzaminatorzy IBO; sprawdzają matu-
ralne arkusze egzaminacyjne z całego świata. Świetnie znają kryteria oceniania. 
Są pomocni. Pani koordynator ma największe w Warszawie doświadczenie na tym 
stanowisku. Jest skrupulatna w pilnowaniu procedur, zawsze dostępna. Widać, jak 
bardzo jej zależy na naszym sukcesie.

Pani dyrektor wprowadzała IB DP w 2002 r. Stworzyła zespół szkół, który realizuje 
programy IB na wszystkich poziomach edukacyjnych, pierwszą i długo – jedyną – 
w Polsce. Szerzy filozofię IB na organizowanych przez MIS konferencjach. IBO ceni 
ją za identyfikowanie się z założeniami programu. W marcu 2018 r. organizacja IB 
oddelegowała swojego przedstawiciela na jedną z nich, na temat: „Felicytologia 
w praktyce szkolnej”, firmując tym samym działania naszej szkoły i mając zaufanie 
do ich merytorycznego poziomu.

Dobrze, że mam w klasie Iksińskiego. Jest świetny z matematyki. Zawsze można 
go zapytać, gdy się czegoś nie rozumie. On wie dobrze, że tłumacząc problem 
naukowy, utrwala go sobie, odnajduje nowe powiązania tłumaczonych treści z in-
nymi obszarami wiedzy. No i ta Ygrekowska! Genialna z polskiego! Jej aktywność 
podczas lekcji bardzo mnie rozwija.
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Uwielbiam zajęcia TOK-u. Dyskutujemy wtedy. Uczymy od siebie nawzajem. 
Wspieramy się. Czujemy ze sobą bezpiecznie. Możemy się pochwalić swoją aktyw-
nością na TOK-u podczas Dnia Edukacji Narodowej. To bardzo miłe! Mamy w szko-
le dobre warunki do zrelaksowania się podczas przerw. W tym roku podwójnego 
rocznika wiele liceów zlikwidowało wspólne powierzchnie. My w dalszym ciągu 
możemy cieszyć się przestrzenią z kanapami na trzecim piętrze. Powierzchnią tea-
tralną na ostatnim piętrze i siłownią. Na tej powierzchni można by stworzyć dodat-
kowych sześć sal lekcyjnych! A my możemy korzystać z tej przestrzeni. Zresetować 
się, grając w teatrze, w zespole rockowym, korzystając ze sprzętu sportowego.

Jeśli popadamy w panikę, możemy skorzystać z wsparcia psychologa, który pod-
sunie nam sposoby radzenia sobie z egzaminacyjnym stresem. Możemy także 
ćwiczyć koncentrację na biofeedbacku, który został zakupiony z myślą o nas. 
Pracuję bardzo dużo, systematycznie. Czasami zarywam noce, ale staram się nie 
przesadzić. Pamiętam, by być „balanced”. By czasami przejechać się na rowerze 
po lesie, pójść na spacer z kolegą/koleżanką. Wiem, że będzie dobrze, bo otaczają 
mnie życzliwi, pomocni ludzie.

Są takie dwa obszary – obszar destrukcji i obszar rozwoju. Jeśli czujesz, Maturzy-
sto, że stres wpycha Cię do tego pierwszego, musisz się ratować.

Pamiętaj, że:

1. Współtworzysz klimat szkoły, w której się uczysz.
2. Dobry klimat jest wtedy, kiedy w szkole otacza Cię życzliwość i uśmiech, wspar-

cie i otwartość. I kiedy Ty sam jesteś życzliwy, uśmiechnięty, wspierający. 
I umiesz się w sposób otwarty komunikować.

3. Tylko dobry klimat zapewnia Ci edukacyjny sukces, bo dzięki niemu jesteś 
aktywny, komunikujesz w sposób otwarty swoje potrzeby, pomysły, wnioski 
i czerpiesz pełnymi garściami z komunikacji z innymi osobami.

4. Agresja jest inną twarzą lęku. Kiedy agresja i lęk przenikają do Twojego my-
ślenia, warto to sobie uświadomić i podjąć kroki, by zmienić swój stan umysłu. 
Z destrukcyjnego na konstruktywny. Dla własnego dobra. Dla optymalizacji 
własnych edukacyjnych wysiłków.

Drogie Maturzystki/Drodzy Maturzyści, życzę każdej/każdemu z Was dużo zdro-
wia, energii, dobrej koncentracji i mobilizacji, a także satysfakcji z tej „ostatniej 
prostej” Waszej dwunastoletniej szkolnej edukacji!
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2019-10-14 
MOC EDUKACJI

Wartość edukacji rozumianej jako suma działań edukatorów i edukowanych, i ich 
wzajemnych oddziaływań, od początków istnienia systemów edukacyjnych.

Wartość edukacji dla różnych grup społecznych – uczniów, rodziców, nauczycieli, 
rządzących.

Wartość edukacji dla Kraju.

To wszystko bardzo wybrzmiało podczas dzisiejszych obchodów Święta Eduka-
cji Narodowej! Radość duża! Tym większa, że treści, które usłyszeliśmy, stworzy-
li uczniowie. Grupa trzecioklasistów DP w ramach zajęć z Theory of Knowledge 
przygotowała prezentację na temat: Czym jest edukacja? Wnioski – niebanalne, 
pogłębione, pokazujące różne punkty widzenia – zaprezentowali w formie scenek: 
rozmów uczennicy z rówieśnikiem, mamą, nauczycielką i przedstawicielami mini-
sterstwa edukacji. Nad projektem czuwały nauczycielki TOK – Katarzyna Buciak 
i Iwona Piecyk. Wysłuchaliśmy wystąpienia Katarzyny Buciak, w którym wyjaśniła 
specyfikę zajęć TOK, tego IB-owskiego „super-przedmiotu”, uczącego podejmo-
wania refleksji i krytycznego myślenia.

Duże wrażenie wywarło na mnie przemówienie przewodniczącego samorządu 
szkolnego – Antoniego Janickiego: mądre, wyważone, a jednocześnie podskórnie 
żarliwe i zaangażowane. Wzruszyłam się. Dziękuję bardzo trzecioklasistom, którzy 
byli aktywni i zaprezentowali efekty swoich TOK-owych działań.

Dziękuję wszystkim uczniom i ich rodzicom! Bardzo starali się dzisiaj uprzyjemnić 
nam wszystkim życie – dobrym słowem, kwiatami i słodkościami!

Bohaterka dzisiejszego dnia – edukacja – pokazała w naszej szkole słowami ucz-
niów swoją moc!
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2019-10-19 
ENERGETYZUJĄCA MIESZANKA  

czyli Eviva l’arte!, Tupcio Chrupcio, Abu Dhabi i duch IB

EVIVA L’ARTE!

W czasie weekendowych, niespiesznych śniadań we dwoje, pachnących świe-
żo zmieloną kawą i malinami, zawsze słuchamy muzyki. Taki nałóg! Dzisiaj – 
Krzysztofa Komedy muzyki filmowej, w znakomitym wykonaniu m. in. Henryka 
Miśkiewicza (saksofon), Grażyny Auguścik (wokal), Andrzeja Jagodzińskiego 
(fortepian). Ogarnia nas błogość, dusza szybuje hen, wysoko!

W czasie weekendowych wieczorów często oglądamy filmy na dvd. Siadamy przed 
bardzo dużym telewizorem, specjalnie w tym celu zakupionym, gasimy światło, 
wyłączamy telefony i zanurzamy się w świecie kina. Ostatnio fascynuje nas kino 
polskie. Takie filmy jak Jacka Borcucha pesymistyczno-wizyjny „Słodki koniec dnia” 
z genialną rolą Krystyny Jandy. Anny Jadowskiej – „Dzikie róże”, z ujęciami jak 
w „Powiększeniu” Antonioniego, podobnym napięciem, związanym z tajemnicą 
głównej bohaterki. Agnieszki Smoczyńskiej – ”Fuga”, trzymająca w napięciu od 
początku do ostatniej minuty, świetnie grana. Oglądamy też kino amerykańskie – 
rewelacyjnego „Przemytnika” Clinta Eastwooda, z nim samym w roli głównej, „Ska-
zanego” w reżyserii Rica Romana Waugha, thriller psychologiczny, pełen napięcia 
i grozy. A wczoraj – film japoński pt. „Złodziejaszki” w reżyserii Hirokazu Koreeda, 
hipnotyczny, trzymający za gardło, ze znakomicie granymi rolami dziecięcymi. 
Przewrotna refleksja – o złu i dobru. Dzisiaj – hiszpański obraz „Wszyscy wiedzą” 
w reżyserii Asghar Farhadi, który długo zostanie w naszej pamięci – aktorstwo, 
praca kamery, muzyka.

Podczas różnych ferii i przedłużonych weekendów obkładam się książkami. Lubię 
czytać bez przerw. Nie wychodzić ze świata fikcji literackiej. Nie uważam, że „… 
życie nasze nic nie warte” (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, „Eviva l’arte!”), ale gdyby 
nie istniała literatura i sztuka, mogłoby być inaczej… Tak myślę…

TUPCIO CHRUPCIO

Bardzo lubimy czytać naszym wnuczętom. Wnuczęta bardzo lubią, jak im czyta-
my. W niedalekiej przeszłości ulubioną serią opowiadań były te o Tupciu Chrup-
ciu, napisane przez Elizę Piotrowską. Jedno z nich opowiada historyjkę o myszce 



— 203 —

i polnym koniku. Jest ona nawiązaniem do bajki Ezopa o mrówce i polnym koniku. 
U Ezopa konik polny śmiał się z mrówki, która ciężko pracowała, by zapewnić 
sobie zapasy na zimę. Gdy nadeszły chłody, a mrówka nie wpuściła go do swo-
jego domku, konik polny zmarł. W historii o myszce i polnym koniku jest inaczej. 
To zapobiegliwa myszka złości się na konika polnego, że ten całymi dniami gra 
na skrzypcach, zamiast ciężko pracować, jak ona. Myszka rozbudowuje spiżarnię, 
gromadzi zapasy na zimę, a natchniony konik polny nie przestaje muzykować… 
Kiedy nadchodzą chłody, myszka początkowo nie chce wpuścić głodnego i zmarz-
niętego konika polnego do swojego przytulnego domku. W końcu jednak, sa-
motna, smutna i depresyjna, otwiera przed nim drzwi. Od tej pory – konik polny 
ma co jeść, a myszka całymi dniami słucha pięknych koncertów. Zima nie jest dla 
nikogo z nich straszna.

Jedni gromadzą – zapasy na zimę, zera na koncie bankowym; inni – nieprzytomni, 
w amoku – nakładają farbę na blejtramy; nie zważając na bóle kręgosłupa i sta-
wów, zapominając o jedzeniu – grają na instrumencie; samotnie chodząc godzina-
mi po lesie szukają słów, by następnie usiąść i pisać, zapominając o bożym świecie 
i własnej fizjologii.

Nie tylko artyści. Czyż nie zdarza się nauczyciel, który po nocy, uśmiechając się 
sam do siebie, obmyśla konstrukcję lekcji i już cieszy się z niespodzianki, jaką 
sprawi swoim uczniom.

„Eviva l’arte! W piersiach naszych płoną 
Ognie przez Boga samego włożone…”  
(Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Eviva l’arte!”)

Rozpalajmy w sobie ten ogień codziennie! Niech zginie w naszym środowisku 
mentalność filistra. Ta nieufność, zazdrość, liczenie, kto ile razy był obecny na ze-
braniach planujących, kto ile wypełnił rubryczek w plannerach i jak to się przełoży 
na wysokość wynagrodzenia. Szanujmy iskrę bożą w sobie i innych! Artystach-
-nauczycielach, artystach-pisarzach, artystach-muzykach, artystach-plastykach…

ABU DHABI

IBO wymaga od szkół permanentnego szkolenia nauczycieli, a także – jak najczęst-
szej obecności kierownictwa szkoły na konferencjach, które odbywają się corocz-
nie w październiku. Tegoroczna odbędzie się w przyszłym tygodniu w Abu Dhabi. 
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W delegacji MIS znajdą się: wicedyrektor Ewa Domańska-Łoniewska i Renata 
Dziura, pełnomocniczka niżej podpisanej do spraw jakości kształcenia.

Byłam dwa razy na konferencjach organizowanych przez IBO – w Marrakeszu 
i w Hadze. Oba te wyjazdy były niezwykłym przeżyciem. Polskie gremia oświa-
towe są na ogół ponure, spętane gorsetami poprawności i… śmiertelnie nudne. 
W świecie IB jest inaczej – edukacją zajmują się entuzjastyczni zapaleńcy, radośnie 
ekspresyjni, w sposób widoczny owładnięci „twórczym szałem”. Doświadczenie 
bliskości kilkuset osób – śmiejących się w głos, gestykulujących, rozprawiających 
dzień i noc o edukacji jest naprawdę mocnym i inspirującym doświadczeniem.

Obie nasze przedstawicielki identyfikują się z korczakowsko – IB-owskim podej-
ściem do ucznia i nauczania, nie cierpią też na niedobór kreatywności, zawodowe-
go entuzjazmu i radosnej ekspresji. Wręcz przeciwnie! Jednak pobyt w międzyna-
rodowym środowisku IB na pewno je jeszcze wzmocni. Po powrocie z Abu Dhabi 
przekażą tę moc, ten edukacyjny „furor poeticus” całemu zespołowi.

DUCH IB

Mówię często o duchu IB… Może warto go zdefiniować… Klasa ósma pod kierun-
kiem wychowawczyni Krystyny Szrajber przygotowuje inscenizację części drugiej 
„Dziadów” Adama Mickiewicza. Wywoływane będą duchy: zmarłych dzieci, złego 
pana i dziewczyny, która nie zaznała miłości. Każdy z tych duchów wygłasza morał. 
IBO co prawda żyje i ma się dobrze. Ale może warto by wywołać ducha żyjącego 
IBO i usłyszeć, co by chciał nam powiedzieć…

Czym są – iskra boża, duch IB… Na pewno objawiły się przedwczoraj na uroczysto-
ści pasowania na ucznia pierwszoklasistów z naszej szkoły podstawowej… Dzię-
kuję Magdzie Skawińskiej za coraz mocniejsze, piękniejsze i bardziej widoczne 
rozśpiewanie naszej szkoły!!!

2019-11-05 
THE FIVE PILLARS OF EDUCATION

Jestem zdecydowanie polskojęzyczna, ale dzisiaj będzie częściowo po angielsku, 
bo – nawet na moje polonistyczne ucho – akurat te sformułowania po angielsku 
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brzmią zdecydowanie lepiej. A są na tyle ważne, że będziemy nimi wyklejać ściany 
korytarzy w naszej szkole.

Nasza delegacja z konferencji IBO w Abu Dhabi przywiozła następujące przesła-
nie, dotyczące podstaw edukacji:

THE FIVE PILLARS OF EDUCATION:

1. The power of professional friendship;
2. The power of failure;
3. The power of wonder;
4. The power of questions;
5. The power of one.

Kto tak w Polsce myśli o edukacji?! Ilu młodych Polaków liczy w szkole na wspar-
cie, zrozumienie i przyjacielskie relacje zarówno z nauczycielami jak i społecznoś-
cią uczniowską? Ilu nauczycieli umie cieszyć się z uczniowskich błędów? Ilu z nich 
wędrując z pokoju nauczycielskiego na lekcję pamięta, że przejawem nauczyciel-
skiego profesjonalizmu jest także entuzjazm i umiejętność budzenia zachwytu 
i zdumienia uczniów. Kto wierzy, że ważniejsze w edukacji od „klepania” defini-
cji jest zadawanie ciekawych pytań. I że powinna być przynajmniej zachowana 
równowaga między „przyswajaniem treści programowych” a inspirowaniem, szo-
kowaniem, emocjonalnym „wkręcaniem” uczniów w rozmaite naukowe zagadki 
i niejasności. No i na koniec, kto w polskiej szkole wierzy w siłę jednostki… Panuje 
moda na narzekanie na różne zewnętrzne ograniczenia, które uniemożliwiają 
nam stanie się szczęśliwym, efektywnym nauczycielem – złe programy, za duże 
obciążenie pracą, brak rzutnika w sali – lub szczęśliwym, efektywnym uczniem – 
za duże obciążenie pracą, zła atmosfera w klasie, nieżyczliwi nauczyciele. A prze-
cież, kochani moi – uczniowie i nauczyciele – każdy z Was jest demiurgiem swojej 
roli w edukacji, pod warunkiem oczywiście, że sobie tę swoją moc uświadomi.

2019-11-09 
DZIAŁANIA MATEMATYCZNE

Matematycy w MIS to niezwykle twórczy nauczyciele!
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Kalina Jastrzębowska w klasach PYP wdraża Realistic Mathematics Education. 
Założenia tego sposobu uczenia matematyki zostały opracowane przez Instytut 
Freudenthala na Uniwersytecie w Utrechcie. Kalina w sierpniu tego roku odwie-
dziła Instytut, odbyła tam warsztaty i wnioskami podzieliła się w październiku 
podczas posiedzenia rady pedagogicznej ze wszystkimi nauczycielami Monnet 
International School.

W RME odkrywanie pojęć matematycznych odbywa się za sprawą rozwiązywania 
problemów dnia codziennego. Uczniowie prowadzeni przez nauczyciela wspól-
nie odkrywają nowe pojęcia. Nauczyciel wyznacza kurs procesu, czuwa nad pra-
cą, pomaga uczniom zastąpić model matematyczny formalnym uogólnieniem. 
Działy matematyki są ściśle zintegrowane ze sobą i jako takie muszą współistnieć 
w obrębie zadań rozwiązywanych w klasie. Matematyka jest aktem społecznym, 
powinna wydarzać się w wyniku działania grupy. Dzielenie się pomysłami na roz-
wiązanie zadań oraz pokazywanie rozmaitości rozwiązań pozwala uczniom ujrzeć 
matematykę jako przedmiot, którym sami zawiadują. W odróżnieniu od uczenia 
tradycyjnego, w którym po przekazaniu treści merytorycznych przechodzi się do 
ich zastosowań, w RME wychodzi się od zastosowań i za ich sprawą dociera do 
uogólnień. Nie ma metody kształcenia bardziej tożsamej z filozofią IB!

Wszyscy nauczyciele matematyki w MIS w sposób zaplanowany współpracują ze 
sobą. Kalina Jastrzębowska odwiedza czasem przedszkolaków i podsuwa pomysły 
nauczycielkom przedszkolnym. Ci, którzy uczą w MYP, prowadzą niekiedy zajęcia 
dla klas PYP, ci, którzy uczą w DP, przychodzą za zajęcia MYP.

Matematycy licealni z własnej inicjatywy stworzyli stronę internetową, dzięki któ-
rej informują uczniów klas pre-DP i Diplomy o organizacji i sposobach nauczania 
matematyki w naszej szkole. Gromadzą też tam wszystkie materiały dydaktyczne, 
używane na lekcjach. Ułatwia to wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami.

Zakończył się właśnie trwający prawie miesiąc pierwszy projekt matematyczny, 
który w klasie 1 A pre-DP Artur Smaga przeprowadził wraz z Piotrem Chlebusem. 
Projekt składał się z kilku etapów. Najpierw nauczyciele odbyli lekcje w swoich 
grupach, podczas których omówili dwa różne tematy. Lekcje te zostały zarejestro-
wane przy pomocy kamery, a następnie były poddane nauczycielskiej refleksji. 
Potem obie grupy uczniów spotkały się na zajęciach Peer-learning, podczas któ-
rych uczniowie uczyli siebie nawzajem. Ostatnim elementem były dwugodzinne 
zajęcia, podczas których grupy, znów połączone, pracowały nad wspólnym zada-
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niem, związanym z poprzednimi tematami. Lekcja ta była prowadzona przy uży-
ciu Mathematical Investigation – uczenia się poprzez dociekanie. Sprawozdanie 
z realizacji projektu, filmiki z lekcji pojawiły się na stronie internetowej zespołu 
matematyków. Jestem pod dużym wrażeniem tych materiałów!

2019-11-17 
DZIEŃ ARTYSTYCZNY – 13 LISTOPADA 2019

W ostatnią środę w ramach „tygodnia patriotycznego” odbył się dzień artystyczny.

Najpierw uczniowie klas 0-4 (PYP) obejrzeli koncert pt. „Ojczyzna”, przygotowany 
przez dzieci z przedszkola i uczniów klasy siódmej. Przedszkolaki zaśpiewały i za-
tańczyły „Ole, ole Janko”, „W murowanej piwnicy” i „Płynie Wisła, płynie”. Ucznio-
wie – „Dwa serduszka”, „Dumkę na dwa serca”, z repertuaru Czesława Niemena – 
„Warszawski dzień” i „Dziwny jest ten świat” oraz „Ojczyznę” – piosenkę Marka 
Grechuty. Wszyscy mieli do wykonania trudne zadanie. Najmłodsi, bo dla większo-
ści był to życiowy debiut sceniczny i troszkę zabrakło nauczycielek-suflerek przed 
sceną. Ich obecność za plecami była znikomym wsparciem, zwłaszcza że na scenie 
w pierwszym rzędzie stały najmniejsze dzieci. Ale większość maluchów zachowała 
zimną krew i podołała ambitnemu zadaniu, nieźle się przy tym bawiąc, co świadczy 
o ich dobrym przygotowaniu do występu. Siódmoklasiści kolejny raz zaskoczyli roz-
śpiewaniem. Śpiewała cała klasa, dziewczęta i chłopcy, czysto i mocnymi głosami, 
choć repertuar nie należał do najłatwiejszego. Z dużym przejęciem oglądałam mło-
dych artystów, zwłaszcza tych, których znam od przedszkola, niektórych dziesiąty 
rok – Olę, obie Klary, Mikołaja, Tymona, Adama… Piękne „słowo łączące” napisała 
polonistka Aleksandra Kędzierska. Od strony muzycznej i choreograficznej koncert 
przygotowała – jak zwykle perfekcyjnie!!! – Magdalena Skawińska.

Klasa ósma zaprezentowała inscenizację II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. 
Na widowni zasiedli uczniowie klas 5 – 7. Spektakl był wynikiem pracy ósmoklasi-
stów nad lekturą szkolną. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie tej klasy. Żaden 
z nich nie jest aktorem naszego Teatru Monneta. Kiedy się weźmie to wszystko 
pod uwagę, stwierdzenie, że przedstawienie wypadło genialnie, nie wyda się ani 
trochę przesadzone. Uczniowie zapamiętają lekturę do końca życia, bo ją przeżyli 
i zrozumieli, a także – nieźle się w trakcie jej omawiania bawili. Na widowni podczas 
spektaklu było cicho, jak makiem zasiał. Zapewne więc będzie łatwiej także młod-
szym uczniom sięgnąć po „Dziady”, gdy przyjdzie na to czas. Sukces sceniczny nie 
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dziwi, gdy pamięta się, że wychowawczyni klasy ósmej – Krystyna Szrajber jest 
równocześnie twórczynią i osobą prowadzącą Teatr Monneta, a część uczniów 
jest w programie IB od kilku lat, niektórzy nawet – od przedszkola. W przedstawie-
niu pojawiły się efekty muzyczne, które powstały dzięki współpracy z Magdaleną 
Skawińską.

O godzinie 13.00 rozpoczął się koncert chopinowski dla licealistów, przeplatany 
tekstami Cypriana Kamila Norwida i Adama Asnyka. Na pianinie zagrał Juliusz 
Trawiński. Teksty wierszy recytowali uczniowie kl. 1 C pre-DP: Alicja Budny, 
Jakub Kotkowski i Konrad Trawiński. Ten punkt programu przygotowały również: 
Magdalena Skawińska i Krystyna Szrajber. Koncert uważam za bardzo udany. Było 
nostalgicznie i dramatycznie, ale właśnie pod wpływem takich niezbyt radosnych 
uczuć powstawała największa polska literatura i muzyka. Niepogodzenie z nie-
wolą, tęsknota za wolnością, rozpacz i gniew doprowadziły w końcu nas-Polaków 
do niepodległości. Teraz już możemy się nią cieszyć i brać niestrudzenie swój los 
w swoje ręce.

Każde z trzech wymienionych wyżej wydarzeń nie trwało dłużej niż 40 minut i de-
dykowane było innej grupie wiekowej, dzięki temu nikt się nie nudził. Poza tym 
lekcje odbywały się planowo. Podczas przerw można było odwiedzać zorgani-
zowane przez uczniów-obcokrajowców interaktywne stoiska multi-culti. Zapre-
zentowały się takie kraje jak: Ghana, Chiny, Australia, Serbia, Ukraina, Czechy, 
Turcja i Niemcy. Za ten punkt programu odpowiedzialna była nauczycielka języka 
hiszpańskiego – Katarzyna Burzyńska.

Na parterze w przedszkolu można było obejrzeć stoiska krajów pochodzenia na-
szych najmłodszych uczniów. Zaprezentowały się: Armenia, Chiny, Indie, Japonia, 
Mongolia, Węgry, Wielka Brytania i Polska. Podziękowania należą się nauczyciel-
kom przedszkolnym i rodzicom przedszkolaków.

Bardzo się cieszę, że wszyscy uczniowie MIS, także nie-Polacy, mogli się poczuć 
w tygodniu patriotycznym dumni ze swojej ojczyzny. Wszyscy czegoś się na-
uczyli – z historii oraz kultury Polski i innych krajów.

Szacunek, przywiązanie do kraju pochodzenia, jego krajobrazów, języka, kultury, 
zapachów, klimatów – jest ważny, kształtuje nasze myślenie, naszą osobowość, 
nasze pragnienia, nasze marzenia. Patriotyzm jest miłością, nie – nienawiścią. 
Jeśli kochamy i rozumiemy własny kraj, łatwiej nam pokochać i zrozumieć inne 
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kraje. Prawdziwy patriotyzm, jak każda prawdziwa miłość – prowadzi do wymia-
ny, otwiera, napełnia czułością i zrozumieniem inności, rozwija, daje siłę i radość. 
Zorganizowany w MIS tydzień patriotyczny dostarczył mi właśnie takich pozytyw-
nych przemyśleń :)

2019-11-20 
KONFERENCJA – 14.11.2019

Odbyła się w ramach „tygodnia patriotycznego” i poświęcona była wartościom 
w edukacji. Prowadzenia podjął się, jak zwykle niezastąpiony, dr Jakub Lorenc. 
Przywołał na początek słowa Jana Kochanowskiego z „Wykładu Cnoty” o tym, że 
„nauka bez cnoty jako miecz u szalonego i sobie i ludziom szkodzi.”, świetnie pa-
sujący do tematu konferencji: „Szkoła wartości. Jak kształtować postawy uczniów?”

Głos zabrała prorektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Profesor UW Jolanta 
Choińska-Mika. Poruszyła kwestię obserwowanych we współczesnym społeczeń-
stwie baniek środowiskowo-informacyjnych. Każdy człowiek funkcjonuje w takiej 
zamkniętej bańce. Czyta i przyjmuje te informacje, które zgodne są z jego po-
glądami, co ułatwia mu Internet, karmiąc go wyłącznie treściami oczekiwanymi. 
Spotyka się i przyjaźni z osobami, które myślą podobnie. Osoby, należące do in-
nych baniek, ocenia negatywnie i nie szanuje ich argumentów. Brak komunikacji 
między bańkami prowadzi do intelektualnej izolacji, a także – polaryzacji i radyka-
lizacji poglądów, umacniania się we własnych przeświadczeniach. W tej sytuacji 
najważniejszą wartością promowaną przez szkołę staje się – komunikatywność, 
umiejętność prowadzenia dyskusji, podejmowanie prób rozmowy mimo wszystko 
oraz krytyczne myślenie, które ratuje przed zalewem kakofonii informacyjnej.

Sesja I dotyczyła lektur szkolnych.

Wystąpili dr hab. Prof. UJ Krzysztof Biedrzyński, dr Kinga Białek i dr Zofia Zasacka. 
Wspólnym mianownikiem tych wystąpień było przeświadczenie, że „mniej znaczy 
więcej”, czyli że jest potrzeba skrócenia listy lektur na rzecz pogłębienia tychże lek-
tur interpretacji i rozwijania umiejętności czytelniczych, a także – odwoływania się 
do uczniowskich emocji. Najbardziej optymistycznym wystąpieniem w tej sesji była 
wypowiedź dr Zofii Zasackiej, która przedstawiła wyniki badań czytelnictwa nasto-
latków. Z badań tych wynika, że młodzież poszukuje w książkach nie tylko rozrywki. 
Szuka także wzorców osobowych, przykładów postaw niezłomnych, altruistycznych, 
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stąd ogromna popularność „Kamieni na szaniec”, które wymieniane były w ankie-
tach razem z literatura popularną, młodzieżową. Młodym czytelnikom imponują 
takie zachowania bohaterów książek jak braterstwo, lojalność, przyjaźń, działanie 
na rzecz innych. Szukają w tekstach literackich odpowiedzi na nurtujące ich pytania 
egzystencjalne. Formacyjna funkcja literatury jest w świetle tych badań oczywista, 
zwłaszcza że wynika z nich, że książki lubi czytać trzy czwarte dziewcząt i połowa 
chłopców. Warto więc pochylić się nad gustami czytelniczymi uczniów i uwzględnić 
je, układając listy lektur. Należy też pamiętać, że najbardziej wartościowa jest em-
patyczna recepcja literatury, poznawanie poprzez lekturę „innego”, wchodzenie 
w jego świat. Nauczyciel powinien to w swojej pracy uwzględnić.

Sesja II dotyczyła nauczania historii.

Pierwszym mówcą był dr Piotr Podemski. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Obiek-
tywizm jako suma subiektywizmów. O odkrywaniu wartości w edukacji historycz-
nej IB.” Przybliżył zebranym metodę uczenia historii w Diplomie, opartą na anali-
zie materiałów źródłowych i pokazywaniu różnych punktów widzenia na te same 
wydarzenia historyczne. Wyraził przekonanie, że dobrym zestawem wartości, roz-
wijanych przez szkołę, jest profil ucznia IB.

Przemówienie kolejnego mówcy, Aleksandra Pawlickiego – „Czy z patrioty może 
być obywatel? Od patriotyzmu politycznego do niepolitycznego i z powro-
tem.” –  miało charakter polemiczny i prowokacyjny. Omówione zostały dwa typy 
patriotyzmu – patriotyzm konstytucyjny, obywatelski i patriotyzm etniczny, wy-
kluczający. Jednak początkowa charakterystyka obu odmian patriotyzmu, jedno-
znacznie je wartościująca, została pod koniec wystąpienia przewrotnie odwróco-
na, dając słuchaczom wiele do myślenia i wyrywając ich z „jedynie słusznej” bańki, 
co było niezwykle inspirujące i emocjonujące.

Po przerwie na obiad równolegle odbywały się dwie sesje.

W sesji trzeciej omówione zostały aspekty teoretyczne kształtowania wartości 
w trakcie zajęć etyki, religii, sztuki i nauk przyrodniczych. W sesji czwartej – co-
dzienna praktyka szkolna. W sumie w obu tych częściach konferencji wystąpiło 
szesnastu mówców, w tym czworo naszych nauczycieli i dwoje uczniów. Renata 
Słowińska, nauczycielka psychologii w Diploma Programme zastanawiała się nad 
wyborem wartości wobec kulturowej różnorodności uczniów. Mówiła także o wiel-
kim wpływie systemów edukacji na kształtowanie postaw – na podstawie trwają-
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cego kilkadziesiąt lat eksperymentu psychologicznego, związanego z powstaniem 
i zburzeniem muru berlińskiego. Małgorzata Gozdera, nauczycielka klasy drugiej 
szkoły podstawowej, podjęła podobną tematykę w odniesieniu do najmłodszych 
uczniów. Z kolei Joanna Więcek, prowadząca świetlicę w MIS – PYP, mówiła, jak 
ważna jest sztuka wizualna w kształtowaniu wartości – „be open-minded.” Artur 
Smaga, nauczyciel matematyki i wychowawca klasy 3 DP swoje wystąpienie po-
święcił promowaniu wartości i postaw ucznia IB, z perspektywy praktyczno-wy-
chowawczej. Uczennica klasy 3 DP Paulina Bogusz mówiła o patriotyzmie przy-
szłości, a uczeń klasy 5 a Tadeusz Sabat – o tym, w jaki sposób programy PYP i MYP 
kształtują przyszłego ucznia programu Matury Międzynarodowej.

W sesji trzeciej wystąpiła pani Edyta Plich, mama naszych uczniów, zawsze ak-
tywna podczas wszystkich organizowanych przez MIS wydarzeń. Mówiła o waż-
nej roli sztuki i literatury w edukacji. Przypomniała o efektywności szkolnictwa 
skandynawskiego, w którym sztuka i kultura mają poczesne miejsce. W naszych 
narodowych programach edukacyjnych przedmioty takie jak muzyka czy plastyka 
traktowane są jako „mało ważne”, dodatkowe, bo liczy się „kucie”, tzw. „twarda 
wiedza”, a nie – holistyczny rozwój młodego człowieka. To należałoby zmienić.

Konferencja nt. „Szkoła wartości” pokazała, że warto rozmawiać. Warto kwestio-
nować oczywistości, pokazywać odmienne punkty widzenia, pozwalać wyrwać się 
z „jedynie słusznej”, najbezpieczniejszej i najmilszej sercu własnej bańki, podążyć 
w nieznane rejony, dać się uwieść cudzym metaforom, przewietrzyć własne sza-
re komórki, spojrzeć na emocjonujące nas sprawy z różnych punktów widzenia. 
Oddać się fascynującej przygodzie spotkania z „innym”.

Dziękuję i gratuluję organizatorowi konferencji – dr. Jakubowi Lorencowi! Dziękuję 
i gratuluję wszystkim wspaniałym mówcom, dużym i małym, utytułowanym na-
ukowo i na początku naukowej drogi! Było pysznie!

2019-11-28 
GRIT TO TERAZ HIT! :)

Tak właśnie – ktoś zbadał, napisał książkę, na którą jest teraz moda. W tej książce 
sformułowano twierdzenie, że to nie IQ, a więc nie łatwość i szybkość przyswa-
jania wiedzy, nie – inteligencja emocjonalna, nie umiejętności społeczne, nie – 
różne możliwości, związane z wysokim statusem majątkowym rodziny, w której 
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człowiek wzrastał, nie – atrakcyjna aparycja i szczęście są najczęstszymi powodami 
odniesienia sukcesu w życiu. Tym czymś, co zapewnia nam spełnienie, osiągnięcie 
upragnionego celu i radość jest „grit” – upór, połączony z pasją, zachwytem, de-
terminacją, odwagą w pokonywaniu przeciwności losu. Twierdzi się także, że od-
waga w podejmowaniu wyzwań zmienia funkcjonowanie mózgu, usprawnia na-
sze zdolności percepcyjne i poznawcze. Anglojęzyczny „grit” brzmi zdecydowanie 
lepiej niż „upór” czy „wytrwałość”, więc będę się w tym tekście nim posługiwać.

Na profilach facebookowych naszych szkół jest filmik z mini wykładu (TED talk) au-
torki tej książki Angeli Duckworth. Stawia sobie ona pytanie – jak możemy wzmac-
niać w dzieciach „grit” i mówi, że … nie wiadomo. Być może warto dzieciom mówić 
o tym, że nasz mózg lubi wyzwania i pod ich wpływem się zmienia. Żeby były 
bardziej nastawione na rozwój i żeby wiedziały, że zdolności nie są cechą stałą… 
Nawet jeśli w jakimś momencie życia nauka przychodzi nam z trudem, nie znaczy 
to, że tak będzie zawsze…

Jest to jakiś pomysł… Ale pełniejszą odpowiedź dają wszystkie programy IB – PYP, 
MYP i DP. Zwłaszcza jednak – Primary Years Programme, bo dedykowany jest 
najmłodszym dzieciom, jeszcze nie skażonym tradycyjną edukacją. Zakłada on 
pracę metodą projektów oraz dużą samodzielność uczniów. Dzieci stawiają py-
tania badawcze i szukają odpowiedzi na nie przez dłuższy czas, za pomocą na-
rzędzi z różnych dziedzin nauki. Ich aktywność, związana z obserwacją, dążeniem 
do szukania odpowiedzi na ciekawe pytania, próbami rozwiązania ekscytujących 
i złożonych problemów wymaga odwagi, samodzielności, kreatywności. Jest tak 
naprawdę codziennym treningiem „grit”. Tyle może szkoła. A jak rodzice mogą 
rozwijać w swoich dzieciach „grit”… Najważniejszy jest zapewne ich szacunek do 
kreatywnych aktywności, które angażują dzieci. Jeśli dziecko „odpływa”, konstru-
ując coś godzinami z klocków… Jeśli nie chce zejść z plaży, bo buduje razem z ró-
wieśnikami fortecę z piasku albo w ogrodzie tworzy szałas i całą fabułę wokół tej 
czynności… Buduje łódeczki z papieru i woduje je w kałuży – przesuńmy obiad, 
przeorganizujmy plany na popołudnie i pozwólmy, jak długo się da, działać dzie-
cku „con amore”, żeby osiągnęło swój cel.

Jeśli codziennie – nawet w weekend – fundujemy maluchowi co godzinę inne zaję-
cia „zarządzane” przez dorosłych, nie ma on okazji zaangażować się w nic napraw-
dę i z całego serca, bo takie zaangażowanie wymaga czasu, samodzielności i… 
wolności. Obserwując różnych nauczycieli, pokazujących mu atrakcyjne dziedziny 
wiedzy, atrakcyjne czynności, jest zaciekawiony, dowiaduje się wiele, ale… ustawia 
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się w roli widza, odbiorcy, kogoś, kto czeka, że inny zabawi go, nauczy, zagospoda-
ruje mu czas i… życie. Ten inny stanie się odtąd odpowiedzialny za brak sukcesu, 
radości i spełnienia.

Spektakularnym przykładem mocy, jaką ma „grit”, jest kariera mojego byłego 
ucznia. Przyjęto go do szkoły baletowej, bo bardzo potrzebowano tam chłopców. 
Od początku on i jego rodzice otrzymywali komunikat, że nie ma predyspozy-
cji fizycznych do wykonywania zawodu tancerza – zbyt krótkie nogi, zbyt duży 
korpus, budowa ciała, która nie pozwoli mu nigdy wykonać szpagatu i innych 
baletowych ewolucji. Kłopot polegał na tym, że dziesięciolatek obejrzał jeden, 
a po nim – wszystkie dostępne filmy z Michaiłem Barysznikowem, wybitnym ro-
syjskim tancerzem, i … zapragnął tańczyć tak jak on. Najlepsi polscy fachowcy 
orzekli, że nie będzie to możliwe. Jednak za pragnieniem chłopca szczęśliwie poszli 
jego rodzice. Zbudowali mu w domu małą salę baletową z drążkiem i lustrami. 
Chłopak oglądał kasety vhs z Barysznikowem i tańczył. Oglądał i tańczył. Oglądał 
i tańczył. Dzień w dzień. Oglądał i tańczył. Należy do grona najlepszych tancerzy, 
którzy opuścili mury warszawskiej szkoły baletowej. Po dyplomie podjął pracę 
w Les Ballets de Monte-Carlo, a następnie w Ballet de L’Opera de Lyon.

„Grit” to moc!

Do naszej szkolnej biblioteki zamówiłam książki Angeli Duckworth „Grit: The 
Power of Passion and Perseverance” – „Upór: potęga pasji i wytrwałości”. Będą 
dostępne za tydzień.

2019-11-29 
GRIT – CD

Że „grit” jest w psychologicznej modzie, dowiedziałam się od Magdy Miki, naszej 
wspaniałej polonistki, która w drugim semestrze wróci do szkoły po urlopie ma-
cierzyńskim. Zajmie się wtedy nie tylko nauczaniem polskiego w Diplomie, ale 
także uczniowsko-nauczycielską świadomością ATL-ową.

ATL: Approaches to Learning and Teaching, refleksja, jak pracować, by odnosić 
sukcesy i jako uczeń/uczennica, i jako nauczyciel/nauczycielka.

I tu właśnie znów wyskakuje: „grit”!
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Potrzebny jest i uczniom, i nauczycielom – by być efektywnym i czerpać satys-
fakcję z własnej efektywności, przekraczać swoje granice, rozwijać się i czerpać 
z tego radość.

„Grit” daje poczucie szczęścia i spełnienia. Wcześniej jednak bywa, że związany 
jest… z cierpieniem, często katorżniczym wysiłkiem wolnego człowieka, któremu 
nikt nie narzuca aż takiego wysiłku. Potrzeba uzyskania spektakularnego efektu 
własnych działań, ciekawość, zaangażowanie w temat aktywności, pragnienie, by 
jak najszybciej osiągnąć cel – są motorem, są inspiracją, są „wewnętrznym ko-
ciołkiem”, który nas rozpala do działania, daje nam siły do pracy często ponad 
ludzkie siły.

„Grit” mają prawdziwi ludzie nauki, twórcy wynalazków, wielcy odkrywcy, naj-
wybitniejsi sportowcy, artyści i ludzie biznesu. Jak twierdzi Angela Duckworth – 
również osoby, wykonujące inne zawody, które odniosły w życiu sukces.

Warto więc rozpalać „grit” i w uczniach, i – w nas samych!

2019-11-29 
PEER-LEARNING

Wczoraj i dzisiaj – dwa już cykliczne, bardzo udane wydarzenia.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Przygotowane przez uczniów i uczennice z klas piątych dla młodszych koleżanek 
i kolegów z klas pierwszych i klasy trzeciej szkoły podstawowej. Informacje o świę-
cie i jego genezie. Sylwetki sławnych Indian, indiańskie legendy. Przepisy potraw 
zwyczajowo serwowanych w świątecznym czasie.

FESTIWAL NAUKI – ENERGIA

Uczniowie klas ósmej i siódmej przygotowali eksperymenty, które prezento-
wali uczniom klas czwartych, piątych i szóstej. Stworzyli dziesięć stanowisk: 
Heat Gun, Faraday’s Cage, Making Electricity by Induction, Storm, Locomotive, 
Burning Hydrogen&Magnesium, Fire, Fruit Battery, Colors of Photosynthesis, 
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Fermentation. WSZYSCY byli zaangażowani i świetnie przygotowani do wyjaśnia-
nia skomplikowanych zagadnień z dziedziny fizyki, chemii i biologii. Z roku na 
rok szkolne festiwale nauki coraz bardziej zachwycają – pomysłami, organizacją 
i poziomem uczniowskiego przygotowania. Wszystkim siódmoklasistom i ós-
moklasistom należą się gratulacje! Dziękuję i gratuluję Curriculum Coordinator 
Angelice Maj, która koordynuje wszelkie „międzyprogramowe” wydarzenia w MIS. 
Dziękuję i gratuluję nauczycielkom przedmiotów „science” – Marcie Wolak, Nikoli 
Cichockiej, Karolinie Karpowicz i Annie Tarnowskiej.

2019-11-29 
THE POWER OF QUESTIONS!

JAK COŚ DZIAŁA? Z CZEGO I JAK JEST ZBUDOWANE? To są dwa spośród niezliczo-
nej liczby pytań, ulubionych przez dzieci i młodzież. Żeby szukać odpowiedzi na 
nie, są gotowi włożyć wiele ciężkiej pracy i energii.

Przedszkolak, podczas konferencji po zakończonym projekcie badawczym, przez 
godzinę i dwadzieścia minut z przejęciem opowiada swojemu tacie wszystko, cze-
go nauczył się o domach. Jakie były kiedyś? Jakie są teraz? A przede wszystkim – 
z jakich materiałów się je buduje i jak te materiały zachowują się, gdy je ude-
rzamy, podpalamy, gnieciemy? Poszukiwanie odpowiedzi na to ostatnie pytanie 
najbardziej go zafascynowało. Podczas przedszkolnych zajęć miał okazję gnieść, 
uderzać, podpalać cegłę, drewno, styropian.

Drugi przykład. Nie wykładowca, nie najzdolniejszy student, nie nauczyciel, 
lecz – ósmoklasista! Podczas szkolnego Festiwalu Nauki, z ogromnym przejęciem, 
świetnym przygotowaniem merytorycznym, zrozumieniem wykładanego zjawi-
ska, dużą uwagą skierowaną na odbiorców – czy rozumieją, co zapamiętują, co 
warto, żeby szczególnie zapamiętali ze względu na zaplanowany konkurs kończą-
cy wydarzenie – opowiada o tym, jak powstaje prąd w różnych typach elektrowni. 
Pokazuje też ten proces na wykonanym chałupniczo urządzeniu.

Stawianie pytań jest filarem edukacji. Wykorzystując je w procesie nauczania, uru-
chamiamy uczniowskie emocje. Jeśli pozwalamy uczniom przyjmować rolę wykła-
dowców, wzmacniamy ich poczucie własnej wartości, kompetencje i zasób wiedzy.
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2019-12-05 
GOLDEN CIRCLE

Na ostatnim poniedziałkowym planowaniu PYP koordynatorka tego programu 
Aneta Borkowska dzieliła się swoimi wrażeniami ze szkolenia IBO. Pokazała ry-
sunek trzech okręgów o wspólnym środku i różnych średnicach. W centralnym 
najmniejszym kółeczku widniał napis: „Why?”, w okalającym to kółeczko okręgu – 
napis: „How?”. W okalającym ten okrąg większym pierścieniu – napis: „What?”.

To „Why?’ powinno decydować o „How?”, a to „How?” o „What?”. Nie – odwrotnie!

W przypadku naszej szkoły, szkoły IB tym „Why?” jest misja IB zmieniania świata 
na lepsze. Zmiana świata wynika ze zmian w ludziach. Poddawani działaniu pro-
gramów IB uczniowie i nauczyciele rozwijają w sobie cechy z Learner Profile. Stają 
się coraz bardziej Inquirers, Thinkers, Communicators, Risk-takers, Knowledge-
able, Principled, Open-minded, Caring, Balanced, Reflective.

Jeśli celem naszym jest, by uczniowie rozwijali w sobie zdolności badawcze, samo-
dzielnie myśleli i podejmowali refleksję oraz ryzyko, a także byli wszechstronni, 
nie możemy stosować tradycyjnych, dziewiętnastowiecznych metod nauczania, 
polegających na „przekazywaniu wiedzy” metodą wykładu, dyktowaniu defi-
nicji i wniosków końcowych, pamięciowym „kuciu”. Naszym „How?” będą więc 
m.in. pytania i hipotezy badawcze, eksperymenty, burza mózgów, samodzielne 
wyciąganie wniosków, samodzielne interpretowanie tekstów literackich i mate-
riałów źródłowych, pisanie esejów.



Te metody uczenia się obejmą różne dziedziny wiedzy – przedmioty eksperymen-
talne, społeczne, literaturę, przedmioty artystyczne i języki obce. Dochodzimy 
w ten sposób do „What?”.

W Polsce dyskusja o edukacji kręci się na ogół wokół „What?”. Czy więcej powinno 
być godzin tego, czy tamtego przedmiotu. Czy na liście lektur powinna być raczej 
ta, czy tamta pozycja. To moim zdaniem jest kwestia trzeciorzędna. Najważniejszy 
jest właśnie cel edukacji.

Jeśli pragniemy, by nasi uczniowie stawali się coraz bardziej opiekuńczy, otwarci, 
dbający o równowagę i coraz lepiej komunikujący się, nie możemy skupiać się na 
ocenach, „podkręcać” uczniowskiej rywalizacji i wyścigu szczurów. Musimy po-
kazywać im radość z rozwoju i postępów, jakie czynią. Musimy akceptować po-
pełniane przez nich błędy i udowadniać, że są one po to, by wyciągać wnioski 
i rozwijać się.

W każdym momencie życia, przy podejmowaniu każdej czynności warto pomy-
śleć: „Why?”.

Zwłaszcza zaś, gdy jesteśmy uczestnikami procesu nauczania-uczenia się.




