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WSTĘP 

Od początku swego istnienia szkoła stanowi jedną z najważniejszych instytucji życia 

społecznego. Jest ważnym, często najważniejszym miejscem „dla uczniów w procesie ich rozwoju 

i przygotowania się do życia w (i dla) trudno przewidywalnej przyszłości”
1
. Współczesna szkoła 

oraz jej rola i poziom funkcjonowania to efekt wielu zmian (reform) na przestrzeni historii, to 

wykładnik rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Posiada cechy niezależne od ustroju 

gospodarczego i politycznego, które są nakierowane na wszechstronny rozwój uczniów. Ten 

rozwój związany jest z przekazywaniem uczniom szeroko rozumianej wiedzy naukowej. 

Szkoła nie tylko kształci, ale również oddziałuje wychowawczo, także uspołecznia swoich 

wychowanków poprzez przystosowanie ich do czynnego udziału w życiu społecznym. Jest 

organizacją wielowymiarową, opartą na wzajemnych relacjach zachodzących między jej 

podmiotami. Interakcje te wynikają z organizacji oświaty w sensie prawnym 

i organizacyjnym. Poza tym instytucja ta jest „żywym organizmem”, reagującym na różne 

bodźce zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.  

W procesie dydaktyczno-wychowawczym, oprócz uczniów, dla których powołano 

i prowadzi się szkołę, istotną rolę odgrywa nauczyciel. To on winien być dla ucznia 

partnerem i przewodnikiem w skomplikowanym procesie edukacyjnym. Niezależnie od 

propagowanych teorii szkoły, koncepcji jej funkcjonowania, organizacji i nakładów 

finansowych, to szkoła „nauczycielami stoi”. O jakości szkoły, jej efektywności i stopniu 

realizacji zadań decydują nauczyciele, którzy winni być nie tylko ekspertami w zakresie 

nauczanego przedmiotu, ale powinni także służyć swoim uczniom radą i udzielać im pomocy 

oraz wsparcia, a w efekcie mobilizować ich do efektywnej nauki i pracy.  

Szkoła jako instytucja edukacyjno-wychowawcza, mająca zasadniczy wpływ na 

rozwój społeczeństwa, poddawana jest wielu eksploracjom. Badanymi podmiotami szkoły są 

uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, kadra kierownicza oraz pracownicy obsługi 

i administracji. Nie bez znaczenia dla życia szkoły ma także fakt oddziaływania na nią 

różnych instytucji zewnętrznych, w tym relacje ze środowiskiem lokalnym. Często efekty 

tych działań nie są zamierzone, a ich skutki mogą się okazać dużym zaskoczeniem. Inaczej 

szkołę widzi nauczyciel, odmiennie postrzega ją uczeń, a inaczej wspomina absolwent, który 

po wielu latach - z perspektywy czasu - może patrzeć na nią zupełnie odmiennie.  

                                                
1  C. Banach, Szkoła w reformie systemu edukacji – teoria i praktyka, [w:] J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), 

Edukacja-szkoła-nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 

2005, s. 11. 
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Autor niniejszej dysertacji podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jak absolwenci 

Liceum im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju wspominają lata spędzone w tej szkole, co 

im szczególnie utkwiło w pamięci w związku z pobytem w placówce, które elementy 

konstytuujące szkołę są w tych wspomnieniach obecne i uznane przez nich jako 

najważniejsze? Uzasadnieniem podjęcia w dysertacji tej problematyki jest próba zderzenia 

licznych opracowań teoretycznych ze swoistego rodzaju pragmatyką dotyczącą szkoły. 

Autorzy wspomnień o szkole w swoich narracjach budują wizerunek szkoły, co prawda 

daleko subiektywny, lecz szczery, i w ich odczuciu prawdziwy. Po latach mówią o tym, co 

i kto w szkole był dla nich znaczący. Takie spojrzenie z dystansem może być inspiracją do 

podjęcia szerszych badań pedagogicznych, poświęconych zachowaniu szkoły w pamięci jej 

absolwentów.  

Drugi argument przeprowadzenia analizy wynika bezpośrednio z zapotrzebowania 

praktyki pedagogicznej. W bardzo bogatym zestawie publikacji naukowych można znaleźć 

stosunkowo niewielką liczbę analiz pedagogicznych, uwzględniających pamięć szkoły obecną 

w narracjach byłych uczniów.  

Trzecim powodem podjęcia tego tematu jest fakt braku opracowań dotyczących 

historii tej konkretnej szkoły, która została założona w 1924 roku i niedługo będzie obchodzić 

swoje stulecie istnienia. Przez ten czas wiele się wydarzyło w zakresie organizacji 

i funkcjonowania oświaty, a także w zakresie przemian społecznych i politycznych, zarówno 

w skali ogólnopolskiej, jak i w środowisku lokalnym. Ta długa i bogata historia Liceum może 

stanowić podstawę do przeprowadzenia wielopłaszczyznowych badań zarówno w ujęciu 

historycznym, jak i pedagogicznym. Analizując kontekst historyczny badanego środowiska, 

autor poświęcił znaczną uwagę podmiotom oraz przywołanym faktom historycznym, 

pojawiającym się w narracjach absolwentów. Analiza ta nie ma charakteru monografii szkoły, 

a skupia się na uwypukleniu postaci i faktów z historii szkoły, które były znaczące dla osób 

kiedyś pobierających naukę w tej placówce. Opis historyczny Liceum jest stosunkowo 

obszerny, bowiem zamiarem autora było przybliżenie jego bogatej historii, w której 

ulokowane zostały wspomnienia uczniów.  

W związku z powyższym, autor dysertacji postawił sobie następujące cele: 

teoretyczny, poznawczy i praktyczny. Celem teoretycznym i poznawczym było osadzenie 

szkoły w teorii, zapoznanie się z zagadnieniem, jakim jest funkcjonowanie szkoły 

w środowisku, oraz zachowania jej w ludzkiej pamięci. Realizując cel praktyczny, autor 

skupił się na zebraniu materiałów źródłowych, które mogą być wykorzystane zarówno do 

pracy z nauczycielami i kadrą kierowniczą, jak również do pracy ze studentami, zważywszy 
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na fakt, że sporo uwagi poświęca się kreowaniu idealnego nauczyciela, twórcy klimatu 

i kultury szkoły, szuka się wzorcowego nauczyciela obdarzonego autorytetem i szacunkiem. 

Ta misja nabiera szczególnego charakteru zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których 

można odnotować znaczny upadek autorytetów, nie tylko w oświacie. Kreowanie idealnego 

nauczyciela często ma charakter rozważań teoretycznych, nie zawsze znajdujących 

odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlatego w niniejszym opracowaniu autor skupił się na 

pokazaniu szkoły widzianej po latach przez jej absolwentów. W wielu przypadkach ten 

dystans czasowy jest znaczący, co sprawia, że to spojrzenie na szkołę jest tym bardziej cenne, 

ponieważ dotyczy wspomnień sięgających blisko siedemdziesiąt lat wstecz. 

W niniejszej rozprawie, która zakłada, że w wyniku podjętych badań poszerzona 

zostanie wiedza na temat tego, w jaki sposób szkoła zapisała się w pamięci jej absolwentów, 

zderzymy się z dwoma zasadniczymi pojęciami. Jedno dotyczy organizacji, jaką jest „szkoła”, 

a drugie procesu, jakim jest „pamięć”. Współczesna pedagogika stara się budować nowe 

teorie dotyczące edukacji. Teorie te odnoszą się także do szkoły, którą należy rozumieć jako 

zinstytucjonalizowaną organizację realizującą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze 

funkcje w stosunku do najważniejszego podmiotu systemu edukacyjnego, jakim jest uczeń. 

W procesie badawczym, szukając nowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania systemu 

edukacyjnego i roli, jaką w nim spełnia szkoła, wydaje się uzasadnione spojrzenie na historię 

placówki. Spojrzenie wstecz może mieć różnoraki charakter, można pokusić się o badania 

historyczno-etnograficzne, czy też badania monograficzne, ale nieocenionym narzędziem 

w tym procesie mogą stać się badania jakościowe, oparte na narracjach byłych absolwentów 

szkoły.  

Autor, podejmując problematykę szkoły zachowanej w pamięci jej absolwentów, 

poszukuje tych komponentów tworzących szkołę, które okazują się dla absolwentów istotne 

na tyle, że zakorzeniły się w ich pamięci. Jako punkt wyjścia autor podjął próbę opisu szkoły 

jako instytucji w kontekście teoretycznym. Następnie skupił się na opisie Liceum 

w kontekście historycznym, na ten plan nałożył narracje byłych uczniów dotyczące 

przeszłych doświadczeń. W zamyśle autora rozprawy jest spojrzenie na szkołę i zachodzące 

w niej procesy z punktu widzenia jej absolwentów, patrzących na te problemy z perspektywy 

czasu. Przybliżenie spojrzenia absolwentów szkoły po wielu latach od jej opuszczenia może 

okazać się wartościowe z uwagi na bardzo bogatą historię Liceum, a z okresu 1924 - 1950 

wręcz unikatową w skali całego kraju, głównie ze względu na organizację i sposób 

kierowania placówką. Szkoła w początkowym okresie istnienia była placówką prywatną, ale 

działającą na zasadzie szkoły państwowej, w której w okresie przedwojennym pobierali naukę 
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i „reperowali zdrowie” bogaci synowie arystokracji polskiej, a po wojnie stała się jednostką 

uspołecznioną i w końcu upaństwowioną. Autor poddał badaniu absolwentów szkoły 

stawiając sobie za główny cel zestawienie komponentów tworzących szkołę z tymi, które 

zakorzeniły się w pamięci absolwentów, okazując się dla nich istotnymi, skoro aż tak zapadły 

w ich pamięci. 

Zatem drugim pojęciem kluczowym obok „szkoły” jest kategoria „pamięć”, ponieważ 

pamięć jako taka jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju społecznego człowieka, 

stanowi bowiem swoiste spoiwo między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością. 

„Pamięć daje człowiekowi poczucie ciągłości i spójności historii życia oraz buduje jego 

tożsamość”
2
. Zdaniem Ewy Czerniawskiej „Pamięć stanowi atrybut każdego człowieka. 

Dzięki zapamiętywanym danym możliwe jest normalne funkcjonowanie w każdej sferze życia
3
. 

Jest to jedna z najważniejszych funkcji mózgu, pozwalająca nam odpowiedzieć na pytanie, 

kim jesteśmy, kim są nasi najbliżsi, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Pozwala nam 

funkcjonować na co dzień, ale przede wszystkim daje nam poczucie własnej tożsamości. 

Dojrzałe społeczeństwo za swój priorytet uznaje szacunek do przeszłości jako bazę budowy 

teraźniejszego rozwoju i przyszłości. Szacunek do przeszłości wyrażany jest przede 

wszystkim w pamięci o niej i o ludziach ją tworzących.  

W literaturze można odnaleźć wiele definicji pamięci oraz jej różnoraką klasyfikację. 

Najbardziej popularny jest podział z punktu widzenia czasowego magazynowania informacji, 

który - zdaniem Johna Hendersona - obejmuje: pamięć sensoryczną, za pomocą której 

informacje pochodzące ze świata zewnętrznego (bodźce zmysłowe) „są przyjmowane do 

systemu”, informacje te mogą ulec wymazaniu, jeżeli nie zostaną uświadomione; pamięć 

krótkotrwałą (w pamięci tej ograniczona ilość informacji jest przechowywana przez czas, 

w którym te dane są ważne, informacje te mogą być zachowane na dłuższy czas w przypadku 

poświęcenia im większej świadomej uwagi, w przeciwnym wypadku zostaną zastąpione 

innymi, ze względu na skończoną pojemność magazynu tej pamięci) oraz pamięć 

długotrwałą, która może mieć nieograniczoną pojemność i nieskończony czas 

przechowywania informacji
4
. 

Z uwagi na perspektywę czasową, z której mogą patrzeć na szkołę jej absolwenci, 

pamięć ma charakter pamięci długotrwałej i epizodycznej. Pamięć epizodyczna dotyczy 

                                                
2  J. Jędrak, (red.), Pamięć jawna i ukryta a dysfunkcje mózgu, między świadomym a nieświadomym, 

Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 9. 
3 E. Czerniawska (red), Pamięć zjawiska zwykle i niezwykłe, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

2005, s. 5. 
4 J. Henderson, Pamięć i zapominanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 38-39. 
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zdarzeń z własnego życia, jest związana z kontekstem osobistym, pamiętania własnych 

doświadczeń, jest więc powiązana z przeżyciami, które okazują się ważne dla danej osoby 

i takowa często ma charakter pamięci długotrwałej. Na zjawisko pamięci można więc 

spojrzeć z perspektywy indywidualnego człowieka, bowiem każdy człowiek zna historię 

własnego życia (biografię), ma więc odpowiedni stosunek do obszarów własnego, 

indywidualnego doświadczenia. Do głównych obszarów doświadczenia indywidualnego 

zdaniem Tomasza Maruszewskiego należy zaliczyć doświadczenia danej osoby dotyczące jej 

świata zewnętrznego, jej własnej osoby i  jej relacji ze światem zewnętrznym. 

„Doświadczenia człowieka możemy rozpatrywać jako ciąg zdarzeń tworzących jego 

indywidualną historię życiową”
5

. Indywidualne doświadczenia poszczególnych osób są 

zapisane w  ich pamięci trwałej. Ten rodzaj pamięci przyjęto nazywać pamięcią 

autobiograficzną. 

Z pamięcią ściśle związany jest proces zapominania, który ze względu na funkcje 

układu nerwowego dotyczy głównie jednostek, ale nierzadko dotyka także społeczeństwa, 

a nawet całego państwa. Na proces zapominania ma wpływ wiele czynników, najważniejszym 

jest niewątpliwie czas oraz nagromadzenie wielu informacji wynikających z szybkiego 

rozwoju społecznego, czy technicznego, z czym wiąże się konieczność przyswajania wielu 

nowych informacji. To powoduje, że przeszłość staje się mniej ważna, zatem pomijana, 

a w efekcie zapominana, i jest to proces naturalny wynikający z funkcji mózgu. Innym 

ważnym powodem zapominania jest niszczenie „świadków historii” w  wyniku konfliktów, 

wojen, czy też celowa działalność władz politycznych, a nawet całego państwa, np. świadome 

wypieranie z pamięci przez władze komunistyczne faktów i ludzi z okresu II 

Rzeczypospolitej.  

Interesująca wydaje się odpowiedź na pytanie, jak z punktu widzenia procesu 

zapominania funkcjonuje u absolwentów pamięć szkoły, która jest pewną strategią dotyczącą 

przemyśleń nad minionymi latami, czasami szkolnymi, które dla wielu absolwentów są 

okresem znaczącym w ich życiu. Ma ona charakter subiektywny i jest związana z refleksją 

nad własnym życiem osób, które „dokonują tej podróży w przeszłość”, w odniesieniu do 

innych uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

Przeprowadzona kwerenda literatury przedmiotu skłoniła autora do opowiedzenia się 

za teorią, która postrzega szkołę jako środowisko wychowawcze stanowiące przestrzeń 

                                                
5  T. Maruszewski, Pamięć autobiograficzna jako postawa tworzenia doświadczenia indywidualnego, [w:] 

Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 2, Psychologia ogólna, red. Jan Strelau, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. Gdańsk 2006, s. 170.  
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umożliwiającą uczniom warunki do zdobywania określonych kompetencji, wiedzy 

i umiejętności. Bezsprzecznie szkoła to środowisko wychowawcze, które odpowiada za 

bieżące potrzeby ucznia i docelowo przygotowuje go do wypełniania ról czekających go 

w życiu dorosłym. Ważnym aspektem jest usytuowanie szkoły w określonym środowisku 

lokalnym. Nie bez znaczenia jest także fakt, że uczeń w szkole jest obarczony wpływem 

własnego środowiska rodzinnego i sąsiedzkiego. Zważywszy jednak na zebrany w narracjach 

materiał badawczy i jego analizę, autor zmuszony został do zrewidowania swojego 

stanowiska. Głęboka analiza wypowiedzi i próba zrozumienia narracji skłoniła autora do 

spojrzenia na szkołę jak na organizację. Badani absolwenci wspominali szkołę nie jako 

instytucję stanowiącą środowisko wychowawcze (do tej kwestii zasadniczo się nie odnosili), 

ale uwypuklali komponenty pozycjonujące szkołę jako organizację. 

W niniejszej rozprawie zastosowano jakościową strategię analizy materiału 

badawczego, zebranego w wywiadach narracyjnych, prowadzonych w grupie absolwentów 

szkoły. Badania te zmierzają do wydobycia nowej wiedzy opartej na uchwyceniu tego, co 

i jak i w jaki sposób wspominają badani, jak spostrzegają swoją przeszłość w szkole, jaka jest 

ich subiektywna ocena tej placówki, którą zachowali w pamięci. Badacz próbuje objaśnić, 

a nie wyjaśnić, pragnie zrozumieć doświadczenia szkolne badanych podmiotów poprzez 

analizę wypowiedzi absolwentów na temat okresu edukacji w Liceum.  

Praca składa się z dwóch części: teoretycznej oraz empirycznej. W pierwszej, 

składającej się z trzech podrozdziałów, autor dokonał kwerendy literatury przedmiotu 

dotyczącej kategorii kluczowych dla tematu, czyli szkoły oraz pamięci. W drugiej części 

dysertacji, składającej się z trzech rozdziałów, autor przedstawił zgromadzony materiał 

badawczy w oparciu o dwa schematy badań: schemat badań historycznych, obejmujących 

analizę materiałów archiwalnych, dokumentujących działania szkoły w okresie do 1945 r., 

oraz schemat badań etnograficznych, za podstawę biorąc analizę wypowiedzi uczestników 

procesu edukacyjnego, prowadzonego w tej placówce, opierając się na analizie jakościowej 

szesnastu wywiadów narracyjnych w grupie absolwentów - żyjących świadków historii 

szkoły.  

W pierwszym podrozdziale przedstawione zostały elementy konstytuujące szkołę, 

opisane w literaturze przedmiotu. Przywołane zostało pojęcie szkoły, jej funkcji i zadań, oraz 

scharakteryzowane podmioty szkoły i ich wpływ na jej funkcjonowanie. To oddziaływanie 

podmiotów ma niewątpliwy wpływ na tworzenie klimatu szkoły i świadczy o kulturze 

instytucji. Nie pominięto także takich zagadnień, jak tożsamość szkoły, ukryty program 

szkoły, czy też przestrzenie i miejsca szkoły. Poświęcono tu również wiele uwagi 
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nauczycielowi jako jednemu z głównych podmiotów procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

zważywszy, że nauczyciel swoją postawą i zaangażowaniem umożliwia uczniom nabywanie 

wiedzy oraz kształtuje ich osobowość i postawy życiowe, przez co staje się głównym twórcą 

kultury szkolnej. 

W podrozdziale drugim zwrócono uwagę na szkołę postrzeganą jako podmiot badań 

naukowych. Za Józefem Kuźmą autor odniósł się do scholologii traktowanej jako nauka 

o szkole, zważywszy, że ta zajmuje się wszystkimi aspektami życia szkoły i może 

oddziaływać na budowanie teorii szkoły, by w ten sposób przyczyniać się do jej rozwoju, 

a także postępu szeroko rozumianej edukacji, prowadzonej zgodnie z polityką oświatową 

państwa. Autor odniósł się w związku z tym do obecnych w literaturze teorii szkoły, które 

postrzegają szkołę jako: system, instytucję, organizację, środowisko wychowawcze, czy też 

wspólnotę. Nie bez znaczenia jest także współczesna teoria szkoły „jutra”, czyli Szkoły 

Promującej Rozwój Dziecka. Patrząc na szkołę jako na podmiot badań naukowych, autor 

zwrócił uwagę na historyczne badania szkoły, które - zdaniem Stanisława Palki - powinny 

przybliżać przedmiot badań do teraźniejszości, co w efekcie pozwoli na stworzenie 

teoretycznej wiedzy pedagogicznej
6
.  

W podrozdziale trzecim autor skupił się na pojęciu pamięci. Ważnym aspektem 

pamięci, której należało poświęcić uwagę, jest pamięć szkoły. Wspomnienia z czasów 

szkolnych stanowią ważną część historii życia wielu osób, historii ocenianej z perspektywy 

czasu, z dystansem. Doświadczenia szkolne zarówno te pozytywne, jaki negatywne są ważne 

dla osoby, która je wspomina na bazie pamięci indywidualnej. Ponadto są one także częścią 

pamięci społecznej, pamięci przekazywanej ustnie między kolegami, w rodzinie i często także 

między pokoleniami. Ta tradycja może zostać ożywiona w wyniku postawienia pytania, jak 

po latach pamiętana jest szkoła, jakie doświadczenia z nią związane absolwenci uznają za 

najlepsze, a jakie za najgorsze.  

W drugim rozdziale autor zawarł metodologię, a w niej przedstawił teoretyczną 

podstawę badań w ujęciu paradygmatycznym. Ze względu na przedmiot badań autor przyjął 

paradygmat o ukierunkowaniu humanistycznym, ponieważ opiera się on na indywidualnym, 

a przede wszystkim subiektywnym podejściu badanych do opisywanych faktów z życia 

społecznego. W ramach paradygmatu humanistycznego, biorąc pod uwagę przedmiot badania 

(szkoła w pamięci absolwentów), autor opowiada się za jakościową strategią badań, chcąc 

                                                
6  S. Palka, Badania pedagogiczne a zmiany w praktyce szkolnej, [w:] Edukacja-szkoła – nauczyciele. 

Promowanie rozwoju dziecka, J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 

Kraków 2005, s. 132. 
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wydobyć nową wiedzę opartą na uchwyceniu tego, co i  jak wspominają badani, jak 

spostrzegają przeszłość w swojej subiektywnej ocenie. W dalszej części autor odniósł się do 

przedmiotu i celu badań oraz problemu badawczego, scharakteryzował zastosowany schemat 

badań oraz metodę badawczą - wywiad narracyjny. Następnie przedstawiona została 

organizacja i przebieg eksploracji, pokazane kryteria doboru próby i krótka charakterystyka 

aktorów narracji. Następnie w oparciu o literaturę przedmiotu i analizę zebranego materiału 

zostało wyodrębnionych pięć kategorii analitycznych, które odnoszą się do kategorii 

centralnej – szkoły zachowanej w pamięci jej absolwentów.  

Trzeci rozdział dysertacji zawiera kontekst historyczny badanego środowiska, a ściślej 

ujmując odnosi się do historii szkoły, której absolwenci zostali poddani badaniu. Historia 

szkoły została podzielona na pięć okresów: lata do 1939 r. 1945 - 1950, 1950 -1961, 1961 -

1999 oraz 1999 - 2010. W każdym z tych okresów autor odniósł się także do historii 

miejscowości, w której placówka działa, i reform systemu oświaty, którym szkoła podlegała. 

Pierwszy okres związany jest z powstaniem, rozwojem i znakomitym prosperowaniem 

Prywatnego Gimnazjum dr Jana Wieczorkowskiego (latach 1924 - 1939). W okresie tym 

sporo uwagi poświęcono także rozwojowi Rabki jako miejscowości uzdrowiskowej. Drugi 

okres (1945 – 1950) dotyczy reaktywowania szkoły po II wojnie światowej i funkcjonowania 

jej jako prywatnego gimnazjum i liceum dr Jana Wieczorkowskiego. Okres trzeci rozpoczyna 

się od upaństwowienia szkoły, śmierci jej założyciela, a kończy się w 1961 roku, w którym to 

roku wprowadzono w Polsce trzecią reformę systemu oświaty i wychowania. Reforma z 1961 

roku ustanowiła w miejsce siedmioletniej szkoły podstawowej „ośmiolatkę” i czteroklasowe 

jednolite pod względem programowym liceum ogólnokształcące (okres ten trwał do 1999 r.). 

latach 1999 - 2010 funkcjonowało gimnazjum i trzyletnie liceum (gimnazja zostały 

wygaszone w 2019 r. w wyniku kolejnej reformy systemu oświaty z 2017 r.)
7
.  

Rozdział czwarty zawiera prezentację materiału badawczego, zebranego podczas 

prowadzenia wywiadów z absolwentami, oraz analizę treści tych narracji. Autor, opierając się 

na koncepcji szkoły widzianej jako organizacja, za Inettą Nowosad dokonał zgrupowania 

fragmentów narracji w pięciu kategoriach analitycznych, którymi są: szkoła działająca 

w środowisku, strategie, struktura, relacje i wartości. W ramach tych kategorii została 

szczegółowo przeanalizowana treść wypowiedzi, co pozwoliło autorowi na sformułowanie 

wniosków z przeprowadzonych badań. Wnioski te jednak nie uprawniają do budowania teorii 

                                                
7
 Kontekstowi historycznemu autor poświęcił wiele uwagi, zebrał bogaty materiał dokumentujący działania 

szkoły i ludzi z nią związanych (w większości jest to materiał dotąd niepublikowany) mając nadzieję, że inni 

badacze sięgną do tych zasobów, dzięki czemu będzie mogła powstać monografia tej wyjątkowej placówki. 
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pedagogicznych, ale mogą stanowić podstawę do refleksji. Autor rozprawy żywi nadzieję, że 

analiza zebranego materiału badawczego stanie się inspiracją do dalszych poszukiwań 

i dyskusji na temat szkoły postrzeganej jako instytucja edukacyjna. Ponadto bogaty, 

historyczny materiał dotyczący Liceum Romera może także stanowić impuls dla innych 

badaczy do poświęcenia uwagi tej właśnie szkole. Pracę zamyka wykaz fotografii, 

dokumentów, aktów prawnych, bibliografia wraz z czasopismami i zasobami internetowymi 

oraz wykaz źródeł rękopiśmienniczych i aneks. 

*** 

Autor niniejszej dysertacji składa szczere i serdeczne podziękowanie Pani promotor, 

Profesor Marii Marcie Urlińskiej, uczennicy i absolwentce Liceum im. E. Romera, przede 

wszystkim za zmotywowanie go do pochylenia się nad analizą historii tej szkoły, za okazaną 

w trakcie pisania rozprawy wszechstronną pomoc, a zwłaszcza za Jej merytoryczne wsparcie. 

Dzięki tej inspiracji przeszło trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe autora dysertacji 

mogło zostać wykorzystane w zaplanowanym i przeprowadzonym projekcie badawczym. Dla 

autora dysertacji Liceum Romera nie jest anonimową placówką, jest to  szkoła, z którą jest od 

lat związany, najpierw występując w roli jej ucznia, później absolwenta, by po latach 

powrócić do niej w roli nauczyciela, czy ostatnio pełnić w niej funkcję dyrektora.  

W nadaniu ostatecznego kształtu pracy wsparła autora swoimi fachowymi radami 

Pani dr hab. Beata Topij-Stempińska, sprawująca opiekę jako promotor pomocniczy 

w przewodzie doktorskim, za co składa Jej serdeczne podziękowania.  

*** 

Bohaterami tej dysertacji są absolwenci rabczańskiego Liceum, którym autor jest 

wdzięczny za podzielenie się swoją pamięcią i - dzięki swym wspomnieniom - nadanie życia 

temu miejscu oraz ludziom z nim związanym, tak w dalekiej, jak i bliskiej przeszłości. 
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Rozdział I  

Teoretyczny kontekst badań 

1.1. Elementy konstytuujące szkołę 

Szkoła – definicja, funkcje i zadania   

Szkoła
8
 jako instytucja ulegała przeobrażeniom na przestrzeni wieków, od szkoły 

indywidualnej w starożytnej Grecji, poprzez nauczanie zbiorowe w szkole rzymskiej, religijną 

szkołę z czasów średniowiecznych, aż po szkołę współczesną, która ulegała coraz większemu 

procesowi demokratyzacji. Obecnie to pojęcie wieloznaczne i według Wincentego Okonia 

szkołę można rozpatrywać w trzech płaszczyznach, którymi są: „…1) instytucja oświatowo-

wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, 

stosownie do przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowych 

i programów; osiąganiu tych celów służy odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna, 

nadzór oświatowy, baza lokalowa i wyposażenie oraz zabezpieczenie budżetowe ze skarbu 

państwa, samorządów lokalnych lub innych źródeł; 2) budynek lub budynki, w których mieści 

się taka instytucja; 3) kierunek w nauce, sztuce, literaturze, wychowaniu, sporcie itp., którego 

przedstawicieli łączą wspólne założenia i metody…” 
9
.  

Wieloznaczność pojęcia szkoły podkreśla także Roman Schulz, jego zdaniem szkołę 

można rozpatrywać w rozumieniu instytucjonalnym i strukturalnym. W wymiarze 

instytucjonalnym szkoła „oznacza pewną specyficzną, pod względem programu 

i organizacji, formę przekazu kulturowego, realizowaną w nowoczesnym społeczeństwie za 

pośrednictwem wyspecjalizowanych czynności nauczania i uczenia się”. W tym ujęciu szkoła 

oznacza „edukację szkolną lub edukację formalną”
10

. W wymiarze strukturalnym szkoła 

oznacza „grupę społeczną, system społeczny, układ organizacyjny, w obrębie którego 

i poprzez który dokonują się nowoczesne procesy przekazu kulturowego. Jest to grupa celowa, 

organizacja formalna, złożony system działania, polegający na tym, że kolektywny podmiot 

działania (zespól nauczycieli specjalistów) wchodzi w uporządkowane i cykliczne interakcje 

ze zbiorowością uczniowską, w odpowiedni sposób uwarstwioną i pogrupowaną”
11

. 

                                                
8 Szkoła to pojęcie wywodzące się z języka greckiego, gr. schole – spokój, wolny czas przeznaczony na naukę. 

Por. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996, s. 275. 
9 Tamże, s. 275. 
10 R. Schulz, Szkoła - instytucja – system – rozwój, Wydawnictwo „Edytor”, Toruń, 1992, s. 55. 
11 Tamże, s. 56. 
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Z kolei Urszula Dernkowska i Aleksandra Tłuściak-Deliowska postrzegają szkołę jako 

instytucję formalną, jako miejsce, czas i przestrzeń oraz integralną część kultury. Szkoła jako 

instytucja formalna oznacza organizację, która została powołana do realizacji ściśle 

określonych celów. Jest zbiorowością o ustrukturalizowanej konstrukcji, funkcjonującą 

według ściśle określonych, sformalizowanych reguł. To powoduje, że narzuca wszystkim 

podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia i wychowania ich zadania i role.  

Natomiast szkoła jako miejsce, czas i przestrzeń stanowi odrębny układ różnych 

przestrzeni: fizycznej, rzeczywistej i przestrzeni społeczno - kulturowej. Przestrzeń fizyczna 

to architektura budynku, układ sal i ich zagospodarowanie, układ ciągów komunikacyjnych 

i lokalizacja szkoły. W szkole istnieje ponadto przestrzeń publiczna, dostępna całej 

społeczności szkolnej i wszystkim, którzy szkołę odwiedzają (sale lekcyjne, korytarze, pokój 

nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka szkolna, gabinet pedagoga), 

przestrzeń prywatna (szatnia szkolna, sanitariaty, przestrzeń, w której uczeń nie jest 

obserwowany przez nauczyciela i odwrotnie, przestrzeń prywatna nauczyciela np. gabinet), 

oraz przestrzeń intymna jako szczególny przykład przestrzeni prywatnej, w której często 

rodzą się związki uczuciowe, przyjaźnie i zażyłości.  

W przestrzeni szkolnej tworzą się różne interakcje społeczne, a przede wszystkim 

relacje o charakterze dominacji i podporządkowania. Jest to miejsce, w którym zarówno 

nauczyciele, jak i uczniowie spędzają znaczną część swego życia. Szkoła funkcjonuje tu 

i teraz, w określonym czasie, a uczestnicy procesu kształcenia nawiązują ze sobą różnorakie 

interakcje, oprócz tych rutynowych, powtarzalnych. Działa więc w oficjalnym i formalnym 

wymiarze czasowym, w ściśle określonej przestrzeni, ale poza tym także w wymiarze 

społecznym. Powstaje tu bogata i złożona sieć zależności, relacji, swoistych norm i ról, które 

tworzą całe środowisko szkolne, środowisko dwubiegunowe nauczanie i uczenie się.  

Wreszcie szkoła buduje integralną część kultury rozumianą jako zwierciadło, które 

odbija rzeczywistość, zespół wielu zjawisk wzajemnie się łączących i oddziałujących na 

siebie. Fundamentem kultury są wartości, które zarówno w skali mikro, jak i makro 

wyzwalają zachowania danej zbiorowości żyjącej w danym środowisku. Kultura stanowi o 

zasadach zachowań społecznych, które odróżniają członków danej grupy społecznej. To nie 

tylko dobre wychowanie połączone z odpowiednim statusem społecznym, wynikającym z 

uczestniczenia w imprezach połączonych ze sztuką przez duże „S” takich, jak teatr, czy 

muzyka poważna, to także zbiór zasad i norm postępowania. Dlatego też szkoła to miejsce, 

w którym następuje rozwój osobniczy ucznia jako istoty społecznej, to tu następuje jego 

socjalizacja oraz przekazywanie tradycji kulturowej danego społeczeństwa. Zatem to szkoła 
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kształtuje umysł ucznia i dostarcza mu narzędzi, które pozwolą mu istnieć w określonej 

rzeczywistości, a także kształtować jego samorealizację. Szkoła stanowi bowiem element 

kultury ogólnej, ale jest także twórcą własnej, odrębnej kultury w zakresie kluczowych 

wartości, przekonań, norm zachowania, zasad, często niepisanych rytuałów i ról
12

.  

Nie powinien podlegać dyskusji fakt, że szkoła jest instytucją, która przekazuje 

uczniom wiedzę naukową za pomocą metod naukowych, w odróżnieniu od rodziny, która 

przekazuje wiedzę potoczną, zakładu pracy, który przekazuje wiedzę praktyczną, i Kościoła 

przekazującego wiedzę religijną. W szkole zatem uczeń może weryfikować swoje 

spostrzeżenia, wyobrażenia i doświadczenia życiowe z naukowymi teoriami, a wiedza tu 

zdobyta pozostaje mu na całe życie. Dlatego szkoła winna starać się wykształcić ucznia 

wielopłaszczyznowo i kompleksowo, aby dać mu możliwość uczestniczenia w życiu 

społecznym i zawodowym, przygotowując go tym samym do funkcjonowania 

w społeczeństwie, oraz przyczyniać się do jego rozwoju. Ma więc szkoła ścisły związek ze 

społeczeństwem. Badając ten związek socjologowie stworzyli modele szkoły 

w społeczeństwie na gruncie teorii funkcjonalizmu, teorii konfliktu i interpretatywizmu
13

.  

Do tych zagadnień odnosi się także Magda Karkowska, jej zdaniem według 

funkcjonalistów szkoła stanowi część systemu społecznego, który jest niezbędny do 

utrzymania ładu i porządku, zgodnie z przyjętym zespołem norm postępowania i norm 

kultury. Szkoła ma nauczyć, jak mamy żyć w społeczeństwie, jest ona swoistym, 

uniwersalnym mechanizmem regulacji, który neutralizuje konflikty społeczne i uczy życia 

w społeczeństwie, zapoznając z jego regułami. Podstawowa funkcja szkoły sprowadza się do 

przeprowadzenia jednostki społecznej z wieku dzieciństwa w dorosłość i zastępowanie 

rodziny społeczeństwem. Ma zatem za zadanie zachować istniejący status quo i przystosować 

pokolenia młodzieży do istniejących warunków społecznych i obowiązujących norm
14

. 

M. Karkowska w oparciu o teorię konfliktu spostrzega szkołę jako instytucję służącą 

grupie społecznej i klasie dominującej w społeczeństwie. Wykształcenie, jego poziom 

i różnice potęgują bariery międzyludzkie. Szkoła tworzy mechanizmy selekcji i jest 

narzędziem podziałów społecznych i w efekcie nie daje szans uczniom pochodzącym 

z nieuprzywilejowanych warstw społecznych do osiągnięcia wykształcenia, które da im 

                                                
12  U. Dernowska, A. Tłuściak-Deliowska, Kultura szkoły, Studium teoretyczno-empiryczne, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 11-31. 
13 W. Feinberg, J.F. Soltie, Szkoła i społeczeństwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 
15. 
14 Zwolennikami tego modelu byli między innymi T. Parsons, E. Durkheim. 
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przepustkę do awansowania do warstw elitarnych w społeczeństwie
15

. Jej zdaniem, zgodnie 

z modelem interpretatywnym, szkoła jest związana ze społeczeństwem, ale i sama tworzy 

system społeczno-kulturowy, który rządzi się swoimi prawami i oddziałuje - poprzez swoiste 

mechanizmy - na uczniów i nauczycieli
16

.  

Zgoła inaczej definiowana jest szkoła przez prawo oświatowe, zgodnie z zapisami 

Ustawy Prawo Oświatowe: „Szkoła publiczna zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie 

ramowych planów nauczania; przeprowadza rekrutację uczniów oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone 

w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem art.15, ust. 2; realizuje programy nauczania 

(uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe, również podstawę programową kształcenia w zawodach) 

oraz ramowy plan nauczania; realizuje zasady oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a 

i 3b o systemie oświaty”
17

. 

 W ramach obowiązującego w Polsce prawa oświatowego istnieje wiele typów szkół, 

które można podzielić ze względu na różne kryteria. Czesław Kupisiewicz i Małgorzata 

Kupisiewicz dzielą je ze względów na: organizację, wyszczególniając szkoły publiczne, 

podlegające władzom oświatowym państwowym i samorządowym i  przez nie finansowane, 

oraz prywatne i społeczne, zakładane przez stowarzyszenia, finansowane częściowo przez 

państwo, a w głównej mierze przez rodziców. Ze względu na poziom kształcenia mówią 

o szkołach podstawowych, gimnazjach (do 2019 r.), szkołach ponadgimnazjalnych, 

ponadpodstawowych, do których należą: licea, szkoły pomaturalne, kolegia, technika i szkoły 

zawodowe, oraz szkoły wyższe, w tym wyższe szkoły zawodowe oraz szkoły dla uczniów ze 

znaczącymi dysfunkcjami, czyli szkoły specjalne
18

.  

Każde państwo tworzy własną politykę oświatową, w której uwzględnia cały system 

wszelkich typów szkół i wzajemnych powiązań, uprawnień oraz dostępu do nich. Polski 

ustrój szkolny uwzględnia powszechność dostępu do różnych typów szkół, dając uczniom 

równe szanse oświatowe. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nauki stanowi: 

                                                
15 Zwolennikami tego modelu byli: B. Berstein, P. Burdieu i J.C. Paseron, którzy uważali, że szkoła powinna być 

jednak bardziej humanitarna i powinna koncentrować się na uczniu, jego potrzebach, ocenianie powinno mieć 

charakter opisowy i nie wpływać na promocję ucznia, a relacje nauczyciel – uczeń winny być konsekwencją 

ustaleń w wyniku wspólnych negocjacji. 
16  M. Karkowska, Socjologia wychowania wybrane elementy, Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 179-184. 
17 Art.14.1 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 
18 C. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 

173-174.  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=2717#P2717A2
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=1#P1A328
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=1#P1A373
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„Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Nauka w szkołach 

publicznych jest bezpłatna. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż 

publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Władze publiczne 

zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą 

i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów 

i studentów. Zapewnia się autonomię szkół wyższych”
19

. 

Szkołę można postrzegać poprzez jej widzialną rzeczywistość, ale również jako 

element życia kulturalnego i społecznego wraz z jej historią. Patrząc na szkołę jako na 

środowisko uczenia się i rozwoju oraz na jej organizację można dokonać podziału na szkoły 

tradycyjne i szkoły będące w stosunku do nich w opozycji. Szkoła tradycyjna wywodzi się 

z tradycji szkół herbartowskich, zatem to szkoła, „(…) która tworzy określony rodzaj kultury 

organizacyjnej, w której określone wytwory, wartości i założenia determinują szkolną 

rzeczywistość. Utrwalone i powielane wzory komunikacyjne, hierarchiczna struktura, 

wzajemne reprezentacje uczniów, nauczycieli i rodziców, rozumienie wiedzy i procesu uczenia 

się i nauczania petryfikują rzeczywistość na bieżąco demaskowaną przez badaczy 

rzeczywistości szkolnej
20

. Taka szkoła jest powszechnie krytykowana od ponad stu lat, 

proponuje się nowe szkoły otwarte i przyjazne uczniowi, placówki kreatywne, w których 

uczeń jako podmiot, będzie się kształcić poprzez samodzielne działanie praktyczne 

i krytyczne nastawione do rzeczywistości.  

Szkoła to nie tylko instytucja przekazująca wiedzę, ale współtworząca wiedzę, która 

wspiera uczniów w samorozwoju i poznawaniu siebie. Według Bogusława Śliwerskiego: 

„(…) nowoczesna, zreformowana szkoła ma wychowywać człowieka twórczego, otwartego na 

zmiany wywołane cywilizacją wiedzy, ale jednocześnie pewnie poruszającego się w świecie 

wartości i przygotowanego do funkcjonowania w demokracji samorządowej”
 21

.  

 Są też badacze, którzy opisują szkołę metaforycznie, tak jak Aleksander Nalaskowski, 

który postrzega ją jako: miejsce spotkań – miejsce spotkania osoby mówiącej (nauczyciela) 

z osobą słuchającą (uczniem), plac gry – wzajemne relacje wśród podmiotów szkolnych stają 

się symulacją różnych gier, które toczą się w rzeczywistości, świątynię – szkolna klasa jest 

małą świątynią, jej kapłanem jest nauczyciel, a ołtarzem – miejsce wokół tablicy, panują tu 

ściśle określone zasady, które przestrzegają wszyscy uczestnicy „nabożeństwa”, koszary – 

                                                
19 Art. 70.1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.  
20

 E. Januszewska, M. Kulesza, M. Kwiatkowski, A. Odrowąż-Coates, A. Perkowska - Klejman, M. Wiatr, 

W poszukiwaniu teorii szkoły, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3(57), s. 103. 
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w szkole istnieje ściśle określona hierarchia i zasób narzędzi dyscyplinujących uczestników 

procesu edukacyjnego, na wzór organizacji armii jest naczelny wódz (dyrektor), dowódcy 

(nauczyciele) i żołnierze (uczniowie), organizowane są odprawy, apele, narady, uroczystości 

z pocztem sztandarowym. Wreszcie widzi szkołę jako rodzinę, w której jej głowa dba 

o interesy wszystkich członków rodziny, czy też fabrykę, bowiem działania szkoły są ściśle 

zaplanowane, a jej efekty są poddane ścisłej kontroli w postaci egzaminów zewnętrznych
22

. 

Innej metafory w odniesieniu do szkoły użył David Tuohy, postrzegający ją jako organizację, 

którą można identyfikować z ogrodem – z nim wiąże się dojrzewanie, kultywacja i rozwój, 

orkiestrą z jej charakterystycznymi cechami, którymi są: harmonia, współpraca 

i indywidualne umiejętności i fabryką, w której panuje porządek, konsekwencja i kontrola 

jakości
23

. 

Szkoła jest instytucją, która ma bardzo długą historię, jej rodowód sięga czasów 

odległych, jako że kształcenie i wychowanie młodzieży od najdawniejszych dziejów jest 

nierozerwalnie związane z działalnością człowieka. Szkoła zdaniem Mirosława 

Szymańskiego, „(…) jest specjalistyczną instytucją edukacyjną, jedyną instytucją społeczną, 

której funkcja dydaktyczno-wychowawcza jest funkcją najważniejszą, czasem nawet 

jedyną”
24

. Funkcje szkoły wyznaczały cały splot czynników, które to czynniki były uzależnione 

od kontekstu historycznego. Z kolei kontekst ten powodował, że jakiś czynnik brał górę nad innymi 

i warunkował funkcjonowanie szkół. Najczęściej takim czynnikiem stawała się określona ideologia, 

która wpływała na system oświatowy, a ten warunkował program szkolny. W efekcie program szkolny 

stawał się wyrazicielem potrzeb pewnej klasy, czy grupy społecznej; inne programy realizowała szkoła 

ludowa, inne zaś szkoła przeznaczona dla dzieci z warstw uprzywilejowanych, czy dla elity. 

W każdym jednak przypadku „funkcją szkoły było przygotowanie młodego pokolenia do 

uczestnictwa w życiu tej klasy, czy tej grupy, dla której szkołę taką stworzono”
25

. 

Tadeusz Gołaszewski, zajmujący się instytucją szkoły i jej funkcjami stwierdza, że: 

„Szkołę należy uznać za instytucję, w której dokonują się znaczące procesy osobowościowe, gdzie 

są realizowane najbardziej istotne potrzeby człowieka, gdzie toczy się jak najbardziej autentyczne 

życie”
26

. Formułuje on dwie zasadnicze funkcje szkoły: funkcje wewnętrzne i zewnętrzne.  

                                                                                                                                                   
21 Tamże, s. 106. 
22 A. Nalaskowski, Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s. 7-8. 
23 D. Tuohy, Dusza szkoły o tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s.72-74. 
24 M. Szymański, Społeczne uwarunkowania przemian edukacyjnych, WSiP, Warszawa 1988, s. 22. 
25 W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1999, s. 305. 
26 T. Gołaszewski, Szkoła jako system społeczny, PWN, Warszawa 1983, s. 53. 
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Przez funkcje wewnętrzne postrzega te, które wypływają z postanowień zbiorowości 

powołującej szkołę do istnienia, organizujących szkolnictwo, zapewniających mu bazę materialną 

i warunki ciągłości działania. Jego zdaniem w szczególności funkcję szkoły wyznaczają od wewnątrz 

czynniki tkwiące w społeczeństwie globalnym, do których zalicza: kulturę narodową
27

, ideologię - 

zwłaszcza ideologię polityczną oraz system norm moralnych i obyczajów w zakresie współżycia 

ludzi oraz poszczególne działy gospodarki narodowej, profilujące szkolnictwo i organizację 

poszczególnych szkół, które wynikają z potrzeb ekonomicznych kraju
28

.  

Zdaniem Tadeusza Gołaszewskiego funkcje zewnętrzne to te, które niejako nadbudowują 

się nad jej strukturą instytucjonalną, czy też wypełniają tę strukturę zindywidualizowanymi 

zachowaniami. Wszystkie zjawiska typowo wewnątrzszkolne mają bliższy lub dalszy związek 

z realizacją podstawowych zadań edukacyjnych. „Szkoła jako środowisko wychowawcze dba o pełny 

rozwój zdrowotny i fizyczny uczniów, o ich rozwój umysłowy, moralny, estetyczny, politechniczny, 

o właściwy rozwój planu życiowego swych wychowanków oraz dalszej kontynuowanie nauki 

i zdobywanie zawodu”
29

.
  

Postrzeganie funkcji szkoły na przestrzeni lat nie uległo większym zmianom i nie sposób się nie 

zgodzić z poglądami Henryka Smarzyńskiego, który wyróżnia funkcje szkoły w rozbiciu na
30

: funkcje 

kulturalne
31

, pedagogiczne (wychowanie uczniów przez pracę i przygotowanie zawodowe do 

życia)
32

 oraz dydaktyczne. Funkcja dydaktyczna wydaje się najistotniejsza w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, a w celu realizacji tej funkcji szkoła winna stosować nowoczesne metody nauczania
33

. 

Aby wychowanie i nauczanie w szkole kształtowało się prawidłowo, powinna przebiegać 

                                                
27

 W odniesieniu do szkoły stawia ona postulaty ciągłości kulturowej i rozwoju kulturowego, który wpływa na 

podnoszenie aspiracji kulturowych warstw społecznych będących na niższym poziomie rozwoju kulturalnego 

i stwarzania wszystkim grupom społecznym równe szans w tym zakresie. 
28

 Wychodząc z założenia, iż szkoła spełnia przede wszystkim funkcje zewnętrzne, że „na zamówienie” społeczeństwa 

przygotowuje młodzież i dzieci do przyszłego życia w społeczeństwie należy stwierdzić, że zadania postawione szkole 

przez społeczeństwo nie mogą być zrealizowane bez współudziału społeczeństwa. Na przykład zasada, iż szkoła ma 

realizować pełny program nauczania, okazuje się nie do przeprowadzenia, gdy uczeń nie ma w domu warunków do 

samokształcenia (odrabianie lekcji). 
29 Tamże, s. 64. 
30 H. Smarzyński, Wychowanie w rodzinie, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 48. 
31

 Szkoła nie tylko uspołecznia młode pokolenie, ale również wprowadza je w kulturę, która jest jednym z podstawowych 

czynników wychowania szkolnego. Współczesna szkoła to szkoła otwarta, środowiskowa, będąca jednym z ogniw 

systemu integralnego. Pełni ona rolę inspiratora i koordynatora wszelkich poczynań i oddziaływań środowiska 

wychowawczego w jej najbliższym otoczeniu (zwłaszcza w środowisku lokalnym).  
32

 Już w okresie przedszkolnym dzieci przez gry i zabawy są przygotowane do pierwszych prac pomocniczych w środowisku 

rodzinnym. W niższych klasach szkoły podstawowej przez gry i zabawy na wolnym powietrzu rozwija się siłę 

i sprawność fizyczną dzieci. W starszych klasach szkoły podstawowej, gimnazjach, szkołach zawodowych i średnich 

ćwiczy się uczniów w pracach, w warsztatach szkolnych, w których praca staje się już podstawową metodą 
wychowania tak społecznego (zespołowego), jak i prawidłowego kształtowania się osobowości na tle środowiska klasy szkolnej 

i szkoły. Wychowanie przez pracę jest podstawową metodą pedagogiki pracy.  
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właściwa selekcja pedagogiczno-dydaktyczna, prowadzona na podstawie obiektywnych kryteriów 

oceniania uczniów.  

Pod koniec ubiegłego wieku Henryk Cudak zauważył, że współczesna rzeczywistość 

polska, w której występują gwałtowne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, wytycza 

nowe zadania dla naszego systemu edukacyjnego. „Młodych Polaków należy tak przygotować do 

dorosłego i odpowiedzialnego życia, by mogli aktywnie żyć w mechanizmach wolnego rynku 

i rzeczywistej demokracji w kraju oraz uczestniczyć w działaniach europejskiej i światowej 

społeczności, by pozyskać dla Polski godne miejsce w świecie”
34

. Poddał on także krytycznej analizie 

dotychczasowy system szkolnictwa w naszym kraju. „Uspołecznienie szkoły i jej demokratyzacja 

w wielu sferach działalności była i jest w dalszym ciągu pozorna. Udział społeczeństwa, w tym 

i rodziców we współdecydowaniu o wizerunku szkoły, jest znikomy lub został całkowicie ograniczony, 

stąd też nie przesądzają oni o systemie edukacyjnym, w tym przede wszystkim o zadaniach 

wychowawczych oraz celach, treściach, metodach pracy i innych sferach oświatowych”
35

. 

Zdaniem H. Cudaka działalność dydaktyczna i wychowawcza szkoły oparta była na tzw. 

adaptacji, rozumianej jako przystosowanie uczniów do istniejącej rzeczywistości społecznej, 

gospodarczej czy politycznej, chroniąc tym samym przestarzałe wartości, normy zachowania i istniejący 

porządek. Dokonując analizy treści programowych w szkole, zauważyć można przewagę wiadomości 

i obszernej wiedzy przekazywanej uczniom do przyswojenia nad kształtowaniem pożądanych 

postaw oraz wartości, które mają wpływ na określone właściwości osobowości ucznia. Ta analiza 

niedoskonałości i słabości systemu szkolnego wskazuje, że zreformowania wymagały wszystkie 

ogniwa edukacji. „Szkolnictwo musi kształcić ludzi otwartych, wolnych, twórczych 

o innowacyjnym myśleniu i działaniu, umiejących współdziałać w mniejszych lub większych 

zespołach, tolerancyjnych w postępowaniu, uznających pluralizm, a jednocześnie krytycznych w swych 

poglądach”
36

.  

Poglądy te pomimo upływu czasu wydają się nadal aktualne. W zmienionej rzeczywistości 

społecznej jakościowo nowe cele edukacyjne można osiągnąć jedynie w wyniku modernizacji 

dotychczasowych programów szkolnych. Uczniom trzeba przedstawić wiele ofert do wyboru 

w obszarze sposobu, rytmu, formy a nawet organizacji kształcenia i wychowania. Szkoła ma 

za zadanie głównie kształcenie i wychowanie uczniów, zapewniając im przy tym bezpieczne 

                                                                                                                                                   
33  Szkoła wypełnia funkcję dydaktyczną, jeżeli spełnia podstawowe zasady nauczania, jako normy postępowania 

dydaktycznego, a przede wszystkim: zasadę poglądowości, zasadę aktywności, zasadę stopniowania trudności, zasadę 

zespołowego nauczania i zasadę indywidualizmu.  
34 H. Cudak, Funkcje edukacji szkolnej w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, w: Edukacja i rozwój, red. 

A. Jopkiewicz, WSP, Kielce 1995, s. 79. 
35 Tamże, s. 80. 
36 Tamże, s. 83. 
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warunki kształcenia. Jest to zatem miejsce nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji 

związanych z życiem społecznym i zawodowym. Szkoła spełnia także inne ważne funkcje, 

takie, jak: opiekuńcze – zaspakajanie potrzeb uczniów, przekazywanie uczniom dorobku 

historycznego, pomaganie w wyborze kariery zawodowej, przygotowywanie uczniów do 

aktywnego życia poprzez wdrażanie do samokształcenia i samorealizacji. 

Z punktu widzenia prawnego funkcje szkoły precyzuje Ustawa Karta Nauczyciela, która 

określa je jako: „dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”
37

.  

Funkcja dydaktyczna jest zasadniczą, obowiązującą w każdej szkole, zarówno tej sprzed lat, jak 

i tej współczesnej. Do dydaktyki w dalszym ciągu podchodzi się w różny sposób, co stanowi obszar 

działania wielu pedagogów i teoretyków edukacji. Mówiąc o funkcji dydaktycznej szkoły pożądanym jest, 

aby zapewniła ona uczniom w szczególności: poprawne i swobodne wypowiadanie się, pisanie 

i czytanie ze zrozumieniem, poznawanie i zrozumienie podstawowych pojęć, zdobywanie 

ugruntowanej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie 

kształcenia, rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności 

przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp., rozwijanie zdolności 

myślenia analitycznego i syntetycznego, wreszcie poznawanie dziedzictwa kultury narodowej 

postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej. 

Szkoła powinna przekazywać wiadomości i kształtować umiejętności, które pozwolą 

jej uczniom przygotować się do życia i pracy w warunkach współczesnego świata. Wśród 

umiejętności, które są pożądane z punktu widzenia uczniów do najważniejszych należy 

zaliczyć: planowanie, organizowanie i samoocenę własnego rozwoju ucznia, efektywne 

porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu widzenia, przy 

równoczesnym szacunku do poglądów innych ludzi, poprawne posługiwania się językiem 

ojczystym, współdziałanie w pracy zespołowej poprzez budowanie wzajemnych więzi, 

rozwiązywania problemów społecznych i konfliktów z uwzględnieniem racji oponentów, 

poprzez opanowanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania problemów, a także 

poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Współcześnie 

bardzo ważną umiejętnością stało się także efektywne posługiwanie się technologią 

informacyjną. 

Jerzy Materne mówiąc o funkcji opiekuńczej szkoły, podkreśla, że: „Model opiekuńczy 

funkcji szkoły można już wyodrębnić na szczeblu społeczeństwa pierwotnego. Inicjacja, złożony 

                                                
37 Art. 6. Pkt.1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). 
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obrzęd wtajemniczenia, obrzędy, normy grupy społecznej, realizowała również specyficzne zadanie 

opiekuńcze. Właściwie dominowały one i podporządkowywały sobie także zadania wychowawcze”
38

.
 
 

Od zarania dziejów wpajano młodzieży zasady postępowania, chroniące jednostkę i grupę przed 

niebezpieczeństwami. Było to kształtowanie świadomości jednostek, wychowanie ich ku 

opiekowaniu się, chronieniu bytu gromady, bo to właśnie grupa społeczna, a nie jednostka była 

głównym przedmiotem opieki. Na przestrzeni lat funkcja opiekuńcza szkoły miała różny charakter. 

W dzisiejszej szkole „opiekuńcza funkcja szkoły jest funkcją wspierającą, warunkującą 

prawidłowy rozwój ucznia, jak też prawidłową realizację nauczania i wychowania”
39

. 

Działalność opiekuńcza szkoły może być różnie ukierunkowana, w niektórych placówkach 

jest skierowana na zewnątrz szkoły, na środowisko ucznia, w innych na wewnętrzną pracę 

szkoły i towarzyszące jej warunki. Jednak w swoim prawidłowym kształcie nie może być ona 

zawężona do jednego tylko kierunku. Zapewnienie uczniom warunków do pełnego rozwoju 

bezwzględnie wymaga dwukierunkowego działania opiekuńczego i realizowania wszystkich bez 

wyjątku potrzeb w tym zakresie. 

Trzecia z wymienionych, funkcja wychowawcza szkoły ukierunkowana jest na 

przekazywaniu norm, wartości i zasad współżycia społecznego, uwrażliwianie na 

przestrzeganie wyznaczonych reguł i zasad postępowania. Powinna być realizowana przez 

szkołę między innymi poprzez tworzenie w szkole i w środowisku optymalnych warunków do 

rozwoju uczniów, rozwijania ich zainteresowań i zamiłowań oraz stwarzania możliwości 

indywidualnego rozwoju zgodnie z możliwościami podopiecznych. Ponadto winna pomagać 

uczniom w wyborze określonego systemu wartości oraz w kreowaniu siebie i odnajdywaniu 

wśród rzeczywistych warunków życia własnej drogi do pełnego człowieczeństwa, a także 

uświadomić uczniom istnienie różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego 

w celu własnego rozwoju i dbania o prozdrowotny styl życia. 

Funkcje te, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, mogą w swojej pracy 

wychowawczej wprowadzić w życie nauczyciele, którzy powinni zmierzać do tego, aby 

uczniowie w szczególności znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju 

osobowego zarówno w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, jak i duchowym, rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, 

ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie prawdy, dobra i piękna. Uczniowie powinni 

osiągnąć świadomość użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak 

i całej swojej edukacji, by stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego 

                                                
38 J. Materne, Opiekuńcze funkcje szkoły, PWN, Warszawa 1988, s. 8. 
39 Tamże, s. 69. 
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wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego 

z uwzględnieniem dobra innych, odpowiedzialnością za siebie z odpowiedzialnością za 

innych, wolnością własną z wolnością innych. Właściwie realizowane funkcje wychowawcze 

sprawiają, że uczniowie także nauczą się poszukiwać, odkrywać i dążyć na drodze rzetelnej 

pracy do odnalezienia własnego miejsca w świecie, nauczą się szacunku dla dobra wspólnego 

jako podstawy życia społecznego oraz przygotują się do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych. Ważne jest, aby uczniowie potrafili rozpoznawać wartości moralne oraz 

umieli dokonywać wyborów i hierarchizacji tych wartości, kształtowali w sobie postawę 

dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, wreszcie, aby umieli 

współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

Barbara Smolińska-Theiss zauważa, że: „W tradycyjnym znaczeniu funkcje 

opiekuńczo-wychowawcze łączone były z potrzebami dziecka, z brakami, które miały być 

diagnozowane, zaspokajane, kompensowane. Taki punkt widzenia działalności pedagogicznej, 

opartej na deficytach, jest dzisiaj trudny do przyjęcia. Współczesna pedagogika koncentruje 

się raczej na siłach, zasobach, kapitałach, którymi dysponuje dziecko, rodzina i szkoła”
 40

. 

Wyodrębnia ona trzy obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły (za Ireną Jundziłł), 

którymi są: obszar działań skierowany na ucznia, na rodzinę oraz na środowisko lokalne.  

Obszar działań skierowanych na ucznia obejmuje wszelkie działania zmierzające do 

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole, ochronę zdrowia i wspieranie rozwoju 

fizycznego, wsparcie i udzielanie pomocy w rozwijaniu indywidualnych zdolności uczniów 

poprzez udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, 

z uzależnieniami i z problemami materialnymi. Istotne jest także aktywizowanie uczniów do 

działań społecznych i kulturalnych oraz rozwijanie kompetencji społecznych uczniów („praca 

w grupie, kształtowanie solidarności, samorządności i odpowiedzialności dzieci za siebie 

i innych”); Obszar działań skierowanych na rodzinę to działania w zakresie budowania 

szkolnej wspólnoty uczenia się i rozwoju, budowanie wzajemnych interakcji między szkołą 

a rodziną oraz wspierania rodziny w opiece nad uczniami oraz w wypełnianiu przez nich 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W ramach tego obszaru szkoła powinna udzielać 

pomocy i wsparcia w rozwijaniu indywidualnych zdolności uczniów oraz w orientacji 

zawodowej, udzielać pomocy oraz wsparcia socjalnego i wychowawczego uczniom i rodzinie 

w sytuacjach trudnych, np. choroby, uzależnienia, niewydolności wychowawczej, wypadku, 

                                                
40  B. Smolińska-Theiss, Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły – relikt przeszłości czy współczesne 

wyzwanie, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3(57), s. 137. 
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katastrofy, odrzucenia, opuszczenia dzieci, itp. Natomiast obszar działań skierowanych na 

środowisko lokalne obejmuje te związane z organizowaniem w środowisku wolnego czasu 

dla uczniów, budowaniem szkolnej infrastruktury, służącej rozwojowi sportu i rekreacji. 

Także budowanie idei służących demokratyzacji oświaty i partycypacji społecznej oraz 

działań skierowanych na upodmiotowienie dziecka, rodziny i wspólnoty lokalnej
41

. 

Magda Karkowska, oprócz funkcji dydaktycznej, nauczającej, polegającej na 

przekazywaniu wiedzy, rozwoju zdolności zainteresowań ucznia, wychowawczej związanej z 

socjalizacją polegającą na przekazywaniu norm, wartości i zasad współżycia społecznego, 

przestrzegania wyznaczonych reguł i zasad postępowania, i opiekuńczej polegającej na 

zapewnianie uczniom opieki przez nauczyciela w czasie ich przebywania w szkole i na 

imprezach zorganizowanych przez szkołę, a także w czasie zajęć pozaszkolnych, wymienia 

także funkcję selekcyjną i egalitaryzacyjną. Jej zdaniem funkcja selekcyjna jest realizowana 

głównie poprzez zewnętrzne egzaminy gimnazjalne, po ósmej klasie i maturalne, ale składa 

się na nią także atmosfera w klasie, formy współpracy i rywalizacji uczniów, co powoduje 

szufladkowanie uczniów, porównywanie ich osiągnięć i w efekcie wartościowanie. Natomiast 

funkcja egalitaryzacyjna, stanowiąca przeciwwagę selekcji szkolnej polega na 

wyrównywaniu szans, zwłaszcza uczniów z wadami i deficytami rozwojowymi, poprzez 

zajęcia reedukacyjne, zajęcia wyrównawcze, nauczanie indywidualne
42

. 

  Innym wyróżnikiem szkoły oprócz wypełniania funkcji są jej cechy, do których 

według Krzysztofa Konarzewskiego należy zaliczyć: prestiż, położenie, wielkość, społeczną 

podstawę funkcjonowania oraz stosunek do wartości. Prestiż szkoły obejmuje szereg 

czynników, które powodują, że dana szkoła jest wysoko ceniona przez uczniów, rodziców 

i lokalną społeczność. Na prestiż szkoły mają wpływ między innymi losy absolwentów, ich 

sukcesy naukowe i zawodowe, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, poziom 

nauczania, wyposażanie szkoły, tradycja i jej historia. Wielkość szkoły ma duży wpływ na 

panujące w niej stosunki społeczne. W małych szkołach liczących do pięciuset uczniów 

można odnotować więcej życzliwości, mniej agresji, wagarów i wandalizmu. Najlepiej 

funkcjonują szkoły, w których wszyscy się wzajemnie znają i brak jest poczucia 

anonimowości. Jest rzeczą bezsprzeczną, że szkoły, w których klasy są mniej liczne, lepiej 

funkcjonują, a ich uczniowie odnoszą znacznie większe sukcesy w porównaniu z uczniami 

klas liczniejszych. W procesie dydaktyczno-wychowawczym bardzo ważny jest kontakt 

                                                
41 Tamże, s. 137-138. 
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 M. Karkowska, Socjologia wychowania wybrane elementy, Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2007, s. 184. 
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bezpośredni nauczyciela z uczniem, zwłaszcza na niższych szczeblach edukacyjnych, 

i możliwość indywidualnego podejścia do ucznia. Mniej liczne klasy bardziej są 

ukierunkowane na pracę, natomiast w klasach liczniejszych odnotowuje się bogatsze życie 

towarzyskie. Z wielkością szkoły koresponduje także jej położenie (szkoła wiejska, szkoła 

miejska), zazwyczaj szkoły wiejskie są mniejsze niż miejskie. W szkołach wiejskich panuje 

lepsza atmosfera wychowawcza, natomiast poziom nauczania bywa niższy ze względu na 

kadrę pedagogiczną i dostęp do pomocy dydaktycznych. 

Społeczne podstawy funkcjonowania szkoły związane są z organem prowadzącym 

dane szkoły, oraz z ich finansowaniem, natomiast stosunek do wartości dzieli szkoły na 

świeckie i wyznaniowe. Szkoły świeckie powinny być neutralne pod względem 

światopoglądowym, natomiast szkoły wyznaniowe w znacznym stopniu promują wartości 

religijne, z którymi się utożsamiają
43

.  

O tym, że funkcji szkoły nie można jednoznacznie określać, świadczy dotychczasowy chaos 

w ustalaniu celów i funkcji szkoły. Czynniki, od których szkoła zależy, są ogromnie zróżnicowane 

i mało wymierne lub całkiem niewymierne, a przy tym pod wpływem przemian historycznych stale 

ulegają przewartościowaniom. Jednocześnie zmienia się sama szkoła i to nie tylko pod wpływem 

czynników, od których zależy, lecz także ze względu na procesy wewnętrzne, które dokonują się w niej 

samej. Funkcje i zadania szkoły są ściśle powiązane z funkcjami i zadaniami nauczycieli, 

ponieważ to oni bezpośrednio odpowiadają za realizację zadań, które zostały postawione 

szkole. 

Do podstawowych funkcji realizowanych przez nauczycieli w szkole Józef Kuźma 

zalicza: funkcje informatyczno-kształcące polegające na przekazywaniu uczniom wiedzy 

z zakresu różnych przedmiotów, kształtowaniu ich umiejętności, nawyków, rozwijaniu 

zainteresowań i zdolności poznawczych, kształtowaniu ich światopoglądu; funkcje 

praktyczno-zawodowe realizowane głównie w szkołach zawodowych, obecnie branżowych, 

a polegające na przekazywaniu uczniom wiadomości i umiejętności, nawyków zawodowych, 

dotyczących działalności zawodowej i produkcyjnej, ułatwiających „wejście” na rynek pracy 

oraz funkcje społeczno-zawodowe, czyli przygotowanie ucznia do udziału w życiu 

społecznym i do pełnienia w nim określonych ról
44

. 

Cytowany powyżej J. Kuźma precyzuje funkcje i zadania szkoły, grupując je 

w bardziej szczegółowe działania, za które uważa „(…) nauczanie i organizowanie procesu 

                                                
43 K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
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 J. Kuźma, Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 
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uczenia się uczniów, organizowanie wychowania i wspierania wychowanków w ich rozwoju 

i kształtowaniu planów edukacyjnych i życiowych, współpraca z rodziną i środowiskiem 

lokalnym oraz instytucjami edukacji równoległej, sprawdzanie i ocenianie osiągnięć 

szkolnych dzieci i młodzieży”
 45

. Aby sprostać tym wyzwaniom, nauczyciel winien posiadać 

odpowiednie kwalifikacje. Według tego teoretyka, dla efektywnej realizacji podstawowych 

funkcji szkoły nauczyciele powinni dysponować trzema rodzajami kwalifikacji, tzn. „kwalifikacjami 

ogólnymi, niespecyficznymi, wspólnymi dla wszystkich uczących, kwalifikacjami szczegółowymi, 

specyficznymi, wspólnymi dla nauczycieli uczących tego samego przedmiotu i kwalifikacjami 

dodatkowymi dla realizacji jednej wybranej funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły”
46

. Natomiast 

Czesław Banach uważa, że: „Na kwalifikacje te składać się będzie system wiedzy teoretycznej 

i praktycznej, układy umiejętności oraz inne podmiotowe uwarunkowania działalności nauczyciela”
47

. 

Podkreśla on także, że osobowość nauczyciela wychowawcy zajmuje znaczące miejsce w realizowaniu 

zadań szkoły: „Realizacja takich idei edukacyjnych jak: wychowanie dla przyszłości, dla 

demokracji, do zmiany, do dialogu i negocjacji z innymi ludźmi i wspólnotami, uczenie się, aby być, 

a przede wszystkim „poznawanie świata i siebie” - wymaga inaczej przygotowanego i funkcjonującego 

nauczyciela”
48

. 

Świat wartości nauczycieli i ich funkcjonowanie w wolności, pluralizmie i samorządności 

jest szansą na prezentowanie przez nich różnych postaw poszukujących dróg do modernizacji życia 

szkoły, a także otwartego dialogu w życiu społecznym i kształtowaniu postaw obywatelskich. 

Zadania szkoły bardzo trafnie i krótko formułuje Czesław Banach, który stwierdza: 

„Szkoła – jako wartość społeczna i podstawowa instytucja kształcenia i wychowania ma 

zapewnić odpowiednie warunki rozwoju uczniom – wychowankom, będąc nośnikiem wartości 

i doświadczeń oraz rozumienia świata i siebie, a także miejscem zaspakajania ich potrzeb, 

kształtowania postaw, umiejętności i kompetencji”
 49

. W tym ujęciu szkoła rozumiana jest 

jako rozbudowany system organizacyjny, współdziałający z innymi systemami 

i organizacjami, ogólnie ujmując system oświaty. System ten zdaniem Wincentego Okonia 

jest to „zespół określonych czynność, których wykonanie prowadzi do realizacji celów 

systemu oświaty. Czynności te obejmują przede wszystkim wychowanie i nauczanie w różnych 

                                                
45 Tamże, s. 194. 
46  J. Kuźma, Optymalizacja systemu pedagogicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, 
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Kielce 1995, s. 209. 
48 Tamże, s. 218. 
49 C. Banach, Szkoła w reformie…, dz. cyt., s. 11.  
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typach szkół oraz innych instytucjach wychowawczo-oświatowych, prognozowanie 

i planowanie oświaty oraz zarządzanie oświatą na wszystkich jej szczeblach”
50

. 

Zadania oświaty w sensie ogólnym określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. W preambule do ustawy możemy przeczytać: „Kształcenie i wychowanie służy 

rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur 

Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu 

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”
51

.  

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów 

i ośmioklasowych szkół podstawowych (III etap edukacyjny) oraz szkół ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po 

zdaniu egzaminu maturalnego (IV etap edukacyjny) do najważniejszych zadań, jakie stoją 

przed szkołą, należy zaliczyć: kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się 

językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie słownictwa uczniów; przygotowanie 

uczniów do życia w społeczeństwie informatycznym; skuteczne nauczanie języków obcych; 

efektywne kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych; edukacja zdrowotna, której 

celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz 

umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu; kształtowanie u uczniów postaw 

sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu takich, jak: 

uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, 

szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura 

osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatywy oraz do pracy 

zespołowej; kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji; zapobieganie 

wszelkiej dyskryminacji; wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb 

i możliwości; dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; przygotowanie uczniów do 

podejmowania samodzielnych decyzji
52

. 

Z cytowanej ustawy i podstawy programowej wynika wiele zadań szkoły, wśród 

najważniejszych Arkadiusz Marzec wyróżnia kształtowanie zdolności i zainteresowania 

                                                
50 W. Okoń, Nowy…, dz. cyt., s. 329. 
51Ustawa Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 
52 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2012 r. poz. 

977). 
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uczniów w celu przystosowania ich do dokonujących się zmian cywilizacyjnych i integracji 

europejskiej, rozwijanie cech intelektualnych i moralnych przystosowujących uczniów do 

aktywnego uczestniczenia w życiu demokratycznym, wychowanie w duchu tolerancji, 

szacunku i przyjaźni wobec innych, kształtowanie u uczniów postaw demokratycznych 

i pokojowych, przestrzegania praw człowieka, kształtowanie postaw kreatywnych i rozwijanie 

umiejętności komunikacji i rozwiązywania problemów na drodze dialogu i negocjacji. 

Ponadto wspieranie rodziców w wychowywaniu uczniów poprzez odpowiednią opiekę 

i socjalizację oraz  podejmowanie działań kompensacyjnych i profilaktycznych w celu 

pomocy uczniom, którzy mają trudną sytuację materialną lub pochodzą z rodzin 

niewydolnych wychowawczo. W zakresie funkcjonowania szkoły w środowisku konieczne 

jest otwieranie się szkoły na potrzeby środowiska lokalnego, przygotowanie uczniów do życia 

w społeczeństwie jako świadomych obywateli, członków społeczeństwa demokratycznego, 

ludzi uspołecznionych (za W. Okoniem) oraz przygotowanie uczniów do życia 

indywidualnego, do życia w zmieniającym się środowisku i do życia zawodowego
53

.  

Aby szkoła zrealizowała swoje zadania powinna skupić się na czterech aspektach 

kształcenia: „uczyć się, aby wiedzieć, tzn. zdobyć narzędzia zrozumienia; uczyć się, aby 

działać, móc oddziaływać na swoje środowisko; uczyć się, aby żyć wspólnie, uczestniczyć 

i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej; wreszcie – uczyć 

się, aby być”
 54

. Edukacja jest niewątpliwie najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed 

szkołą. Uczenie jest zagadnieniem bardzo złożonym, obejmującym trzy wymiary: poznawczy, 

emocjonalny i społeczny. Związane jest ono wewnętrznym procesem przyswajania wiedzy 

i zewnętrznym procesem wzajemnych relacji społecznych, jakie zachodzą między osobą 

uczącą się a jej materialnym i społecznym środowiskiem. Na uczenie się ma wpływ wiele 

czynników, np. emocje, w tym sympatie i antypatie, nastroje, postawy uczącego się wobec 

procesu poznawania, postawa ucznia wobec przedmiotu i nauczyciela oraz szkoły w sensie 

ogólnym, a także sytuacja, w której zachodzi uczenie się, zewnętrzna organizacja oraz 

czynniki społeczne determinujące proces uczenia się.  

Każde uczenie się jest uczeniem się sytuacyjnym, ponieważ odbywa się w jednej 

przestrzeni, podlegając jednocześnie wpływom procesów zachodzącym w innych 

przestrzeniach, samo też wpływa na procesy edukacyjne zachodzące w tych przestrzeniach)
55

. 

                                                
53 A. Marzec, Zadania współczesnej szkoły, [w]: Funkcje opiekuńczo-wychowawcze współczesnej szkoły, (red.) 

A. Marzec, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2008, s. 21-25. 
54 Tamże, s. 22. 
55

 K. Illeris, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP, Wrocław 

2006, s. 188-189. 
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Zinstytucjonalizowane uczenie się odbywa się w szkole lub innych instytucjach 

edukacyjnych, a uczęszczanie do szkoły ma charakter przymusu, który może występować 

w formie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Instytucjonalne uczenie się przebiega 

według warunków, które dyktuje szkoła, i jest związane z ocenianiem uczniów. 

Knud Illeris wyróżnia także uczenie się z codzienności, uczenie nieformalne, uczenie 

się praktyczne i poprzez praktykowanie. Uczenie się z codzienności pojawia się nieformalnie 

i zachodzi w życiu codziennym przypadkowo, często bez zamierzonej chęci uczenia się 

pochłaniana jest wiedza, która jest niezbędna do funkcjonowania jednostki, np. umiejętność 

radzenia sobie w trudnościach życia codziennego. Potoczne doświadczenia są przekształcane 

w milczące uczenie się. Rezultaty tego uczenia się często pojawiają się po upływie czasu.  

Kolejnym z wymienionych jest uczenie się nieformalne. Pojawia się 

w społeczeństwach, które nie wytworzyły zinstytucjonalizowanego procesu uczenia się 

i związane jest z codzienną działalnością człowieka, który uczy się od innych osób, jest 

realizowane najczęściej poprzez obserwację i naśladowanie. Najczęściej spotykaną metodą 

jest pokaz. Uczenie nieformalne ma także miejsce we współczesnym świecie i ma duże 

znaczenie.  

Uczenie się w praktyce polega na tym, że praktykant (osoba początkująca) uczy się 

w określonej społeczności zawodowej, w której zdobywa stopniowo nowe umiejętności przez 

udział w różnych formach aktywności i poprzez to zdobywa coraz wyższą pozycję, aż do 

stopnia pełnoprawnego członka danej społeczności. Kształcenie praktyczne jest krytykowane 

jako kształcenie autorytatywne i konserwatywne, które nie zapewnia odpowiedniego 

przygotowania teoretycznego, zatem powinno ono pozostawać w bliższym kontakcie 

z edukacja szkolną. Połączenie formalnej wiedzy z praktycznym doświadczeniem oznacza 

włączenie praktyki do kształcenia i stworzenie równowagi pomiędzy teoretycznym, 

profesjonalizmem a praktycznym doświadczeniem. Uczenie się przez praktykę uczestniczącą 

taką, jak: staż, zawodowa praktyka, szkolenie w miejscu pracy itp., jest zdeterminowane przez 

otaczające je struktury, jest uczeniem się nieformalnym. W przypadku uczenia się 

formalnego, np. kursów szkoleniowych w procesie uczenia się są aktywne 

zinstytucjonalizowane struktury. Aktywność związana z uczeniem się wymaga świadomości; 

jeśli praktykant ma pozytywny stosunek do mistrza i przedmiotu nauczania, wówczas pojawia 

się tendencja do bezkrytycznej asymilacji adaptacyjnej, gdy zachodzi odwrotna sytuacja 

(negatywny stosunek do całego procesu uczenia się), może powstać zachowanie obronne, 
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zamykające jednostkę na nowe doświadczenia, a nawet zachowanie o charakterze 

konstruktywnego oporu
56

. 

Mieczysław Malewski, biorąc pod uwagę edukację dorosłych (andragogika) wyróżnia 

trzy jakościowo odmienne subobszary edukacji, które można zaobserwować także w ogólnie 

pojętej edukacji. Obszarami tymi są: edukacja formalna – „ to system instytucji oświatowych 

zbudowany w sposób hierarchiczny, który poprzez świadectwa i dyplomy szkolne selekcjonuje 

uczących się do rozlicznych ról społecznych i lokuje ich na różnych poziomach struktury 

społecznego zróżnicowania.”; edukacja pozaformalna – „każda zorganizowana aktywność 

edukacyjna usytuowana poza formalnym systemem oświatowym, niezależnie od tego czy 

funkcjonuje ona odrębnie, czy jest ważnym składnikiem jakiejś szerszej aktywności społecznej; 

służy ona dającym się identyfikować klientom edukacji i pozwala osiągnąć cele edukacyjne.”; 

oraz edukacja nieformalna – „prawdziwie całożyciowy proces, w którym jednostka 

przyswaja postawy, wartości, umiejętności i wiedzę z powszechnego doświadczenia oraz 

zasobów i wpływów środowiska życia – z rodziny, sąsiedztwa, pracy i zabawy, z rynku, 

biblioteki i środków masowego przekazu.”
57

 

Bardzo istotnym zadaniem szkoły jest wychowanie, które Wincenty Okoń rozumie 

jako: świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym 

między wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywoływanie zamierzonych zmian 

w osobowości wychowanka”
 58

. Proces wychowawczy charakteryzuje się: intencjonalnością 

(świadomością celów), interakcyjnością (współdziałaniem wychowawcy z wychowankiem), 

relatywnością (trudnościami w przewidywaniu skutków wychowania) i permanentnością 

(wychowaniem jako procesem ciągłym)
59

. Ważne są także aspekty wychowania, do których 

należy zaliczyć: aspekt rozwojowy, polegający na wspieraniu wychowanków w ich rozwoju 

i eliminowaniu czynników zakłócających ten rozwój; aspekt społeczny, polegający na 

przygotowaniu wychowanków do życia w otaczającej rzeczywistości poprzez wpojenie im 

norm i systemu wartości pożądanych społecznie; aspekt kulturowy polegający na 

przyswojeniu przez wychowanków dorobku materialnego i duchowego ludzkości oraz aspekt 

religijny polegający na wychowani w oparciu o wartości religijne
60

. Nieco inaczej postrzega 

elementy procesu wychowania Katarzyna Kosno, która zwraca uwagę na: „…szacunek dla 

siebie, poznanie swojej wartości, wszechstronny rozwój, samorealizacja, zdobycie 

                                                
56 Tamże, s. 190-205. 
57  M. Malewski, Od nauczania do uczenia się, o paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo 

Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010, s. 21. 
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 W. Okoń, Nowy…, dz. cyt., s. 319. 
59 M. Łobocki, ABC wychowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 14-19   
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umiejętności skutecznego działania, co ma szczególne znaczenie w realizacji naszych planów, 

dążeń, a także orientacja w naturalnych ludzkich wartościach…”
61

.  

Z funkcją opiekuńczą szkoły związane są jej zadania oznaczające zapewnienie 

uczniom bezpieczeństwa, dobrego stanu zdrowia poprzez zwiększanie aktywności fizycznej 

uczniów i promowanie zdrowego stylu życia. Jest to zadanie bardzo trudne do realizacji 

z uwagi na model konsumpcyjny obowiązujący we współczesnym świecie. Model ten Marta 

Motow nazywa „ponowoczesną kulturą konsumpcji”, która wywiera znaczący wpływ na styl 

i życie młodzieży szkolnej. Ponowoczesna kultura konsumpcyjna charakteryzuje się: 

„powszechną hipokinezją, negatywną postawą wobec wysiłku fizycznego (zwłaszcza 

u dziewcząt), - spędzaniem większości życia w pomieszczeniach zamkniętych, coraz rzadszym 

kontaktem z naturą, ogromnym konsumeryzmem, który urasta do kryterium postępu i sukcesu 

całych populacji, dążeniem do osiągania wyczynów sportowych (wspomaganych 

farmakologicznie) ponad ludzką miarę, niemających nic wspólnego ze zdrową aktywnością 

fizyczna, dążenie do posiadania atrakcyjnego ciała za wszelką cenę (stąd spotykamy się coraz 

częściej z bulimią i anoreksją), stałym dążeniem za reklamowaną modą w zakresie muzyki, 

ubioru, diety czy sposobu spędzania wolnego czasu, wzrostem zachowań ryzykownych”
62

. 

W związku ze zmianą stylu życia młodzieży i jej pasywnością fizyczną przed szkołą 

stoją ważkie zadania dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Każda szkoła ma 

obowiązek kształtować wśród młodzieży prozdrowotny styl życia. Zadanie to powinno być 

realizowane w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego, uwzględniającego 

promocję zdrowia jako najważniejszej wartości przy współpracy z rodzicami uczniów 

i środowiska lokalnego. Zdaniem Alicji Affanasowicz „Prozdrowotny styl życia 

ukształtowany od najmłodszych lat przez edukację, to świadome zachowanie sprzyjające 

poprawie, utrzymaniu i ochronie zdrowia poprzez dbanie o higienę psychiczną, aktywność 

fizyczną, zdrowe odżywianie się, zachowanie bezpieczeństwa, unikanie substancji 

szkodliwych, zaś promocja zdrowia to działania wskazujące dzieciom możliwości 

dokonywania zdrowych wyborów”
63

.  

Szkoła, chcąc dobrze realizować zadania prozdrowotne, musi podjąć różnorakie 

zadania na szeroką skalę, zdaniem cytowanej powyżej M. Motow winna przede wszystkim 

                                                                                                                                                   
60 Tamże, s. 19. 
61 K. Kosno, Wspomaganie rozwoju osobowości i tożsamości ucznia, [w:] Funkcje opiekuńczo-wychowawcze 

współczesnej szkoły, (red.) A. Marzec, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Częstochowa 2008, s. 47.  
62  M. Motow, Ponowoczesna kultura konsumpcyjna a styl życia dzieci i młodzieży szkolnej, [w]: Funkcje 

opiekuńczo-wychwawcze współczesnej szkoły, (red.) A. Marzec, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 

Częstochowa 2008, s. 80. 
63 Tamże, s. 87. 
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włączyć do programu szkoły elementy edukacji prozdrowotnej, z czym wiąże się stworzenie 

w szkole środowiska wolnego od tytoniu, alkoholu i środków odurzających, przestrzegania 

zasad higieny, stwarzania i propagowania aktywności ruchowych, zapewnienie bezpiecznych 

warunków nauki oraz profilaktyki i opieki zdrowotnej. Ważne jest także zapewnienie 

uczniom pomocy w przypadku trudności w nauce, uczniom niepełnosprawnym, a przede 

wszystkim przeciwdziałanie przemocy w szkole i wspieranie rodziców w wychowani 

i edukacji ich dzieci
64

. Inne, bardzo ważne zadania szkoły to kształtowanie wśród uczniów 

postaw humanistycznych i patriotycznych, umiłowania Ojczyzny i kultywowania pamięci 

o bohaterach narodowych, dbanie o własny rozwój kulturalny, a przede wszystkim o kulturę 

języka, kulturę mowy ojczystej. Nauczyciel powinien cechować się wysoką kultura języka, 

powinien być wzorem do naśladowania. Nauczyciel powinien za swój cel postawić sobie 

podnoszenie kultury języka zarówno przez siebie, jak i przez swoich wychowanków. 

Szkoła swoje zadania realizuje w głównej mierze poprzez pracę nauczycieli dbających 

o wszechstronny rozwój uczniów i wspierających ich w tym rozwoju. Nauczyciel jest 

podstawowym podmiotem realizującym zadania szkoły w zakresie nauczania, kształcenia 

umiejętności, wychowania i opieki. W stosunku do nauczycieli w dalszym ciągu formułuje się 

bardzo ambitne zadania. Urszula Ordon ma następujące oczekiwania w stosunku do 

nauczycieli: „(…) powinien on pełnić funkcję modelową, a więc stanowić pewien 

konstruktywny wzorzec osobowy dla uczniów, powinien pełnić funkcję dydaktyczną, 

wyrażającą się sprawnością w zakresie przekazywania uczniom w przystępny i zrozumiały 

sposób aktualnej, naukowej, zweryfikowanej wiedzy, powinien pełnić funkcję instruktażową 

polegającą na byciu trenerem w zakresie uczenia i usprawniania podstawowych umiejętności 

potrzebnych do prowadzenia subiektywnie satysfakcjonującego i społecznie konstruktywnego 

stylu życia, powinien wypełniać funkcję wychowawczą, wyrażającą się umiejętnością 

odkrywania osobistego potencjału rozwojowego uczniów, kształtowania odpowiedzialności za 

własny rozwój, zgodny z przejrzystym, społecznie akceptowanym systemem wartości”
65

. 

I dalej: „(…) powinien być osobą wskazującą każdemu uczniowi jego własną drogę 

rozwoju, uczenia się, zgodnie z potrzebami poznawczymi, kształcącą umiejętność 

rozwiązywania różnorodnych problemów, winien stawać się diagnostykiem, terapeutą, 

przewodnikiem udzielającym pomocy i wsparcia w procesie odkrywania przez ucznia 

skomplikowanej rzeczywistości, powinien wspierać i wzmacniać ucznia jako osobę, budować 
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wewnętrzny świat wartości i pomagać w sprawnym funkcjonowaniu w trudnej 

i niejednoznacznej rzeczywistości, powinien umieć nawiązywać kontakt z uczniami, poznawać 

ich psychikę, kształtować odwagę w formułowaniu opinii i poglądów, prowadzić dialog 

oparty na postawie interakcyjnej, empatii, tolerancji, poczucia wolności. Wizję pedagoga 

dopełniają takie cechy, jak: sprawiedliwość, równość, obiektywizm, niezawodność, 

konsekwencja, zgodność między myślą, słowem i działaniem oraz takt pedagogiczny”
66

.  

Nie sposób dyskutować z tym wyidealizowanym światem, który reprezentuje 

cytowana autorka, nie ma wątpliwości, że taki, „idealny nauczyciel” zrealizuje każde, nawet 

najbardziej abstrakcyjne zadania, ale jest jeszcze druga strona – w procesie dydaktyczno-

wychowawczym jest drugi, nie mniej ważny podmiot – uczeń. Co zrobić, kiedy nauczyciel 

wizjoner, przewodnik, terapeuta, „pokazuje księżyc”, a uczniowie widzą tylko jego rękę? 

Zawód nauczyciela często jest kojarzony z powołaniem, przesłaniem, misją dziejową, ale 

rzeczywistość pokazuje, że nie ma świata idealnego (utopijnego). Aby szkoła spełniała, często 

wyidealizowane zadania (funkcje), muszą zgodnie współdziałać wszystkie podmioty procesu 

edukacyjno-wychowawczego. W rzeczywistości szkoła realizuje wiele zadań, na wielu 

płaszczyznach, każda szkoła w sposób subiektywny podchodzi do tych zadań i w sposób 

właściwy w swoim mniemaniu je realizuje. Stąd w historii polskiej edukacji możemy pokazać 

wiele szkół i ich różnorodny sposób realizowania zadań, często odmienny od wizji 

„pedagogów – teoretyków”.  

Na jakość edukacji wpływa wiele czynników, do najważniejszych J. Mac Beath, M. 

Schratz, D. Meuret, I. Jakobsen zaliczają: nakłady, czyli odpowiednie finansowanie 

szkolnictwa na każdym szczeblu, miejsce szkoły w społeczeństwie wynikające ze 

zrozumienia faktu, że tylko dobrze wykształceni obywatele dają gwarancję rozwoju państwa 

oraz rolę wiedzy jako narzędzia poznawania, zmieniającego się świata poprzez 

informatyzację i postęp techniczny
67

. Czynniki te wzajemnie się przenikają i jeżeli stanowią 

jednolity system, to mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Zdaniem przywołanych powyżej 

badaczy współczesna szkoła, chcąc wypełnić swoje zadania, winna: „Przyczyniać się do 

umysłowego, fizycznego, artystycznego i społecznego rozwoju uczniów; przygotowywać 

uczniów do aktywnego udziału w społeczeństwie demokratycznym; innymi słowy, 

przysposobić ich do podejmowania odpowiedzialności, rozumienia praw i obowiązków, 

                                                                                                                                                   
65 U. Ordon, Rola nauczyciela we współczesnej szkole, [w:] Funkcje opiekuńczo-wychowawcze współczesnej 

szkoły, (red.) A. Marzec, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 
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a także przyczyniania się do pokojowego rozwoju ich społeczeństw; rozwinąć znajomość 

i zapewnić rozumienie własnej i innych kultur; przekonać do aprobowania innych sposobów 

organizacji społeczeństwa; wyposażyć uczniów w narzędzia potrzebne, aby wieść udane pod 

każdym względem życie” 
68

. 

Głównym zadaniem szkoły i zarazem zadaniem oświaty jest wszechstronne nauczanie 

i wychowanie uczniów, aby w ten sposób wykształcić wartościowe i dobrze wyedukowane 

nowe pokolenie przyszłych Polaków, które powinno być tak wykształcone i wychowane, aby 

sprostało wymaganiom, bowiem: „tylko człowiek zdrowy fizycznie, odporny psychicznie, 

sprawny i elastyczny pod względem intelektualnym a zarazem wrażliwy i asertywny pod 

względem moralnym może żyć pełnym życiem i sprostać nowym wyzwaniom”
69

. Słowa te 

najlepiej oddają wyzwania, które stoją przed dzisiejszą szkołą, i zadaniami stawianymi przed 

szkołą „jutra”. 

Problem wychowania jest zatem bardzo istotny i należy na niego spojrzeć z różnych 

perspektyw. Przykładowo Stanisław Gałkowski patrzy na to zagadnienie z punktu widzenia 

filozofa
70

, podkreślając, że filozofia służy pedagogice. „Określenie filozofii jako służebnicy 

pedagogiki nie ma odbierać jej niezależności, lecz podkreślać wagę racjonalnego myślenia 

filozoficznego przy konstruowaniu teorii pedagogicznych. Uprawianie filozofii jest konieczne 

przy każdej poważniejszej próbie podjęcia refleksji nad wychowaniem”. Filozofia pozwala ze 

swym aparatem naukowym konstruować teorie wychowania, „dzięki jej analizom możliwe jest 

określenie celów wychowania, relacji między wychowawcą a wychowankiem, umiejscowienie 

problemu wychowania w szerszym kontekście społecznym”
71

. Podkreśla on, że formułowanie 

teorii wychowania w tym celów ma charakter problemu filozoficznego. 

Podmioty szkoły i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły 

Szkoła funkcjonuje w określonym czasie historycznym, jest organizacją, która ulega 

ciągłym zmianom na zasadzie ścierania się interesów podmiotów szkoły i na wzajemnym ich 

komunikowaniu się. Podmiotami szkoły, jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej, są: 

                                                                                                                                                   
67 J. Mac Beath, M. Schratz, D. Meuret, l. Jakobsen, Czy nasza szkoła jest dobra?, Wydawnictwo Szkolne 

i Pedagogiczne, Warszawa 2003, s. 106-108. 
68 Tamże, s. 110. 
69 J. Kuźma, Nauczyciel przyszłej szkoły, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, s. 62. 
70 Rozróżnia on filozofię wychowania, a w szerszym ujęciu także filozofię edukacji. Filozofia wychowania nie 

doczekała się jednoznacznej definicji, często można ją odnieść do różnych poglądów i idei filozofów na temat 

wychowania i edukacji. Por. Stanisław Gałkowski, Długomyślność, Wprowadzenie do filozofii wychowania, 

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016. 
71 S. Gałkowski, Filozofia a pedagogika. Współzależności i granice, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2017, nr 1 

(243), s. 50. 
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nauczyciele, kadra kierownicza, uczniowie, rodzice i pracownicy obsługi oraz administracji. 

Nie bez znaczenia jest też fakt oddziaływania na życie tej instytucji organu nadzorującego 

i prowadzącego, a także jej relacje ze środowiskiem lokalnym.  

Szkoła stanowi niewątpliwie strukturę opartą na działaniu zespołowym 

poszczególnych podmiotów. W związku z tym jej działania wymagają planowania, 

koordynacji i kontroli, funkcje te spełnia kadra kierownicza, a zwłaszcza dyrektor szkoły. 

Roman Schulz uważa, że na rolę kierownika składają się: „formułowanie zadań kształtowanie 

opinii, dokonywanie podziału pracy, rozkazywanie, kontrolowanie, nagradzanie, 

rozstrzyganie sporów, dbałość o wprowadzenie ulepszeń.”
72

. Kierownik ma zatem za zadanie 

zorganizować działania zespołu, którym kieruje, w oparciu o planowanie, organizowanie 

działań i kontrolę ich efektów. Na poziomie szkoły jest to „kierowanie edukacją jako 

zespołowym przedsięwzięciem za pośrednictwem mniej lub bardziej wyspecjalizowanych 

czynności planowania, organizowania i kontroli”
73

.  

R. Schulz wyróżnia kierowanie na poziomie systemu szkolnego i na poziomie szkoły. 

„Na poziomie systemu szkolnego relacje „nadrzędności – podrzędności” wiążą się ze 

stosunkiem właściwych ogniw administracji oświatowej do poszczególnych szkół [organ 

prowadzący i nadzorujący – autor]. Natomiast na poziomie szkoły stosunki władzy 

przejawiają się w relacji „profesjonalista – decydent” (nauczyciel-dyrektor), która jest jedyną 

z podstawowych relacji w każdym systemie działania” 
74

. Dyrektor szkoły realizując zadania 

w procesie innowacyjnym szkoły, odgrywa cztery, główne role, którymi są: „(…) rola 

animatora (i organizatora) aktywności innowacyjnej swych podwładnych…; rola 

samodzielnego twórcy (oraz pierwszego odbiorcy) innowacji; rola ogniwa pośredniczącego 

w procesie wdrażania reform oświatowych lub w przepływie innowacji pedagogicznych 

między źródłem i odbiorcą; rola autonomicznego podmiotu polityki oświatowej, kierującego 

rozwojem szkoły…”
75

.  

  Kierownictwu szkoły (dyrektorowi) można zatem przypisać najważniejszą rolę 

w procesie budowania optymalnej kultury organizacyjnej szkoły, a co za tym idzie klimatu 

i kultury szkoły. Sposób kierowania szkołą przez kierownika-dyrektora w dużej mierze zależy 

od jego cech charakteru. W celu usystematyzowania tego problemu Czesław Sikorski (za 

Michaelem Maccobym) wyróżnia cztery typy kierownika: „rzemieślnik – zorientowany na 

wzory kultury jakości, wojownik – zorientowany na wzory kultury rywalizacji, człowiek firmy 

                                                
72 R. Schulz, Szkoła – instytucja…, dz. cyt., s. 122. 
73

 Tamże, s. 123. 
74 Tamże, s. 123. 



36 

– zorientowany na wzory kultury przynależności, hazardzista – zorientowany na wzory 

kultury proinnowacyjnej”
76

. W praktyce dyrektorowi szkoły można przypisać różne cechy 

charakteru, co powoduje, że rzadko mamy sytuację, w której dany dyrektor reprezentuje 

w sposób jednoznaczny wymieniony powyżej typ kierownika. Nie ulega natomiast 

wątpliwości, że najważniejszą cechą dobrego dyrektora jest jego autorytet, co powoduje, że 

podwładni są „gotowi pójść za nim”, uznając jego fachowość, wiedzę, doświadczenie 

i skuteczność działania. Taki dyrektor staje się dla swych podwładnych, czyli pracowników 

i uczniów przywódcą, przewodnikiem.  

Czesław Sikorski wyróżnia dwa rodzaje przywództwa: emocjonalne oraz racjonalne. 

Przywództwo emocjonalne oparte jest na bezwarunkowej akceptacji i ślepym zaufaniu 

podwładnych w stosunku do dyrektora otaczanego charyzmą. Podwładni integrują się wokół 

norm, wartości i wyznaczonych celów, pożądanych przez dyrektora. Stworzony w ten sposób 

klimat szkoły oparty jest w głównej mierze na stereotypowych zachowaniach, nawykach 

i naśladownictwie oraz zaufaniu do dyrektora. Ten typ przywództwa powoduje, że podwładni 

zdają się na dyrektora, sami zaś nie są kreatywni, a przywódca dąży do trwania w sytuacji, 

w której ma określoną pozycję. Sytuacja może się diametralnie zmienić, gdy utraci on 

zaufanie swoich podwładnych.  

Natomiast przywództwo racjonalne oparte jest na założeniu, że potencjał tkwiący 

w podwładnych dyrektor wykorzystuje i stara się rozwijać. Pozwala podwładnym na „uczenie 

się”, pokonywanie napotkanych trudności, sam zaś przyjmuje rolę dyskretnego obserwatora, 

inspirującego swoich podwładnych
77

. Inspiracja ta ma pomóc podwładnym zaspakajać 

potrzeby wyższego rzędu takie, jak: „potrzeba osiągnięć, związana z ambicją zawodową; 

potrzeba różnorodności w działaniu, wyrażająca się w niechęci do czynności rutynowych; 

potrzeba autonomii; - potrzeba samorealizacji”
78

. Zdaniem Czesława Sikorskiego, aby 

dyrektor był przywódcą racjonalnym musi posiadać takie cechy, jak: „Zdolność 

akceptowania ludzi takimi, jakimi oni faktycznie są; zdolność postrzegania problemów 

w kategoriach teraźniejszości lub przyszłości aniżeli przeszłości; zdolność traktowania 

nietypowych zachowań ludzi z uwagą i przychylnością; zdolność służenia innym radą 

i pomocą; umiejętność działania bez stałej aprobaty i zrozumienia ze strony innych”
 79

. 
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Dyrektor – przywódca racjonalny w znacznej mierze może tworzyć optymalne warunki do 

funkcjonowania szkoły i przyczyniać się do jej rozwoju.  

Patrząc na szkołę jako na organizację, Maria Katarzyna Grzegorzewska postrzega 

dyrektora jako dobrego menadżera w kierowanej przez niego szkole, posiadającego 

umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Dyrektor dla nauczycieli powinien być 

zarówno przywódcą, jak i partnerem. Zachowanie dyrektora „zależy od kultury, w której 

działa, a kultura wpływa na filozofię kierowania i jego praktykę, głownie przez motywację”. 

„(…) Kultura wpływa na ludzi; na ich potrzeby, aspiracje, które kierownik musi poznać. 

Wpływa na sam styl przywództwa i na hierarchię potrzeb jednostki”
80

. Wincenty Okoń 

zauważa ponadto, że „Dyrektor szkoły powinien być silną osobowością, o dużych 

umiejętnościach interpersonalnych i kwalifikacjach fachowych i nie tylko nakazywać 

wykonywanie zadań, co umieć zainspirować i zachęcić do podejmowania zadań. Powinien 

być osobą silnie integrującą zespól szkolny”
81

. Od osobowości dyrektora, jego 

zaangażowania i fachowości w znacznej mierze zależy funkcjonowanie szkoły. Dyrektor 

odpowiada jednoosobowo za wszystkie aspekty działania szkoły. Jest on pracodawcą dla 

nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, zatem podlega różnym instytucjom, 

kontrolującym przestrzeganie kodeksu pracy takim, jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny 

Inspektor Sanitarny. Odpowiada za całość finansów szkolnych przed organem prowadzącym 

szkołę. Wreszcie odpowiada za edukację, wychowanie i bezpieczeństwo przed organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny
82

.  

Niezbędnym warunkiem spełnienia przez szkołę swoich zadań edukacyjno-

wychowawczych jest zachowanie przez nią środowiska wychowawczego opartego na 

wspólnocie nauczycieli, uczniów i rodziców. O ile w tworzeniu kultury organizacyjnej szkoły 

najważniejszym ogniwem jest kadra kierownicza, o tyle w tworzeniu kultury szkoły 

dominująca rolę odgrywają nauczyciele. Roland Meinghan (za Hoyle) wyszczególnia dwa 

zbiory ról, jakie pełnią nauczyciele: role dotyczące działalności nauczania i wartościowania 

oraz role dotyczące sprawowania kontroli i stwarzania warunków, aby uczenie mogło 

zaistnieć
83

. Role te można doprecyzować, przypisując nauczycielowi zadania polegające na 

byciu: reprezentantem społeczeństwa wpajającym moralne nakazy; sędzią wystawiającym 

                                                
80 M.K. Grzegorzewska, Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu nauczycieli, [w:] Kultura 

organizacyjna szkoły, red. E. Augustyniak, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 
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82 W licznych opracowaniach dotyczących dyrektorów szkoły trudno odnaleźć dyskusję na temat tak ogromnego 

zakresu działania dyrektora i jego odpowiedzialności. 
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stopnie i oceny; źródłem zasobów z powodu posiadania wiedzy i umiejętności; oparciem, 

gdyż pomaga uczniowi pokonywać trudności; arbitrem rozstrzygającym dyskusje między 

uczniami; detektywem wskazującym tych, którzy łamią zasady; obiektem utożsamiania się z 

powodu posiadania cech, które uczniowie mogą naśladować; podporą ego pomagając 

uczniom rozwijać wiarę w siebie
84

. Inaczej rolę nauczyciela widzi Andrzej Janowski, 

dostrzegając organizowanie w czasie lekcji życia szkoły, mobilizowanie uczniów do pracy 

(nauki), udzielanie pomocy, doradzanie i wspieranie uczniów oraz pełnienie roli eksperta 

w zakresie nauczanego przedmiotu
85

.  

Współczesny nauczyciel często pozbawiony jest autorytetu. Wśród przyczyn kryzysu 

autorytetu nauczyciela Jan Zimny wyróżnia: „…prymitywizację współczesnych społeczeństw, 

negatywne skutki techniki emancypującej się spod norm etycznych, brutalność egoistycznej 

ekonomii oraz rozumienie tolerancji, jako prawa do wszystkiego”
 86.

 Autor ten podkreśla, że 

w obecnych czasach, w których często rodzina jest skoncentrowana na dążeniu do 

zdobywania dóbr materialnych, to właśnie szkoła jest miejscem, w którym uczeń może się 

nauczyć kultury. Ważne jest także, aby nauczyciele zdawali sobie sprawę, gdzie są źródła 

naszej kultury zbudowanej na wartościach chrześcijańskich, które były fundamentem kultury 

całej Europy
87

. Aby nauczyciel stał się twórcą kultury szkoły w sensie pozytywnym, 

powinien „cechować się wysoką kulturą osobistą, kulturą słowa i kulturą zachowania. 

Nauczyciel to ten, który tworzy kulturę, który potrzebuje kultury, który dzięki niej sam się 

kształtuje. Kultura zaś stanowi zespół faktów, w których nauczyciel wciąż na nowo siebie 

wyraża bardziej niż w czymkolwiek innym”
88

. 

Zdaniem J. Zimnego nauczyciel jako główny podmiot procesu dydaktyczno-

wychowawczego, powinien umieć kształtować wychowanka na dobrego człowieka; 

wykazywać się troską o jego przyszłość, starać się go zrozumieć, zamiast go karać, starać się 

pomagać mu w naprawianiu błędów, być przewodnikiem w zdobywaniu wiedzy i uczyć go 

odpowiedniej postawy życiowej, być przyjacielem, który rozumie swojego wychowanka, 

wyzwalać w wychowanku inicjatywę poprzez uczenie go stawiania pytań, dawać dobry 
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przykład, pobudzać swojego wychowanka do działania, być dla niego autorytetem i umieć 

ustrzec go przed światem antywartości
89

.  

Podstawową zasadą wychowania jest zatem osobisty wpływ nauczyciela na 

podopiecznego poprzez jego właściwą postawę moralną. Nauczyciel świadomie lub nie 

wysyła komunikaty werbalne i pozawerbalne, które wychowanek odbiera i analizuje. 

Nauczyciel jako strona dominująca w procesie edukacyjno-wychowawczym, posiadająca nad 

swym wychowankiem formalną władzę, własną postawą i przykładem kształtuje osobowość 

wychowanka. Zdaniem Józefa Kuźmy dobry wychowawca-nauczyciel charakteryzuje się 

cechami, do których zalicza między innymi: szczególną osobowość opartą na wrażliwości, 

cierpliwości, tolerancji i wysokich wartościach moralnych; szerokie zainteresowania, 

nieustanne doskonalenie się w celu zaspakajania różnorodnych potrzeb swojego rozwoju; 

obowiązkowość, połączoną z poczuciem odpowiedzialności, wytrwałość w dążeniu do 

realizacji wyznaczonych celów. Ponadto charakteryzuje go „(…) emocjonalna równowaga 

i społeczna dojrzałość; życzliwość dla ludzi, chęć poznania i zrozumienia ich potrzeb, 

gotowość służenia im radą, niesienie im pomocy; umiejętność nawiązywania kontaktów 

z innymi i pozytywnego oddziaływania na otaczające środowisko; umiejętność twórczego 

działania, postępowania adekwatnego do zróżnicowanych wymagań sytuacyjnych, aktywny 

udział w rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących nauczania i wychowania 
90

. 

Nauczyciel swoją postawą, zaangażowaniem umożliwia uczniom nabywanie wiedzy 

oraz kształtuje ich osobowość i postawy życiowe, staje się głównym twórcą kultury szkolnej. 

Aby tak się stało, powinien on mieć autorytet, z którego wynika wzajemne zaufanie ucznia do 

nauczyciela i nauczyciela do ucznia. Zdaniem Kariny Knasieckiej-Falbierskiej: „(…) im 

bardziej nauczyciel jest postrzegany jako osoba znacząca, im bardziej okazuje wsparcie 

uczniom, traktuje ich sprawiedliwie, stwarza warunki podmiotowego funkcjonowania oraz ma 

pozytywny stosunek do klasy, tym bardziej jego działania maja charakter prorozwojowy dla 

uczniów i sprzyjający przekazywaniu pożądanych postaw kulturowych”
91

. 

Anna Dąbrowska i Hanka Delbani zauważają, że na osobę nauczyciela mają wpływ 

trzy zasadnicze grupy czynników: „czynnik fachowości – kompetentność nauczyciela, jako 

specjalisty, poziom jego profesjonalnego mistrzostwa, czynnik emocjonalny – ocena 

                                                
89 Por. tamże, s.74, 77. 
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91 Tamże, s. 71-72.  
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nauczyciela, jako wzoru osobowego nauczyciela, jego stosunek do uczniów, czynnik 

osobowościowy – ocena właściwości zewnętrznego zachowania się i komunikatywności 

nauczyciela z uczniami z punktu widzenia samych uczniów, jego stylu bycia” 
92

. Na podstawie 

przeprowadzonych badań, cytowane autorki stwierdzają, że na interakcje nauczyciel – uczeń 

zasadniczy wpływ ma atmosfera panująca w szkole, z czym wiąże się bezkonfliktowa 

współpraca grona pedagogicznego z dyrekcją szkoły, z pracownikami administracji i obsługi 

oraz rodzicami, współodpowiedzialnymi za całokształt działalności szkoły. Autorki 

podkreślają, że na wzajemne relacje uczeń - nauczyciel zasadniczy wpływ ma nie 

„profesjonalne przygotowanie nauczyciela do pracy, …ale w większym stopniu jego 

serdeczny, ciepły, pełen szacunku stosunek do ucznia i dostosowany do możliwości 

i zainteresowań program nauczania”
93

.  

W procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole czynnie biorą udział nauczyciele, 

kadra kierownicza uczniowie i ich rodzice, a także pracownicy szkoły. Wszyscy oni tworzą 

w różnej mierze klimat szkoły i jej kulturę. Optymalny model powstaje wówczas, gdy 

wszyscy uczestnicy procesu edukacyjno-wychowawczego traktowani są podmiotowo, 

wzajemnie się akceptują, wspierają i szanują. Badacze zajmujący się opisywaniem szkoły 

zwracają uwagę na fakt, że w tym procesie najważniejsze podmioty stanowią nauczyciele, 

uczniowie i ich rodzice, ze wskazaniem na główną rolę nauczycieli. Stąd liczne próby 

pogrupowania nauczycieli w typy, na podstawie ich cechy charakteru i sposobu podejścia do 

innych podmiotów związanych ze szkołą.  

Erich Petlák, posługując się własnym doświadczeniem i obserwacjami, wyróżnia 

znaczną liczbę typów nauczycieli
94

: hipermotoryczny to nauczyciel nadaktywny, nieustanny 

poszukiwacz, odbierany przez uczniów jako osoba chaotyczna, niezrównoważona i siejąca 

niepokój, wewnętrznie napięty to ciągle się kontrolujący, ukierunkowany na wyniki, jego 

głównym zadaniem jest spowodowanie, aby uczniowie się uczyli i osiągali zadawalające 

wyniki, zalękniony i niepewny – wewnętrznie napięty, przenoszący swoje lęki, obawy 

i niepewności również na uczniów, agresywny, szerzący postrach – nazbyt wymagający, 

często stwarzający sytuację powodującą strach u uczniów, co może wywołać negatywne 

konsekwencje, wewnętrznie nieprzytomny – typ nauczyciela, który wprawdzie uczy 

                                                
92 A. Dąbrowska, H. Delbani, Interakcje nauczyciel – uczeń w szkole społecznej i publicznej, [w:] Nauczyciel-

uczeń, między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, red. M. Dudzikowa, Oficyna Wydawnicza 

„Impuls”, Kraków 1996, s. 136. 
93 Tamże, s. 138. 
94 Autor przytacza te typy nauczycieli, aby pokazać w jaki sposób badacze próbują zaszufladkować nauczycieli. 

Ta typologia jest w samej istocie bardzo teoretyczna z uwagi, że rzeczywistości nauczyciele skupiają szereg 

różnych cech charakteru. 
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i wychowuje swoich uczniów, ale nie jest zaangażowany, mentalnie i emocjonalnie (nie jest 

z nimi związany), nieprzygotowany i nieuważny jest często nieprzygotowany do lekcji, 

przez co nie jest wrażliwy na wydarzenia w klasie, skoncentrowany jest jedynie na 

opanowaniu przebiegu nauczania, pomija zachowanie się uczniów i ich wzajemne relacje, 

preferujący wyniki, dla którego głównym celem, jaki sobie stawia, są wyniki uczniów, 

pomijając w wielu przypadkach ich inne potrzeby, problemy i możliwości, przeciążony 

i przeciążający się, który ciągle podkreśla swój ogrom pracy, brak czasu i możliwości 

zrealizowania zadań, co wynika przede wszystkim ze złej organizacji pracy i nieodpowiedniej 

hierarchii oraz wartościowania spraw ważnych od tych mniej istotnych.  

Biorąc pod uwagę pracę nauczyciela z uczniami postrzega on nauczyciela jako: 

urzędnika, który przestrzega w głównej mierze tego, co wynika z przepisów, pomijając 

komunikowanie się z uczniami i budowanie wzajemnych więzi, nadzorcę – jego główne 

zadanie, jakie sobie stawia, to nadzorowanie i kontrolowanie uczniów, nie nawiązuje on 

z uczniami więzi emocjonalnych, co powoduje, że uczniowie często się go boją, tyrana, który 

czuje potrzebę panowania nad klasą, stawia się jako osoba tworząca prawo i wykonawca jego 

wyroków, aby w ten sposób radzić sobie z uczniami, zwłaszcza z tymi, którzy sprawiają mu 

kłopoty, udającego pracę – aktor odgrywający rolę przed dyrektorem, rodzicami 

i społeczeństwem tytana pracy, tworzy wokół swojej osoby legendę, podkreślając swoje 

zaangażowanie, zapał i oddanie, co w rzeczywistości jest jedynie autopropagandą, fałszywego 

przyjaciela, który w celu wywołania dobrego wrażenia zachowuje się tak, jakby zależało mu 

na dobru uczniów i szkoły (w sytuacjach trudnych nie wspiera zespołu, szukając winy wśród 

innych, wybielając siebie i swoje postępowanie), starego chytrusa, który ma wysokie 

mniemanie o sobie, wszystko wie najlepiej, wszędzie był, zbędne mu są wszelkie formy 

dokształcania, cokolwiek robi, robi najlepiej, jest odporny na wszelkie nowe poglądy 

pedagogiczne, psychologiczne i metodyczne, mistrza – fachowca w swojej dziedzinie, który 

potrafi zainteresować uczniów, jest lubiany i szanowany przez uczniów, potrafiących znosić 

nawet jego kaprysy, przyjaciela-kumpla – nauczyciela, często młodego stażem, który 

nawiązuje z uczniami stosunki koleżeńskie, fakt ten jest wykorzystywany przez uczniów, 

którzy lekceważą stawiane przed nimi wymagania, przewodnika – nauczyciela 

wyznaczającego akceptowaną przez uczniów drogę, może to być w postaci przewodnika 

muzealnego, wiele treści przekazywanych w szybkim tempie, zapalonego alpinisty 

nastawionego na zdobycie szczytu – celu, niezależnie od możliwości uczniów, przewodnika 

grupy – nauczyciela, przyjaciela, doradcy oddziaływującego na cały zespół, utożsamiającego 

się z jego sukcesami, porażkami i wspierającego go w każdej trudnej sytuacji, nauczyciela-
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rodzica odpowiedzialnego za uczniów, pracującego i dbającego o ich dobro, często będąc 

bardzo zaangażowany w tę rolę (nie potrafi realnie ocenić rzeczywistości), nauczyciela 

dobrego wujaszka oddanego uczniom, nadmiernie opiekuńczego, często wykorzystywanego 

przez uczniów, traktowanego jako osobowość słabą, uległą, którą można sterować 

i manipulować
95

. 

Interesującego podziału nauczycieli w oparciu o przeprowadzone badania dokonała 

Maria Dudzikowa, która opierając się na definiowaniu nauczycieli przez uczniów, wyróżnia 

tych, „przeciwko którym śmieją się” uczniowie – dotyczy to „nauczycieli skupionych na 

eskalacji i obronie swojej władzy, budzą oni lęk, strach, nienawiść, śmiech uczniowski 

rozładowuje przeżywane napięcie, łagodzi stres i jest odwetem, rewanżem za frustrację, 

dezorganizuje, niszczy hierarchię i porządek władzy”), nauczycieli, „z których śmieją się 

uczniowie” tych, którzy skupieni są na pozorowaniu władzy i własnym „bólu” z powodu jej 

utraty. Śmiech uczniów w tym przypadku jest degradacją, zdejmującą nauczycielom ich 

wyimaginowane oficerskie epolety. Nauczyciele, „z którymi się śmieją” uczniowie, są 

skupieni na uczniu i jego rozwoju, a nie na sobie, władzy i dominacji. Są oni szanowani przez 

uczniów, podziwiani i często są dla nich autorytetem. „Nauczyciele ci nie zabiegają o swój 

autorytet stosując nieetyczne techniki manipulacyjne. Oni go zdobywają sami nie wiedząc, 

kiedy, niejako „po drodze”, na marginesie (a raczej: w wyniku) tego, co robią, mówią, jak 

odnoszą się do potrzeb uczniów”
96

. 

Przywoływany powyżej E. Petlák (za R. Winkel) dokonuje także podziału uczniów ze 

względu na podejście do wypełniania obowiązków szkolnych, grupując ich w następujące 

typy: uczeń przyzwyczajony i wygodny, pasywny i demotywowany, niespokojny 

i zdekoncentrowany, przeszkadzający i odmienny w zachowaniu, prowokująco-agresywny, 

karierowicz, nastawiony na dobre oceny, arogancki i zarozumiały, podstępny, przebiegły 

i obłudny
97

. Natomiast ze względu na rolę, jaką uczeń odgrywa w klasie, wyróżnia
98

: ucznia 

złego, nieuległego, który nie chce się uczyć, przeszkadza, dokucza innym uczniom; 

awanturnika – ucznia z potrzebą zwracania na siebie uwagi, chcącego zaistnieć w grupie, 

posiadającego potrzebę bycia docenianym przez otoczenie, bycia przywódcą w sensie 

negatywnym, biorąc pod uwagę zachowanie, ponieważ nie jest w stanie być wzorcem 

w sensie pozytywnym; błazna – mędrka klasowego, dowcipnisia nie zawsze znającego 

                                                
95 E. Petlák, Klimat szkoły klimat klasy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007, s. 40-44. 
96 M. Dudzikowa, Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne, [w:] Nauczyciel-uczeń, między przemocą 

a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, red. M. Dudzikowa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 

1996, s. 166-167.  
97 E. Petlák, Klimat szkoły… dz. cyt., s. 45-48.  
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granice dobrego dowcipu; lidera i outsidera – lidera w sensie pozytywnym i negatywnym, 

który ma zasadnicze oddziaływanie na klasę, outsidera z własnego wyboru lub odrzuconego 

przez klasę; członka elity klasowej – ucznia tworzącego wyodrębnione grupy ze względu na 

zainteresowania, często grupy te nie są dostępne dla innych uczniów klasy; pary uczniowskie 

często wspierające się, co ma pozytywny wpływ na ich osiągnięcia oraz ucznia ofiarę –

 szykowanego przez klasę. 

Przedstawiony powyżej typ nauczycieli a także uczniów jest podejściem typowo 

teoretycznym. W rzeczywistości szkolnej brak jest tak jednoznacznego podziału, zwłaszcza 

w przypadku nauczycieli. Nauczyciele w znacznym stopniu skupiają cechy wspólne dla wielu 

cytowanych typów. Rację ma Józef Kuźma, który uważa, że w rzeczywistości możemy 

mówić jedynie o dominacji cech poszczególnych nauczycieli; „Możemy wskazać jedynie na 

pewne charakterystyczne typy osobowe nauczycieli, jak: dyrektywny (egzekutor), 

przedmiotowiec (rzemieślnik), humanista (uduchowiony czy empatyczny), badacz 

(odkrywca), mistrz (artysta), przyjaciel (doradca). Można też wyodrębnić pewne style relacji 

nauczyciel-uczeń, jak: autorytarny, partnerski, liberalny, niekonsekwentny”
99

.  

Odbiór nauczycieli przez uczniów ma bardzo subiektywny charakter, ale trudno się nie 

zgodzić z Andrzejem Janowskim, dla którego najbardziej lubiany przez uczniów nauczyciel 

„umie nauczać: jasno tłumaczy, podaje przykłady, dobrze zorganizowany, jest pogodny, 

łagodny, cierpliwy, nie daje się byle czym zirytować, jest przyjacielski, koleżeński: nie trzyma 

się na uboczu, interesuje się uczniami, rozumie ich, jest bezstronny: nie ma swoich pupilów, 

jest sprawiedliwy przy stawianiu stopni i ocenianiu”
100

. Mirosław J. Szymański uważa 

natomiast, że współczesny nauczyciel powinien być oceniany poprzez pryzmat wiedzy 

fachowej, kompetencji i kwalifikacji, poprzez własny stosunku do zawodu oraz „otoczenia 

społecznego w szkole i poza nią”
101

. Przytacza on także (za J. Kincholoe) dziesięć 

niezbędnych cech nauczyciela, niejako „dekalog”, które pozwolą mu sprostać wymaganiom, 

jakie stawiają mu obecne czasy: „1) Refleksyjność oparta na umiejętności badania własnej 

praktyki; 2) Wiązanie myślenia z kontekstem społecznym; 3) Aktywny udział w tworzeniu 

przez uczniów własnego obrazu świata; 4) Umiejętność improwizacji, myślenia w działaniu; 

5) Kształtowanie kultury aktywności uczniów, dopuszczającej możliwości różnic poglądów 

i postaw; 6) Umiejętność krytycznej autorefleksji osobistej i społecznej, dopuszczającej dialog 

                                                                                                                                                   
98 B. Badziukiewicz, M. Sałasinski, Vademecum wychowawcy, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2000.  
99 J. Kuźma, Nauczyciel…, dz. cyt., s. 95. 
100 A. Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Wydawnictwo. WSiP, Warszawa 1995. s. 21. 
101

 M.J. Szymański, W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe 

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 33.  
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z innymi; 7) Zaangażowanie w tworzenie demokracji szkolnej; 8) Znajomość różnic 

kulturowych w środowisku, respektowanie praw mniejszości, pluralizm kulturowy; 9) 

Nastawienie na działanie, związek poznania z działaniem; 10) Wyczulenie na emocjonalną 

stronę kontaktów z uczniem”
102

. 

Powyższy dekalog stanowi „ideał”, do którego należy dążyć w pracy nauczyciela, ale 

niezależnie od wzorcowej wizji nauczyciela, która w wielu wypadkach odbiega od 

„teoretycznego ideału”, każdy nauczyciel jest oceniany przez uczniów i rodziców i nie zawsze 

ta ocena jest obiektywna. Pewne postawy nauczycieli w sposób jednoznaczny wywołują 

jednak opór uczniów. Janusz Mastalski do takich odrzucanych przez uczniów nauczycieli 

zalicza cztery typy: niekompetentny tyran – nieuprzejmy, charakteryzujący się brakiem 

cierpliwości i życzliwości w stosunku do uczniów, brakiem kompetencji dydaktycznych 

i merytorycznych oraz brakiem obiektywizmu i sprawiedliwości, to typ nauczyciela, który 

„traktuje uczniów z góry”; nauczyciel pełniący rolę drugiego rodzica, skupiający się na 

moralizowaniu, ciągłym narzekaniu i pouczaniu uczniów, to typ daleko odległy od 

nauczyciela-przewodnika, opiekuna wszystkich uczniów, człowieka zdolnego do współpracy 

ze swoimi uczniami, który potrafi optymalnie kierować zespołem, nauczyciel odgrywający 

rolę śmiesznego aktora, poniżający uczniów, wytykający im w sposób szyderczy błędy, 

komunikuje się ze swymi uczniami jednostronnie na zasadzie dominacji, nauczyciel nudny 

belfer, który posiada wiedzę fachową, ale wykonywana przez niego praca nie wynika 

z powołania, natomiast stanowi działanie rutynowe, w związku z tym nie skupia się on na 

uczniu, lecz w znacznym stopniu na sobie
103

. Przedstawione typy nauczycieli „toksycznych” 

są zdecydowanie odrzucane przez uczniów, którzy chcieliby, aby ich nauczyciele byli godni 

zaufania, kompetentni, uczciwi, troskliwi, sprawiedliwi, cierpliwi, wymagający, 

uśmiechnięci, pogodni, konsekwentni, z poczuciem humoru, wyrozumiali i otwarci na 

rozwiązywanie problemów
104

. 

W tworzeniu wizerunku nauczyciela ważne jest, aby czerpać wzorce z wybitnych 

postaci związanych z edukacją, działających zarówno w sferze twórców teorii edukacji, jak 

i praktyki edukacyjnej. Zdaniem Joanny Falkowskiej i Anny Królikowskiej, najlepsze wyniki 

w swojej działalności w przeszłości odnieśli ci pedagodzy, „którzy łączyli te dwa podejścia: 

teoretyczne i praktyczne”. Wywarli oni znaczący wpływ na funkcjonowanie szkoły, brali 

                                                
102 Tamże, s. 33. 
103 J. Mastalski , Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, s. 209-212. 
104 Tamże, s. 210. 
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także udział „(…) w szeroko rozumianej kulturze, – jako twórcy zmian edukacyjnych i aktywni 

uczestnicy przełomowych niejednokrotnie wydarzeń w historii edukacji”. 

Cytowane autorki, odwołując się do „wydobytych z przeszłości” wybitnych postaci 

nauczycieli, stwierdzają, że (…) każdy z nich poza swoją działalnością ściśle pedagogiczną 

prowadził działalność wykraczającą poza własną dyscyplinę”
105

. Może to stanowić pewną 

wskazówkę odnośnie tworzenia optymalnego wizerunku nauczyciela, nie tylko poprzez 

szkolenia nauczycieli, ale także poprzez ich samokształcenie. 

Głównym zadaniem rodziny (rodzice to kolejny podmiot szkoły) jest wychowywanie 

dzieci oraz dbanie o ich przyszłość, która w dużej mierze zależy od osiągnięć edukacyjnych 

ich dzieci. Nie zawsze rodzice są odpowiednio przygotowani to tego wyzwania. Dlatego 

powinni oni mieć wsparcie ze strony szkoły i nauczycieli, instytucji odpowiednio 

wykształconych fachowców. Zdaniem Małgorzaty Bereźnickiej wychowanie to proces 

przystosowywania młodych ludzi do życia w społeczeństwie. Proces ten inicjuje działalność 

wychowawcza rodziny (rodziców), ale musi on być przejęty i wzmocniony także przez szkołę 

i inne instytucje wychowawcze, a także poprzez oddziaływanie środowiska
106

. Aby ten proce 

był optymalny, musi on być poparty odpowiednią współpracą szkoły i rodziców ucznia.  

 Zdaniem Anny Błasiak relacje szkoły z rodzicami powinny się opierać na 

współdziałaniu, współpracy i partnerstwie na zasadzie dialogu. Z perspektywy pedagogicznej 

„(…) współdziałanie przejawia się w zgodnym i dobrowolnym działaniu kilku podmiotów w 

ramach danego środowiska lub środowisk, które ukierunkowane jest na realizację zbieżnych 

i wspólnych celów w dziedzinie kształcenia, wychowania i opiek”. To współdziałanie 

przyniesie efekty, jeżeli będzie realizowane na fundamencie współpracy i partnerstwie. 

Zdaniem cytowanej autorki partnerstwie rozumianym, jako „(…) przyznawanie 

równorzędnych praw i obowiązków wszystkim podmiotom (nie można pominąć dziecka), 

wzajemne poszanowanie swoich kompetencji, współuczestnictwo w określonych 

przedsięwzięciach, realizacja wspólnie określonego celu, który przede wszystkim odnosi się 

do osoby wychowanka, jego edukacji, jak i ukształtowania jego osobowości”
107

. Tak 

rozumiana współpraca szkoły z rodzicami, zdaniem A. Błasiak, przyniesie szkole, rodzicom, 

                                                
105 J. Falkowska, A. Królikowska (red.), Nauczyciele Szkice portretów uczonych i nauczycieli, Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, s. 7-8, Przedmowa.  
106 M. Bereźnicka, Pedagogika rodziców jako jedno z zadań współczesnej szkoły, [w:] Szkoła jako przestrzeń 

edukacyjnego (nie)porozumienia, red. A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
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107  A. Błasiak, Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania 

i kształcenia najmłodszego pokolenia, „Horyzonty Wychowania” 2017, nr 38, s. 14-15 



46 

a przede wszystkim wychowankom wiele korzyści, a do najważniejszych zalicza ona: 

„harmonijne działanie obu środowisk” (rodziny i szkoły), które wzmacnia efekty 

oddziaływań edukacyjnych; „pogłębianie wiedzy nauczycieli o uczniu, jego rodzinie i jej 

funkcjonowaniu”; uzyskanie wiedzy przez rodziców „ (…) o charakterze psychologicznym 

i pedagogicznym”, (pedagogizacja rodziców); pozyskiwanie przez rodziców informacji 

o szkole, nauczycielach i zachowaniu dziecka w szkole; tworzenie wielopodmiotowej 

współpracy, opartej na wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, co umożliwia realizację wielu 

ważnych przedsięwzięć, np. współpracę przy tworzeniu programu wychowawczego szkoły
108

. 

Rodzice, którym zależy na powodzeniu swoich uczniów w szkole, winni wyrabiać u dzieci 

pozytywną motywację uczenia się. Pozytywna motywacja uczenia się dzieci i młodzieży pozostaje 

w ścisłym związku z ich stosunkiem do szkoły, a zwłaszcza do nauczycieli. Im bardziej korzystny jest 

ten stosunek, tym istnieje większe prawdopodobieństwo chętnego podejmowania przez uczniów 

zadań szkolnych. Dlatego rodzice, którym zależy na pozytywnej motywacji uczenia się ich 

dzieci, powinni mówić w środowisku rodzinnym raczej o zaletach niż wadach systemu nauczania 

szkolnego. Powinni też łagodzić wszelkie uprzedzenia dzieci do szkoły czy nauczycieli, jeśli takie 

występują. Czynnikiem mobilizującym uczniów do obowiązków szkolnych jest przede wszystkim 

akceptacja przez nich tych obowiązków. Postawa akceptująca pozwala uwierzyć dzieciom w swe 

możliwości i zdolności.  

Okazywanie dziecku stałego zainteresowania jego postępami w nauce stanowi ważny czynnik 

zapewnienia mu wysokiego poziomu osiągnięć szkolnych. Rodzice powinni często nawiązywać 

podczas rozmowy z dzieckiem do tego, co było tematem lekcji w szkole, jakie i z czego otrzymało 

oceny, jaka panowała atmosfera w klasie, co ciekawego działo się podczas przerw lekcyjnych. Duże 

znaczenie ma przeglądanie odrobionych prac domowych. Trzeba przy tym okazywać dziecku 

uznanie i podziw dla jego wysiłku i dokonań, ale też wystrzegać się przesady. Dopóki dziecko 

nie zrozumie, że uczy się „dla siebie, dla własnego życia”, a nie dla szkoły i domu, potrzebuje niemal 

ciągłego wsparcia rodziców i nauczycieli. Nie wolno zapominać, iż dzieci myślą innymi kategoriami, 

a także mają inne cele i dążenia, w przeciwieństwie do ludzi dorosłych. Nie zawsze więc przyjmują 

argumentację rodziców o potrzebie uczenia się. Dlatego do osiągnięcia pożądanych efektów 

nieodzowna jest współpraca rodziców ze szkołą. Zdaniem Mieczysława Łobackiego 

„Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego 

funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa zarówno na 
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postępy w nauce jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli 

i rodziców, jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci i młodzieży” 
109

. 

Nauczyciel w szkole uczy i wychowuje ucznia, któremu udziela pomocy, wzmacnia siły w nim 

tkwiące. Jednak bez pomocy i bez współpracy z rodzicami uczniów proces wychowania w szkole 

jest mało efektywny, wręcz niemożliwy. „System edukacji musi mieć trwałe postawy 

wychowawcze, wynikające z wartości ogólnoludzkich, patriotyzmu, solidaryzmu, społecznego 

postępu, humanizmu, tolerancji, etosu pracy i wiedzy”
110

. Sam zaś proces dydaktyczno-wychowawczy 

musi być spójny, jednakowo postrzegany przez wszystkie podmioty tego procesu (władze oświatowe, 

szkołę, nauczycieli i uczniów). 

Zniwelowanie różnic pomiędzy rodzicami i nauczycielami w rozumieniu wzajemnych zadań, 

obowiązków i stosowanych metod wychowawczych; wzajemne zrozumienie i ufność, wynikająca 

z faktu, iż wspólnym celem jest wychowanie młodego człowieka i przygotowania go do życia 

i działania w trudnych warunkach, ma w procesie wychowawczo-opiekuńczym bardzo duże znaczenie. 

Obydwa środowiska (tj. szkoła i dom rodzinny), uczestnicząc w kształtowaniu tej samej jednostki 

nieustannie wchodzą we wzajemne relacje na wszystkich płaszczyznach dydaktyczno-

wychowawczych. W świetle tego ważnym jest, aby wzajemne kontakty obu tych środowisk były 

płaszczyzną planowego, korzystnego społecznie współdziałania, zgodnego z wspólnie ustalonymi 

celami i przyjętymi zadaniami. Bez szerokiej, planowanej organizacji wspólnych poczynań obu 

środowisk nie można oczekiwać, że podejmowane działania będą owocowały współmiernie do 

oczekiwań i wysiłków szkoły, i domu rodzinnego. 

Harmonijny i pełny rozwój ucznia nie jest możliwy bez planowej ścisłej współpracy 

szkoły z rodzicami. Uczeń nie może być poddawany sprzecznym działaniom szkoły i domu, bowiem 

w wyniku takiej niezgodności często traci zaufanie do szkoły (nauczyciela), bądź też do rodziców, 

a niekiedy do obu tych środowisk jednocześnie. Współdziałanie szkoły z domem, a w szczególności, 

nauczycieli z rodzicami odbywa się na ogół w dwóch płaszczyznach, tj. w zakresie działań 

jednokierunkowych oraz wzajemnych świadczeń nauczycieli i rodziców. Działania jednokierunkowe 

przeważnie przejawiają się w udzielaniu pomocy ze strony rodziców na rzecz szkoły, a działania 

w płaszczyźnie wzajemnych świadczeń uwzględniają interes zarówno szkoły, jak i rodziców.  

W przypadku współpracy nauczycieli z rodzicami wyróżnić można jej dwa poziomy, tj.: 

zabezpieczenie i doskonalenie funkcjonowania szkoły w zakresie jej podstawowych zadań 

dydaktyczno-wychowawczych oraz usprawnienia dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły. Szkoła 
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może podejmować również zadania na rzecz środowiska rodzinnego, np.: organizować różnego 

rodzaju imprez dla rodziców lub udzielać im konkretnej pomocy. Drugi poziom współpracy nauczycieli 

i rodziców charakteryzuje się wzajemnością świadczeń. Doniosłość współpracy nauczycieli z rodzicami, 

mającej na uwadze wzmożenie wpływów wychowawczych zarówno szkoły, jak i domu, wynika 

z faktu, iż stanowią one dwa podstawowe środowiska, liczące się w sposób istotny w życiu dzieci 

i młodzieży. Są one na ogół terenem wielu oddziaływań, decydujących o przyszłym rozwoju 

społecznym i umysłowym uczniów. 

Współdziałanie nauczycieli i rodziców odbywa się najczęściej w ramach spotkań 

zbiorowych o charakterze roboczym, często w formie wywiadówek, i o charakterze towarzyskim, 

np.: spotkania z okazji uroczystości czy imprez oraz spotkań indywidualnych – konsultacji 

pedagogicznych, wizyt domowych i kontaktów pośrednie za pomocą wpisów do dzienniczka 

ucznia, korespondencji, dziennika elektronicznego i rozmów telefonicznych. Możliwość wymiany 

doświadczeń i spostrzeżeń nauczycieli i rodziców na temat dzieci oraz młodzieży pomaga lepiej je 

poznać i rozumieć, a przede wszystkim pozbyć się błędów popełnianych w toku działalności 

wychowawczej. Nawet samo uświadomienie sobie takich błędów jest często równoznaczne ze 

zdecydowaną poprawą sytuacji wychowawczej dziecka. Sprzyjają temu zwłaszcza kontakty 

między nauczycielami i rodzicami nawiązywane dobrowolnie, a nie jedynie z poczucia obowiązku 

lub, co gorsza, w wyniku zewnętrznego nacisku. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń podczas 

współpracy nauczycieli i rodziców pomaga szczególnie w uzgadnianiu ich opinii i ocen, 

dotyczących różnych wymagań stawianych dzieciom i młodzieży oraz w eliminowaniu 

zachodzących między nimi rozbieżności w sprawach szczególnie ważnych w procesie wychowania. 

Praca z rodzicami i dla rodziców stanowi ważną funkcję organizacyjną szkoły, 

wykonana prawidłowo zapewnia nauczycielowi i uczniom trwałe oparcie i wiele satysfakcji. 

Richard I. Arends wyróżnia trzy płaszczyzny współpracy: informowanie rodziców, o tym jak 

dzieciom wiedzie się w szkole poprzez kontakty telefoniczne, spotkania indywidualne, 

zebrania z rodzicami; włączenie rodziców w proces edukacyjny i wychowawczy oraz 

angażowanie ich w pomoc w organizacji i funkcjonowaniu szkoły
111

. 

Badania nad efektywnością pracy szkoły pokazują, że bardzo ważny jest sposób, 

w jaki nauczają pojedynczy nauczyciele. Jednak na osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze 

uczniów w większym stopniu mają wpływ wzajemne relacje między nauczycielami (szkołą), 

a rodzicami i uczniami. Poprzez dobrą współpracę z rodzicami nauczyciele wnoszą swój 

                                                                                                                                                   
110 S. Kawula, Kierunki strategii wychowania we współczesnej szkole, „Wychowanie na co dzień” 1996, nr 7-8, 

s. 12. 
111 R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 410. 
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znaczący wkład w efektywność pracy szkoły
112

. Współpraca rodziców nauczycieli 

w decydującym stopniu wpływa na harmonijny rozwój osobowości uczniów i skuteczne 

rozwiązywanie problemów edukacyjnych młodzieży szkolnej. Jednak nie zawsze przebiega ona 

zadowalająco.  

Głównym celem współdziałania między szkołą a domem jest pomoc udzielana rodzicom 

przez nauczycieli, a zwłaszcza: propozycje skutecznych form i metod wychowawczych, sposobów 

pomagania dzieciom w nauce, wspierania w rozwiązywaniu problemów związanych z prawidłową 

komunikacją, uświadamiania konieczności wielostronnego rozwoju dzieci, poznanie przez 

nauczycieli rodziny uczniów, co umożliwia wymianę spostrzeżeń dotyczących rozwoju 

psychofizycznego dzieci, ułatwienie zrozumienia nauczycielom stosunku dziecka do swoich rodziców. 

Zjednywanie rodziców do pracy na rzecz szkoły stwarza bowiem szansę na umocnienie więzi 

emocjonalnej pomiędzy nauczycielami i rodzicami.  

Udział rodziców w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych w szkole nabiera obecnie 

szczególnego znaczenia. Mając na uwadze dążenie do pełnej realizacji nakładanych na szkołę 

zadań, współdziałanie pomiędzy rodzicami a szkołą ma bardzo duże znaczenie. Szkoła stanowi 

strukturę społeczną, w której na efektywność działania mają wpływ wszystkie jej podmioty, a zwłaszcza 

nauczyciele i rodzice. Są to podmioty, które mają wspólny cel, a jest nim dobro dziecka i wszechstronny 

rozwój ucznia (kolejnego podmiotu szkoły). Pozytywny stosunek rodziców do nauczycieli i szkoły 

kształtuje także u uczniów pozytywne nastawienie do tej instytucji, a to pozwala zbudować system 

wzajemnego zaufania na płaszczyźnie uczeń - nauczyciel - rodzic. To wzajemne zaufanie 

i uświadomienie sobie wspólnego celu, a jest nim dobro ucznia, i dążenie do jego realizacji pozwala 

zbudować odpowiedni, pozytywny klimat szkoły, a w efekcie stworzyć kulturę szkoły 

ukierunkowaną na wszechstronny rozwój jej uczniów, zważywszy, że szkoła jest ważnym, często 

najważniejszym miejscem „dla uczniów w procesie ich rozwoju i przygotowania się do życia w 

(i dla) trudno przewidywalnej przyszłości”
113

.  

Odpowiednia współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców może sprawić, że proces 

dydaktyczno-wychowawczy będzie oparty na wzajemnym zaufaniu, skupionym na 

najważniejszym celu, którym jest szeroko rozumiane dobro uczniów. W przypadku braku 

współpracy opartej na zaufaniu, lojalności, wzajemnym szacunku i chęci współpracy, 

zdaniem J. Mastalskiego, może dojść do powstania „toksycznych interakcji szkolnych”
114

. 

Twórcą „niechcianej szkoły” może stać się - zdaniem J. Mastalskiego - każdy podmiot 
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procesu dydaktyczno-wychowawczego: uczeń poprzez upartość, zapalczywość, lenistwo, 

naiwność, myślenie grupowe, wyśmiewanie, kontestowanie, wulgaryzacje i dystansowanie 

się; nauczyciel w wyniku apodyktyczności, nie akceptowania ucznia, leseferyzmu, 

stereotypizmu, wypalenia zawodowego i rozczarowania; także rodzic w wyniku postawy 

buntowniczej, chęci walki, obojętności, zaniedbywania dzieci i uciekania od 

odpowiedzialności przed problemami
115

. 

Toksyczne interakcje szkolne powodują „brak wzajemnego zaufania, chęć dominacji 

zarówno nauczycieli, jak i uczniów, brak wzajemnej lojalności wychowawców 

i wychowanków, odwetowe działania (w myśl zasady oko za oko), wzajemnie, narastającą 

niechęć, uniemożliwiającą spotkanie rodzące dialog”
 116

. Aby zapobiec temu zjawisku, 

należy stworzyć system wzajemnego oddziaływania nauczycieli i rodziców, zmierzający do 

„nauczycielsko-rodzicielskiego bycia w przymierzu z uczniem i dla ucznia”
117

. Aby to 

osiągnąć, nauczyciele i rodzice muszą się wzajemnie poznać, co jest niezbędne do 

wzajemnego zrozumienia i współpracy dla dobra uczniów. To wzajemne zrozumienie może 

spowodować, że rodzice będą doceniać pracę nauczycieli, a w efekcie będą odczuwać 

potrzebę kontaktu z nimi
118

. 

Maria Mendel uważa, że nauczyciel stanie się sprzymierzeńcem rodziców, jeżeli 

będzie współpracował z rodzicami, koncentrując się na tym, co powinni wiedzieć, a nie na 

tym, co wiedzą, zadba, aby ta wiedza docierała do wszystkich rodziców, nawet do tych, 

którzy nie uczestniczą w zebraniach, różnicując sposoby dzielenia się wiedzą z rodzicami, np. 

z rodzicem samotnie wychowującym dziecko, będzie akceptował i szanował rodziców jako 

pierwszych nauczycieli swoich dzieci, wykaże zainteresowanie rzeczywistym 

przedstawicielstwem rodziców w systemie zarządzania szkołą, zachęci ich do dzielenia się 

z innymi rodzicami poglądami, celami i potrzebami oraz wykorzysta ich wiedzę dotyczącą 

dzieci w podejmowaniu decyzji i diagnozowania uczniów
119

. 

Szkoła chcąc, aby rodzice stali się sprzymierzeńcami nauczycieli, nie powinna ich 

„trzymać na dystans”, przemawiać do nich poprzez regulaminy i zarządzenia pokazujące, jak 

być musi, lecz winna stwarzać system oparty na tym, jak być może
120

. Dystans szkoły 

w stosunku do rodziców wynika najczęściej z dystansu towarzyskiego oraz „z odległości 
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publicznej, właściwej dla stosunków oficjalnych, charakteryzujących np.. relacje między 

mówcą a słuchaczami”
121

. Te bariery związane są z relacjami władzy, w których stroną 

dominującą i uprzywilejowaną są nauczyciele, ponieważ opanowali przestrzeń szkoły, 

a rodzice zmuszeni są do przyjęcia roli strony podporządkowanej.  

Elementem destrukcyjnie wpływającym na efektywność procesu dydaktyczno–

wychowawczego jest obdarcie szkoły z szacunku, tzw. dewaluacja szkoły. Zdaniem 

Aleksandra Nalaskowskiego: „Ów brak szacunku nie jest wyłącznie spontanicznym skutkiem 

nieprzemyślanych działań, lecz nade wszystko konsekwencją neutralizacji autorytetów”
 122

. 

Proces ten najczęściej polega na wyliczaniu błędów, wad i potknięć autorytetu, co w efekcie 

powoduje jego śmieszność. Szkoła, a zwłaszcza pracujący w niej nauczyciele, stanowiła 

w przeszłości autorytet, dlatego to oni właśnie w czasach panowania władz komunistycznych 

poddani zostali działaniom, mającym na celu pozbawienia ich autorytetu. „Młodzież 

w zamian za szkolny luz, będący nieuchronnym owocem zbiorowego zarządzania szkołą 

przestała potrzebować autorytetów”
123

. Brak autorytetów wśród nauczycieli w oczach 

młodzieży powoduje, że szkoła przestaje cieszyć się szacunkiem zarówno wśród młodzieży, 

jak i rodziców. 

Małgorzata Banasiak zauważa, że podstawowym warunkiem efektywnej współpracy 

rodziców ze szkoła jest: „przekonanie obu stron o konieczności takiej współpracy, 

systematyczna wymiana informacji o dziecku, jego postępach i trudnościach oraz o sposobach 

ich przezwyciężania, zaangażowanie nauczycieli i rodziców w stworzenie przyjaznej 

atmosfery w klasie, w szkolnej społeczności, w grupie rówieśniczej.”
124

. W tworzeniu 

optymalnego systemu dydaktyczno-wychowawczego, jakim jest szkoła, współpraca 

nauczycieli z rodzicami wydaje się bezdyskusyjna. W tych wzajemnych relacjach wolą 

współpracy muszą się wykazać zwłaszcza nauczyciele. „To oni powinni pozyskać zaufanie 

rodziców, aby ci chcieli z nimi współpracować w zakresie wychowywania swoich dzieci”
125

. 

Nauczyciele powinni dążyć do tego, aby ta współpraca nie miała charakteru tylko 

formalnego, sprowadzającą się do rozdawania kartek na wywiadówkach, czy analizowania 

problemów wychowawczych w klasie, zatem powinni sobie postawić następujące pytania: 

„Czy naprawdę zależy im na prawdziwych, a nie tylko formalnych kontaktach z rodzicami? 
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Czy są przygotowani na szersze i przyjazne rozmowy z rodzicami swoich uczniów? Czy na 

pewno chcą wychowywać ich, a nie tylko dyscyplinować? Czy podejmowane przez nich 

działania wychowawcze są autentyczne czy tylko pozorne?”
126

. 

Szkoła, której najważniejszym zadaniem jest wszechstronny rozwój swoich uczniów, 

powinna dążyć do zdobycia autorytetu wśród rodziców, a co za tym idzie i wśród uczniów. 

Ten stan może osiągnąć jedynie na płaszczyźnie porozumienia i wzajemnego szacunku 

w stosunku do rodziców swoich uczniów. To porozumienie, oparte na partnerstwie 

i lojalności, wynikające z uświadomienia wspólnych celów, może przezwyciężyć bierność, 

a czasem nawet niechęć rodziców do współpracy ze szkołą. Zdaniem wielu autorów 

i pedagogów współpraca szkoły z rodzicami ma bardzo ważne znaczenie w procesie 

edukacyjno-wychowawczym. Odmienne stanowisko reprezentuje Aleksander Nalaskowski, 

który twierdzi, że rodzice są w szkole zbyteczni, nie są jej potrzebni, nic do jej 

funkcjonowania nie wnoszą, patrzą na szkołę wyłącznie poprzez pryzmat interesu własnych 

dzieci i tylko przeszkadzają w jej funkcjonowaniu. „Tak naprawdę bywają oni potrzebni 

szkole jak plastyk w sali operacyjnej podpowiadający chirurgowi, jak ma wykonać cięcie, aby 

było estetycznie”
127

. Pogląd ten stoi w jawnej sprzeczności w zatwierdzonym w 1983 r. przez 

Jana Pawła II Kodeksem Prawa Kanonicznego, w którym zawarte jest następujące 

stwierdzenie: „Rodzice maja ściśle współpracować z nauczycielami, którym powierzają 

nauczanie swoich dzieci. Również nauczyciele w wypełnianiu swojego obowiązku powinni 

ściśle współpracować z rodzicami, których też winni pilnie wysłuchiwać” 
128

. Sam zaś Jan 

Paweł II podkreślał, że nauczyciele i szkoła powinni wspierać rodziców w wychowaniu, 

ponieważ „(…) rodzice nie są w stanie zaspokoić wszystkich zapotrzebowań całościowego 

procesu wychowawczego, zwłaszcza, gdy chodzi o wykształcenie, ale również, gdy chodzi 

o całą szeroką dziedzinę uspołecznienia”
129

. Podobnego zdania jest wielu autorów 

i pedagogów
130

. 

Ks. Kazimierz Misiaszek podkreśla także, że w obecnych czasach, w których 

wychowanie staje się coraz bardziej liberalne, a szkoła „tkwi w głębokim kryzysie”, konieczne 

                                                                                                                                                   
125 L. Wollman, Współpraca rodziców i szkoły jako podstawa wychowania, [w:] Współczesna rodzina. Dylematy 

teorii i praktyki pedagogicznej, naukową red. J. Stanek i W. Zając, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, 

Warszawa 2011, s. 70. 
126 Tamże, s. 71. 
127 A. Nalaskowski, Pedagogika dyskretna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, s. 26. 
128  Kodeks Prawa Kanonicznego, [w:] Szkoła Katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, (red.) 

Andrzej Dymer, Szczecin-Warszawa 2002, s. 17.  
129 J. Paweł II, List do Rodzin, Wrocław 1998, s. 60. 
130  Rolę współpracy szkoły i rodziców podkreśla między innymi: A. Błasiak (por. s. 45-46), Małgorzata 
Banasiak, Ewa Dybowska, Przemysław Ziółkowski. 
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są działania naprawcze. „Należy pilnie uświadomić rodziców o ich prawie do wychowania, 

jak również wspomagać działania na rzecz domagania się ich udziału w wychowaniu 

szkolnym”
131

. Podkreśla on także, że są to zadania, które stoją przed wszystkimi podmiotami 

odpowiedzialnymi za wychowanie, do których zalicza: rodziców, szkołę a także Kościół.  

Ewa Dybowska współpracę wychowawców i rodziców w procesie wychowania 

określa jako „towarzyszenie wychowawcze”. Jej zdaniem: „Towarzyszem w procesie 

wychowania jest profesjonalny, z wykształcenia przygotowany wychowawca oraz także rodzic 

i każdy inny dorosły, który w jakikolwiek sposób oddziałuje na dziecko czy młodego 

człowieka, mając na celu jego dojrzewanie”
132

. Towarzyszenie wychowawcze powinno być 

realizowane zatem wspólnie przez rodziców, nauczycieli i wychowawców we wszystkich 

rodzajach placówek edukacyjnych i wychowawczych, a także w codziennym obcowaniu z 

wychowankiem. Jest to swoiste: „Wspólne kroczenie tą samą drogą i wzajemne przyglądanie 

się sobie…, które rozumieć trzeba jako podążanie za dzieckiem”
133

. 

Przyjmując zasadę, że to od wychowawców i nauczycieli w głównej mierze zależy 

dobra współpraca (dla dobra uczniów) szkoły z rodzicami, M. Banasiak sformułowała 

następujące prawa i obowiązki nauczycieli wobec rodziców: „wspieranie rodziców w pracy 

wychowawczej, prowadzenie spotkań z rodzicami, organizowanie pogadanek, szkoleń dla 

rodziców, informowanie rodziców o mocnych i słabych stronach ucznia, ustawicznie 

rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności na temat komunikacji międzyludzkiej, angażowanie 

rodziców w pracę szkoły – organizowanie wycieczek, świąt, gazetek szkolnych itp., 

utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, informowanie rodziców o wynikach dzieci 

w nauce, otwartość na propozycje rodziców”
134

.  

Na brak właściwej współpracy między nauczycielami a rodzicami mają też wpływ 

liczne stereotypy w odniesieniu zarówno do rodziców, jak i do szkoły, a zwłaszcza do 

nauczycieli. Jak zauważają Mirosław Sałasiński i Beata Badziukiewicz, zdaniem rodziców 

„szkoła się czepia, (...) ze szkołą (nauczycielami) nikt nie wygra, nauczyciele to osoby, które 

wyżywają się na uczniach. To ludzie, którym się nie powiodło, więc pracują w szkole, nie 

można wiele oczekiwać po uczniach, skoro szkoła jest fatalna, szkoła to siedlisko zła 

(narkotyki, przemoc, alkohol, papierosy, seks), chociaż polska szkoła prezentuje wyższy 

                                                
131 K. Misiaszek, Czy i na ile jest możliwa dzisiaj współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz integralnego 

wychowania uczniów, „Teologia i Moralność” 2014, nr 2(16) s. 20.  
132 E. Dybowska, Towarzyszenie wychowawcze według pedagogiki ignacjańskiej, „Teologia i Moralność” 2014, 
nr 2(16), s. 86.  
133 Tamże, s. 86. 
134 M. Banasiak, Współpraca rodziców ze… dz. cyt., s. 38. 
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poziom nauczania niż zachodnie, a po dobrej szkole łatwiej się dostać na studia”
135

. Często 

także sami nauczyciele w swoich osądach w stosunku do rodziców kierują się także 

stereotypami: „zawsze się czepiają, są natarczywi i roszczeniowi, przerzucają wychowanie na 

szkołę, ich dziecko jest zawsze naj…, bronią swoje dzieci nawet kosztem kłamstwa, nie znają 

swoich dzieci, „niedaleko pada jabłko od jabłoni”, nie widzą i nie chcą rozumieć własnych 

błędów, współpraca z rodzicami jest niemożliwa”
136

.  

Współpraca rodziców i nauczycieli w decydującym stopniu wpływa na harmonijny rozwój 

osobowości uczniów oraz skuteczne rozwiązywanie problemów edukacyjnych młodzieży szkolnej. 

Jednak nie zawsze przebiega ona zadowalająco. Według Anny Radziwiłł: „Główną przeszkodą 

w nawiązywaniu świadomego współdziałania między częścią rodziców a szkoła jest nie tyle nie 

spełnianie obustronnych oczekiwań, co raczej - przynajmniej, jeżeli chodzi o stosunek domu do 

szkoły - niewłaściwość tych oczekiwań i brak rozwiniętej potrzeby kontaktu, a tym bardziej 

współdziałania” 
137

.  

W procesie wychowawczo-opiekuńczym bardzo duże znaczenie ma zniwelowanie różnic 

pomiędzy rodzicami i nauczycielami w rozumieniu wzajemnych zadań, obowiązków i stosowanych 

metod wychowawczych, także wzajemne zrozumienie i ufność, wynikające z faktu, iż wspólnym 

celem jest wychowanie młodego człowieka i przygotowania go do życia i działania w trudnych 

warunkach. Obydwa środowiska, szkoła i dom rodzinny, uczestnicząc w kształtowaniu tej samej 

jednostki nieustannie wchodzą we wzajemne relacje na wszystkich płaszczyznach wychowawczo-

dydaktycznego działania. W świetle tego ważnym jest, aby wzajemne kontakty obu tych czynników 

były płaszczyzną planowego, korzystnego społecznie współdziałania, zgodnego z wspólnie 

ustalonymi celami i przyjętymi zadaniami. Bez szerokiej, planowanej organizacji wspólnych 

poczynań obu środowisk nie można oczekiwać, że podejmowane działania będą owocowały 

współmiernie do oczekiwań i wysiłków szkoły oraz domu rodzinnego. W takiej sytuacji może dojść do 

zatracenia najważniejszego celu, jaki powinni sobie postawić rodzice i szkoła, a jest nim edukacja i rozwój 

głównego podmiotu procesu dydaktyczno-wychowawczego – ucznia. Nie ulega żadnej wątpliwości, że 

szkoła, nauczyciele i współpracujący z nimi rodzice mają służyć uczniowi, który stanowi pierwszoplanowy 

i najważniejszy podmiot procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

 

                                                
135 M. Sałasiński, B. Badziukiewicz, Vademecum pedagoga szkolnego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 

Warszawa 2003, s. 66. 
136 Tamże, s. 67. 
137 A. Radziwiłł, O współdziałaniu między szkołą…, dz. cyt., s.19. 
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Klimat szkoły, klimat klasy, kultura szkoły 

Na pracę uczniów, ich wyniki edukacyjne oraz efekty wychowawczo-dydaktyczne ma 

wpływ wiele czynników, wśród nich niewątpliwie najważniejsze to klimat szkoły, klimat 

klasy i kultura szkoły. Zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane i mogą się przyczyniać do 

zoptymalizowania procesu kształcenia, w celu osiągnięcia sukcesu edukacyjnego poprzez 

motywowanie uczniów, zachęcanie ich do pracy przez szczerych nauczycieli, którzy 

akceptują wszystkich uczniów, kierując się zasadą empatii.  

W latach 70-tych XX wieku klimat szkoły
138

 został zdefiniowany w siedmiu 

kategoriach: zadowolenie z pracy, różnorodność życia szkolnego, postrzeganie trudności, 

relacje koleżeńskie, postrzeganie zachowania kierownictwa szkoły, relacje uczniowie-

nauczyciele, postawy wychowawcze i filozofię wychowania
139

. Pomimo wielu lat stosowania 

tego terminu jest on różnie rozumiany. Nie doczekał się jednoznacznej definicji wśród 

badaczy, choć jego pomiar jest bardzo częstym sposobem poznawania procesów 

zachodzących w szkole. Analiza klimatu szkoły służy często ocenie skuteczności 

wprowadzanych reform szkolnych oraz poprawie warunków kształcenia i zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom. Klimat szkoły, jego badanie i analiza pozwala skutecznie opisać 

rzeczywistość szkolną. Termin ten, jako powszechny w języku potocznym, pozwala 

intuicyjnie zrozumieć problem szkoły opisywany poprzez jej klimat (szkolną rzeczywistość). 

W tym ujęciu nie interesuje nas, czym jest klimat szkoły, jak go mierzyć, a raczej, jaki 

powinien być, aby proces edukacyjny był sprawny i efektywny.  

Punktem wyjścia takiego procesu jest odpowiedni klimat klasy, bo tu przecież 

w „świątyni”, jaką jest klasa, budowane są zasadnicze relacje między uczniami 

a nauczycielami. Tu nauczyciel może wspierać uczniów pogłębiać w nich poczucie własnej 

wartości, aktywizować w celu rozbudzania w nich chęci poznania świata, zrozumienia go 

i przetwarzania. Klimat klasy jest tworzony w równej mierze przez nauczycieli, jak i uczniów, 

a to jak uczeń czuje się w klasie, w szkole ma zasadniczy wpływ na jego sukcesy edukacyjne, 

a odpowiedni klimat ułatwia także pracę nauczycielom. Emocje zarówno uczniów, jak 

i nauczycieli mają ogromny wpływ na efektywność procesu kształcenia i wychowani. Klimat 

klasy również nie doczekał się jednoznacznej definicji; często jest rozumiany jako środowisko 

nauczania czy też atmosfera klasy. Jest on tworzony przez nauczyciela i wydaje się, że 

                                                
138  Pojęcie klimatu wywodzi się z meteorologii, a na grunt opisywania funkcjonowania szkół termin ten 

wprowadzono w latach 60 - tych i 70 - tych ubiegłego wieku 
139 J.W. Creswell, Projektowanie badań naukowych: Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. J. Gilewicz, 

Wyd. UJ, Kraków 2013, s. 103. 
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w równej mierze przez uczniów, chociaż po stronie nauczyciela stoją ważniejsze zadania; to 

on czuwa nad przebiegiem lekcji jej organizacją i pracą uczniów, jest ich przewodnikiem 

i kreuje ich działania. Dobry klimat panujący w klasie nie jest budowany na zasadzie 

realizacji najbardziej przemyślanej definicji, powinien on być stworzony na zasadzie 

konsensusu pomiędzy nauczycielem, a uczniami, dążącymi do wspólnego celu, którymi są 

odpowiednie wyniki nauczania, przy zachowaniu szeroko rozumianej współpracy, porządku 

i wzajemnego szacunku. 

Nauczyciel w klasie pełni dominując rolę a jego zachowanie, zdaniem Ireneusza 

Kaweckiego, obejmują w głównej mierze: utrzymanie ładu i porządku, czyli zachowanie 

dyscyplinujące; działania kontrolujące wiedzę i umiejętności uczniów poprzez odpowiedzi 

uczniów, sprawdziany, testy oraz zachowania związane z przekazywaniem informacji 

i nowych wiadomości
140

. I. Kawecki podkreśla „Zachowaniom dyscyplinującym i kontrolnym 

towarzyszą nieodmiennie zachowania oceniające i wartościujące. Ocenianiu podlega 

wszystko i w każdej sytuacji”
141

. W polskiej szkole to najczęściej nauczyciel jest podmiotem 

panującym. Fakt ten, zdaniem I. Kaweckiego, wynika z odwoływania się do tradycji, do 

historycznego podziału pracy, w którym nauczyciele spełniają główną rolę jako twórcy 

porządku społecznego. Zdaniem samych nauczycieli, ich panowanie legitymizuje uznanie 

społeczne, rola, jaką przypisuje im społeczeństwo z tytułu wypełniania podobnych 

obowiązków, jak obowiązki rodziców, wreszcie poczucie bycia strażnikami ładu 

społecznego
142

. W związku z powyższym nauczyciele panują nad przestrzenią – klasą 

szkolną, nad komunikacją poprzez kontrolę nad przebiegiem procesów komunikacji między 

nim a uczniami, i pomiędzy uczniami, nad modelem rzeczywistości, ponieważ uczniowi 

przekazywany jest model rzeczywistości, który wynika z programu nauczania oraz z danego 

przedmiotu, zatem nauczyciel sam decyduje, co jest wiedzą, i nad czasem – nauczyciel nie 

tylko panuje nad czasem w czasie lekcji, lecz także nad czasem ucznia poza szkołą, np. 

poprzez zadawanie zadań domowych i organizowanie zajęć pozalekcyjnych
143

. 

Odwołując się do E. Petláka, należy stwierdzić, że na klimat klasy tak jak na klimat  

szkoły zasadniczy wpływ mają: jasno sprecyzowane cele, wymagania i standardy 

postępowania, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i wychowawczej, uczciwość, 

sprawiedliwość w ocenie, współudział w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a przede 

wszystkim wsparcie ze strony nauczycieli i związane z tym bezpieczeństwo oraz przyjazne 

                                                
140 I. Kawecki, Etnografia i szkoła, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998, s. 81. 
141

 Tamże, s. 81. 
142 Tamże, s. 92. 
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środowisko, w którym uczeń spędza sporo czasu
144

. Jak stwierdzono powyżej, w tworzeniu 

odpowiedniego klimatu klasy najbardziej znaczącą rolę odgrywa nauczyciel, przewodnik, 

organizator, przywódca ukazujący kierunki w osiąganiu celów, jakie stawiane są uczniom 

i jakie stawia sobie sam Nauczyciel jako przewodnik jest odpowiedzialny za komunikację 

z uczniami, za tworzenie systemu, w którym uczniowie mogą go współtworzyć, wyrażając 

swoje poglądy i opinie.  

Zdaniem E. Petláka, nauczyciel w celu tworzenia optymalnego klimatu w klasie 

powinien dążyć do budowania wzajemnego zaufania między nim a uczniami i samymi 

uczniami, być empatycznym, wrażliwym na wydarzenia w klasie. Powinien poszukiwać 

odpowiedzi na pytanie nie tylko, co się w klasie dzieje, ale przede wszystkim, dlaczego tak 

się dzieje, rozwiązywać problemy nie poprzez wydawanie rozkazów i poleceń oraz zakazów, 

ale poprzez analizę zaistniałej sytuacji konfliktowej, zaangażować uczniów w rozwiązywanie 

problemów, w diagnozowanie problemu, poszukiwanie dróg rozwiązywania w celu 

zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości. Ważne jest, by stosował różne metody 

wychowawcze i dydaktyczne, które powodują zaangażowanie się uczniów w proces 

dydaktyczno-wychowawczy i sprawią, że uczniowie poczują się zmotywowani do pracy na 

rzecz własnego rozwoju i współtworzenia dobrego, twórczego klimatu. Nauczyciel winien 

nagradzać i chwalić także drobne sukcesy swoich uczniów, nie tylko nastawiać się na 

doskonałość klasy. Poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia w taki sposób, aby on 

czuł, że jest ważny, a jego praca, osiągnięcia i pozycja w klasie jest zauważana i dobrze 

postrzegana, może go zmotywować i dowartościować 
145

. 

W literaturze można znaleźć wiele określeń opisujących szkołę. Jest to środowisko 

nauczania i osobistego rozwoju, miejsce przekazywania wiedzy, środowisko nadzorujące, 

instytucja wychowawcza, środowisko chronione, środowisko życia i doświadczania, 

instytucja reprodukcji ładu społecznego, narzędzie socjalizacji, miejsce przeżywania 

i doświadczania interakcji pomiędzy jej podmiotami. Szkoła też jest postrzegana często jako 

narzędzie powielania nierówności społecznych, czy też instrument selekcji. Na szkołę można 

także patrzeć poprzez kryterium strukturalne, uwzględniając wielkość szkoły, wyposażenie, 

jakość środowiska fizycznego i materialnego, albo poprzez relacje społeczne, odbiór 

środowiska szkolnego przez uczniów oraz kreowanie przez nich subiektywnego opisu 

rzeczywistości szkolnej, czyli klimatu szkoły.  

                                                                                                                                                   
143 Tamże, s. 83-89. 
144

 E. Petlák, Klimat szkoły…, dz. cyt., s. 37-38. 
145 Tamże, s. 91-92. 
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Szkoła to jeden z najważniejszych obszarów doświadczeń życiowych uczniów, 

a uwarunkowania wewnątrzszkolne wywierają wpływ na ich postawy, zachowania i rozwój 

osobowości. J. Kuźma stwierdza: „Szkołę – pod względem jej roli w historii ludzkości – 

można porównać ze świątynią. Świątynia zaspakajała istotne potrzeby duchowe człowieka, 

a szkoła umysłowe, chociaż obecnie również szkoła coraz bardziej wkracza w jego sferę 

duchową i moralną”
146

. Atmosferę panującą w szkole, często określaną jako klimat, tworzy 

każda grupa istniejąca w szkole: nauczyciele, dyrektor, pracownicy, uczniowie, rodzice 

i przyjaźni ludzie wspierający szkołę. Ma na nią wpływ także środowisko lokalne oraz organ 

prowadzący i nadzorujący szkołę. Wszystkie te podmioty powinny zdawać sobie sprawę, że 

klimat szkoły zależy od nich, od ich identyfikacji z placówką, od ich motywacji, która 

umożliwia realizację zadań stawianych tej instytucji. 

Klimat szkoły można kształtować głównie poprzez prawidłowe relacje interpersonalne 

na wszystkich płaszczyznach, poprzez dialog i optymalny przepływ informacji między 

wszystkimi uczestnikami życia szkoły. Tworzenie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej 

wszechstronnemu rozwojowi ucznia, podejmowaniu działań spajających środowisko szkolne, 

likwidowanie barier: nauczyciel – uczeń, integrację nauczycieli i uczniów wokół wspólnych 

celów, egzekwowanie dyscypliny, która wprowadza porządek, a nie chaos – to wszystko 

umożliwia właściwe funkcjonowanie szkoły, nie zaś tworzenie systemu nakazów i zakazów, 

często nieakceptowanych i nierozumianych przez uczniów. 

Klimat szkoły to zadowolenie z pracy, różnorodność życia szkolnego, postrzeganie 

trudności, relacje koleżeńskie, postrzeganie zachowania kierownictwa szkoły, relacje 

uczniowie-nauczyciele, postawy wychowawcze i filozofia wychowania realizowana w szkole. 

W znacznym stopniu determinuje on osiągnięcia edukacyjne uczniów, wpływa na ich 

osobowość, rozwój zainteresowań, postawy, zachowanie, a także na zdrowie. Termin klimat 

szkoły definiowany jest często intuicyjnie, co determinuje pewną dowolność w jego 

rozumieniu. W ostatnich latach termin ten staje się bardzo popularny zwłaszcza 

w przypadkach powiązania go z działaniami agresywnymi, czy też z patologiami 

występującymi w szkole. Często też stanowi on zmienną wyjaśniającą w badaniach 

dotyczących efektywności edukacji. To pojęcie bardzo szerokie, obejmujące m.in. wzajemne 

relacje między nauczycielami, nauczycielami i uczniami, relacje między uczniami, poczucie 

bezpieczeństwa uczniów, a także takie specyficzne cechy szkoły jak poziom rywalizacji, 

obowiązujące zasady i wymagania. Poprzez klimat szkoły rozumiemy często atmosferę 

                                                
146  J. Kuźma, Kultura organizacyjna szkoły, [w:] Kultura organizacyjna szkoły, (red.) E. Augustyniak, 

Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 41. 
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i ducha panującego w szkole, kulturę szkoły, jej warunki, relacje ze środowiskiem, a także 

system socjalny.  

Klimatem szkoły u ujęciu naukowym zajmował się Marek Kulesza, który uważa, że: 

„klimat szkoły stanowi subiektywną reprezentację obiektywnych uwarunkowań 

środowiskowych. Jest on w tym ujęciu odzwierciedleniem doświadczanych przez uczniów 

właściwości szkolnego środowiska, a zatem ich psychologicznej sytuacji”
147

. Klimat szkoły 

jest postrzegany jako subiektywne odczucia, ale tworzy się on nie w oparciu o postrzeganie 

szkoły przez jednostkę, lecz na podstawie subiektywnych odczuć wielu jednostek. Cytowany 

autor wyróżnia: klimat psychologiczny, wyrażający subiektywne odczucia jednostki 

i przedstawiający jej sposób odbioru rzeczywistości szkolnej, klimat agregowany, który 

stanowi średnie postrzeganie klimatu przez grupę osób z tej samej szkoły, oraz klimat 

kolektywnym, określający wspólne postrzeganie środowiska w danej szkole przez grupę osób 

powiązanych ze sobą procesami interakcyjnymi
148

.  

Marek Kulesza wyróżnia także elementy tworzące klimat szkoły, do których zalicza: 

stosunki pomiędzy nauczycielami i uczniami, które w głównej mierze tworzą klimat i mają 

wpływ na szereg aspektów życia szkoły, jak wsparcie uczniów ze strony nauczycieli, poziom 

ich opiekuńczości, system kontroli uczniów, zadowolenie uczniów z nauczycieli, styl 

kierowania, faworyzowanie uczniów, sprawiedliwość, krzywdzenie, agresywne zachowanie, 

presję; stosunki między uczniami, czyli więzi koleżeńskie, poczucie wspólnoty, przypadki 

odrzucenia i izolacji uczniów przez grupę rówieśniczą, rywalizację, wzajemne wspomaganie 

oraz właściwości procesu edukacyjno-wychowawczego rozumianego jako jakość nauczania, 

presję osiągnięć, stopień indywidualnego podejścia i wspierania uczniów, szanse na 

odniesienie sukcesu, procesy etykietowania uczniów, uczestnictwo uczniów we wszystkich 

obszarach życia szkoły, sprawiedliwość nauczycieli w działaniach kontrolnych 

i dyscyplinujących
149

. 

Jadwiga Przewłocka podkreśla subiektywność w definiowaniu klimatu szkoły, 

stwierdza, że klimat szkoły jest podzielaną „…przez różne osoby percepcją obiektywnej 

rzeczywistości, środowiska społecznego, warunków szkolnych, kultury szkoły, a nie, jako 

samą obiektywną rzeczywistość, w której uczniowie i nauczyciele funkcjonują”
150

. Zatem 

klimat szkoły ma różny wymiar w zależności od osoby, która próbuje go zdefiniować, czy też 

                                                
147 M. Kulesza, Klimat szkoły a zachowania przemocowe uczniów w świetle wybranych badań empirycznych, 
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częściej zdiagnozować. Podobnego zdania jest Katarzyna Okulicz-Kozaryn, która definiuje go 

w następujący sposób: „Klimat szkoły odnosi się do tego, jak nauczyciele i uczniowie 

spostrzegają środowisko swojej działalności (pracy lub kształcenia się) i jak ta percepcja 

wpływa na ich zachowania (pracę lub kształcenie się)”
151

. Klimat szkoły jest więc 

rzeczywistością psychologiczną, określającą odbiór relacji międzyludzkich: nauczyciel – 

uczeń, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzice, to także zaangażowanie nauczycieli, 

uczniów i rodziców w życie szkoły, poczucie więzi ze szkołą, obciążenia i stres w szkole. 

Nieco inaczej, w sposób daleko rozbudowany, określa obszary klimatu szkoły 

Krzysztof Ostaszewski, który wyszczególnia cztery, wzajemnie oddziaływujące na siebie 

obszary: jakość relacji społecznych, cechy środowiska kształcenia i wychowania, 

bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne w szkole oraz charakterystyka środowiska fizycznego 

szkoły. Jakość relacji społecznych obejmuje relacji interpersonalne między uczniami, 

nauczycielami, dyrektorem szkoły i rodzicami, z uwzględnieniem między innymi takich 

aspektów tych relacji jak: troska, obojętność, szacunek, agresja, zaufanie, nieufność, 

poniżanie, słuchanie, lekceważenie. Ważnym elementem tych relacji jest także poczucie 

przynależności i identyfikacji ze swoją szkołą i jej społecznością. Cechy środowiska 

kształcenia i wychowania, które obejmują między innymi: metodykę i tempo prowadzenia 

zajęć lekcyjnych, nastawienie szkoły na uzyskiwanie sukcesów uczniów w nauce, poziom 

rywalizacji i współpracy między uczniami, tworzenie warunków dla rozwijania zainteresowań 

i włączania uczniów w życie szkoły, ponadto poziom wspierania uczniów przez nauczycieli, 

sprawiedliwość nauczycieli w ocenianiu uczniów, szufladkowanie i faworyzowanie uczniów, 

przestrzeganie regulaminów szkolnych i egzekwowania dyscypliny przez personel szkoły. 

Trzecim z kolei jest bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne w szkole wyrażające się 

w poziomie zaufania uczniów do nauczycieli, zaangażowaniu nauczycieli w rozwiązywanie 

konfliktów między uczniami, a także w podejmowaniu działania przez szkołę zmierzającym 

do ograniczenia przejawów agresji wśród uczniów i wykorzystywania słabszych przez 

silniejszych. Ważnym elementem jest opracowanie przez szkołę czytelnych zasad zachowania 

i konsekwencji ich nieprzestrzegania. Natomiast charakterystyka środowiska fizycznego 

                                                                                                                                                   
 150J. Przewłocka, Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań: 

Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015, s. 3. 
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szkoły obejmuje wielkości szkoły, wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynków, wygląd 

i czystości korytarzy i sal lekcyjnych oraz wyposażenie szkoły
152

:  

Z kolei w ocenie Marty i Marka Kulesza, klimat szkoły ma charakter subiektywnego 

odbioru szkoły przez różne podmioty. Ich zdaniem, analizując klimat szkoły, można 

zastosować różne kryteria: kryterium treściowe, które może odnosić się do różnych 

obszarów życia szkoły, np. do życia społecznego szkoły, aspektów emocjonalnego życia 

szkoły; kryterium organizacyjne, gdy badany klimat szkoły może dotyczyć zarówno całej 

placówki, jak również koncentrować się na wybranym aspekcie organizacji szkoły, np. 

klimacie grona pedagogicznego, klasy, zajęć lekcyjnych czy klimacie grup i organizacji oraz 

kryterium podmiotowe dotyczące stopnia, w jakim klimat koncentruje się na subiektywnych 

doświadczeniach podmiotów życia szkoły. Klimat szkolny może wiązać się z indywidualnym 

sposobem percepcji trwałych właściwości środowiska szkolnego (klimat indywidualny) lub 

może być analizowany na płaszczyźnie grupowej (agregowanej), biorąc pod uwagę grupowy 

odbiór środowiska szkolnego przez uczniów
153

. 

Każda szkoła ma swój specyficzny klimat, nie istnieje uniwersalny klimat szkoły, 

w związku z tym badacze wręcz prześcigają się w próbach wyliczania różnych typów klimatu 

szkoły. Przykładowo E. Petlák wyróżnia szereg różnych klimatów szkoły w zależności od 

różnych kryteriów. Zdaniem tego autora w zależności od celów szkoły może to być szkoła 

z uwypuklonymi formalnymi celami, w niej praca jest sformalizowana, króluje biurokracja 

w zarządzaniu i rutyna w pracy, lub szkoła ukierunkowana na edukację, otwarta wobec 

uczniów i rodziców, nauczyciele posiadający dużą autonomiczność są twórczy i doceniają 

indywidualność każdego ucznia. Natomiast w zależności od zainteresowania potrzebami 

ludzi i zadaniami roboczymi szkoły będzie to zainteresowanie roboczymi zadaniami szkoły 

- od wielkiego, poprzez duże, średnie i małe, przy równoczesnym zainteresowaniu kontaktami 

międzyludzkimi - od szczególnego poprzez duże, średnie i małe. Optymalny klimat ma 

miejsce w przypadku wielkiego zainteresowania zadaniami roboczymi szkoły, 

z równoczesnym uwypukleniem czynnika ludzkiego. Ponadto w zależności od celów 

wychowawczych możemy mieć do czynienia z klimatem autorytatywnym, opartym na 

rozkazach i nakazach, stwarzających bariery między uczniami i nauczycielami, 

demokratycznym, opartym na budowaniu zaufania uczniów do nauczycieli, w którym 
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tworzone są właściwe relacje między uczniami, i wreszcie liberalnym - z małym 

zaangażowaniem nauczycieli przy równocześnie małym zdyscyplinowaniu uczniów.  

Przywoływany autor wyróżnia także typy klimatu szkoły w zależności od różnych 

relacji, postaw odczuć i ocen; jest to klimat ukierunkowany na osobowość, w którym uczeń 

stanowi dla szkoły i nauczycieli najważniejszą wartość, a relacje między nauczycielami 

a uczniami i rodzicami są bardzo dobre; klimat uwypuklający rozbieżności w postrzeganiu 

szkoły, w którym nauczyciele pozytywnie postrzegają szkołę i jej zarządzanie oraz relacje 

między uczniami i nauczycielami, natomiast uczniowie i rodzice mają diametralnie odmienne 

poglądy; ukierunkowany funkcjonalnie - uczeń nie jest podmiotem, a i relacje między 

uczniami i nauczycielami, którzy mało interesują się uczniami, nastawiając się głównie na 

wyniki w nauce, przy braku empatii i tolerancji, nie są zadawalające; ukierunkowany na 

dystans, przejawiający się w negatywnym stosunku nauczyciela do uczniów, nauczyciele 

zwracają uwagę na dyscyplinę oraz wyniki nauczania, nie zauważając przy tym uczniów, co 

powoduje małą motywację uczniów. 

E. Petlák rozróżnia także typ klimatu szkoły w zależności od zachowania się 

nauczyciela w konflikcie z uczniami: konserwatywny, oparty na klasycznych metodach 

wychowawczych, w którym działania uczniów wytyczane są przez normy, nakazy i zakazy 

sformułowane przez szkołę oraz progresywny, w którym pomiędzy nauczycielami i uczniami 

panują demokratyczne relacje, a konflikty są rozwiązywane racjonalnie przy zachowaniu 

szacunku dla ucznia. Ponadto typy klimatu szkoły ze względu na zarządzanie szkołą 

i kontakty szkoły z otoczeniem: szkoła zarządzana autokratycznie w sposób izolacyjny – 

o życiu szkoły decyduje dyrektor i niektórzy nauczyciele, a uczniowie i rodzice są 

przedmiotem w procesie edukacyjnym, szkoła zarządzana autokratycznie w sposób zbliżony 

do życia - decydujące słowo należy do dyrektora i niektórych nauczycieli, którzy nadają 

kierunek pracy szkoły, pomysły innych są eliminowane, chociaż w szkole dużo się dzieje i 

w gruncie rzeczy uczniowie są zadowoleni, szkoła kierowana demokratyczne w sposób 

izolacyjny i szkoła kierowana demokratycznie w sposób życiowy. W obu przypadkach 

w szkole stosowane są elementy demokratyczne, przy otwartości na rodziców i uczniów, 

którzy traktowani są jak partnerzy szkoły, przy czym w pierwszym przypadku szkoła działa 

w izolacji, w drugim szkoła jest nastawiona na działalność innowacyjną przy współpracy 

z innymi szkołami i organizacjami. 

Także typy klimatu szkoły w zależności od uniformizmu oraz pluralizmu szkoły: 

placówka z klasycznym modelem zarządzania, z formalną organizacją i uniformistycznym 

klimatem to szkoła, która dba o osiągnięcia edukacyjne uczniów, dobrze współpracuje 
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z rodzicami, przy niewielkiej innowacyjności w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz 

szkoła pluralistyczna z podejściem innowacyjnym, czyli szkoła otwarta na nowości 

i innowacyjność, uczeń w procesie dydaktyczno-wychowawczym nie jest postrzegany jako 

przedmiot, lecz jako podmiot, a rodzice są pełnoprawnymi partnerami szkoły, 

zaangażowanymi w jej cele i zadania
154

. 

Powyższy podział klimatów szkoły nie wyczerpuje wszystkich, zwłaszcza że nie ma 

w szkole czystych przypadków, natomiast bardzo często mamy do czynienia z klimatami, 

które się wzajemnie przenikają. Dlatego przywoływany powyżej E. Petlák sugeruje, aby przy 

ocenie klimatu szkoły brać pod uwagę przede wszystkim: zaangażowanie i obciążenie 

nauczycieli, ducha szkoły, czyli zadowolenie lub brak zadowolenia z realizacji zadań szkoły, 

relacje w gronie nauczycieli, dystans między dyrektorem a nauczycielami, akcentowanie 

wyniku, przy czym skupianie się tylko na wyniku edukacji często powoduje utratę ucznia czy 

też nauczyciela, z jego troskami i radościami, i charyzmę dyrektora wymagającego od siebie 

i innych, energicznego, zainteresowanego rozwojem szkoły, obiektywnego w ocenie siebie, 

nauczycieli i uczniów, przychylnego nauczycielom i uczniom, mającego zawsze dla nich 

czas.  

 Bezsprzecznie dobry klimat oddziałuje pozytywnie na wszystkie podmioty związane 

ze szkołą i powoduje, że: uczniowie chętnie uczęszczają do szkoły – do dobrej klasy – 

oczekują spotkania ze swoim nauczycielem i kolegami, z przyjemnością oczekują nowych 

zadań, nauczyciele mają świadomość, że dobry klimat warunkuje dobre stosunki 

międzyludzkie, które stwarzają warunki do samorealizacji zarówno uczniów, jak i ich 

samych, pozostali pracownicy szkoły, współtworzący ten klimat poprzez swoje zadowolenie 

mają korzystny wpływ na uczniów,
 
 i

 
wreszcie rodzice, którzy są motywowani do współpracy 

ze szkołą, są przekonani, że ich dzieci uczęszczają do dobrej szkoły, mają dobrych 

nauczycieli i kolegów
 155

. 

Dagmara Szczecińska powołując się na prace Stephen Stolpa i Stuarta C. Smitha, 

zauważa, że klimat szkoły jest jednym ze składników kultury organizacyjnej szkoły. 

„klimat to termin klasycznie definiujący dzielone przez większość ludzi spostrzeganie 

dotyczące organizacji lub komórki tej organizacji, natomiast kultura obejmuje nie tylko 

sposób odczuwania swojej organizacji, ale założenia, wartości i normy, które kształtują 

tożsamość organizacji i specyficzne standardy dla praktyk. Kiedy rozważamy klimat, 

koncentrujemy się na wrażeniach, odczuciach i oczekiwaniach członków organizacji. Kiedy 
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analizujemy kulturę poruszamy kwestie struktury organizacyjnej, poddając ją analizie 

w kontekście globalnym”
156

. Zdaniem autorki klimat szkoły jest definiowany przez badaczy, 

patrzących na szkołę w czasie teraźniejszym, na bieżąco, natomiast kultura organizacyjna 

szkoły ma charakter ciągły, historyczny i dotyczy żywych relacji w szkole. W przypadku 

klimatu szkoły przedmiotem zainteresowania jest postrzeganie własnego zachowania przez 

ludzi, a w przypadku kultury organizacyjnej szkoły na zachowanie ludzi wpływ mają 

podstawowe założenia wartości i normy
157

.  

Kultura organizacyjna szkoły jest czynnikiem wpływającym, na jakość i efektywność 

procesów edukacyjnych. Wśród badaczy nie ma jednomyślności co do definicji klimatu 

i kultury szkoły. Urszula Dernowska zauważa, że kultura szkoły decyduje o jej życiu, wpływa 

na reakcje i działania zarówno uczniów, jak i dorosłych. Określa ona pożądane kierunki 

kształcenia, wzajemne interakcje między uczniami i nauczycielami, motywacje ich działania 

oraz podejście do swoich obowiązków
158

. Zdaniem autorki kultura szkoły: „To dynamizm 

aktywnie oddziałujący na jednostki i grupę, aktywnie kształtujący ich zachowania wewnątrz 

organizacji, który definiuje, co jest, a co nie jest: ważne, możliwe, oczekiwane, akceptowane, 

preferowane, godne pochwały, tolerowane, popierane; jak również, za co się nagradza, a za 

co karze, co stanowi tabu.”
159

. Kultura szkoły ulega procesowi ciągłej zmiany, powinna być 

celowo rozwijana przez wszystkie podmioty szkoły, aby w ten sposób kształtować ludzi 

biorących udział w procesie edukacji oraz oddziaływać na poprawę jej funkcjonowania.  

Inaczej natomiast definiuje kulturę szkoły Krzysztof Polak, który postrzega ją jako 

„zbiór wartości, wzorów zachowań, norm, tradycji i rytuałów szkolnych, charakterystyczny 

dla danej placówki”
160

. Kultura szkoły tworzona jest przez wszystkie podmioty szkoły 

w dłuższym przedziale czasowym. Ma ona zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania szkoły 

poprzez oddziaływanie wartości i norm danego środowiska szkolnego oraz środowiska 

lokalnego na uczniów i nauczycieli. Decyduje o osiąganych rezultatach w pracy dydaktyczno-

wychowawczej szkoły, właściwa ułatwia współpracę podmiotów szkoły, komunikowanie się 

ich oraz daje możliwości rozwiązywania konfliktów i napięć, „służy ona nabywaniu przez 

                                                
156 D. Szczecińska, Kultura organizacyjna efektywnej szkoły, [w:] Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie 

w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, (red.) I. Nowosad, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
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Teoretyczno-Empiryczne, od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2015, s. 39. 
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wszystkie podmioty (nauczycieli, uczniów, pracowników administracyjnych) poczucia 

tożsamości oraz identyfikacji ze szkołą”
161

. 

K. Polak wyróżnia trzy spojrzenia na kulturę szkoły w różnych aspektach życia szkoły 

i relacji między podmiotami szkoły i ich autonomiczności: jako rezultat wewnętrznych 

procesów regulacyjnych, jako rezultat oddziaływania czynników zewnętrznych oraz jako 

manifestacja świadomości podmiotów życia szkolnego. Kultura szkoły widziana jako 

rezultat wewnętrznych procesów regulacyjnych stanowi następstwo stosunków 

interpersonalnych podmiotów życia szkolnego. Badanie kultury szkoły w tym ujęciu 

obejmuje między innymi: zarządzanie i kierowanie życiem szkoły, poziom identyfikacji 

z zawodem nauczyciela, motywy uczenia się uczniów, zadowolenia z pracy nauczycieli, 

postawy etyczno-moralne uczniów. Na kulturę szkoły mają także wpływ wartości i normy 

obowiązujące w szkole, tradycja szkolna przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kultura 

szkoły jako rezultat oddziaływania czynników zewnętrznych oznacza, że na kulturę szkoły 

w znacznym stopniu mają wpływ zewnętrzne podmioty związane ze szkołą, tj. organ 

prowadzący – finansujący szkołę, organ nadzorujący, sponsorzy. Nie bez znaczenia jest także 

środowisko, w którym funkcjonuje szkoła. Kultura szkoły jest badana w ujęciu jej zależności 

od determinantów zewnętrznych, mało uwagi poświęca się procesom zachodzącym między 

podmiotami szkoły. W tym ujęciu trudno odpowiedzieć na pytanie czy uczniowie 

i nauczyciele akceptują wartości wynikające z kultury szkoły? Czy się z nimi utożsamiają?, 

Jaki jest ich stosunek do nauki, pracy, czasu wolnego i życia kulturalnego? Kultura jako 

manifestacja świadomości podmiotów życia szkolnego stanowi subiektywne doświadczenia 

uczestników życia szkolnego, ich postrzeganie szkoły i odczucia. Rzeczywistość szkoły 

opisywana jest subiektywnie, dotyczyć może rytuału szkolnego, ceremonii, tradycji szkolnej, 

sposobu postrzegania uczestników życia szkolnego, do którego należą mity dotyczące 

nauczycieli, dyrektorów i uczniów. W badaniu tego typu kultury szkoły stosuje się najczęściej 

badania jakościowe, etnograficzne, głównie badania terenowe i studium przypadku, 

umożliwiające poznanie subiektywnych doświadczeń szkolnych i pozaszkolnych uczniów 

i nauczycieli oraz ich wzajemnych interakcji
162

. 

Zdaniem Józefa Kuźmy kultura szkoły składa się z trzech wzajemnie uzupełniające się 

elementów: „kultury osobowej lub osobistej wszystkich podmiotów szkoły (to jest uczniów, 

nauczycieli, personelu niepedagogicznego oraz rodziców), wzajemnej interakcji pomiędzy 

tymi podmiotami (a zwłaszcza dyrekcją, gronem nauczycielskim, uczniami i pozostałymi 
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podmiotami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie szkoły, personelu administracyjno-

technicznego oraz rodziców) oraz z kultury organizacyjnej, (czyli jakości zarządzania szkołą, 

jako instytucją czy organizacją edukacyjną)”
163

. W ramach kultury osobowej najistotniejsza 

jest zatem kultura nauczycieli, która rzutuje na postawy i zachowanie uczniów, czyli 

grzeczność, uprzejmość, szacunek, życzliwość i sympatie. Postawa nauczyciela w znacznej 

mierze wpływa na postawy uczniów i odwrotnie. Nauczyciele odgrywają szczególna rolę 

w kreowaniu kultury szkoły. Poprzesz swoje zachowanie i stosunek do uczniów mogą 

rozwijać w uczniach samoakceptację i poczucie bezpieczeństwa, a co za tym idzie - ich 

aktywność w procesie dydaktyczno-wychowawczym
164

. Na kulturę szkoły wpływają także 

stosunki interpersonalne panujące w szkole, tj. wzajemne relacje: dyrektor-nauczyciele, 

nauczyciele-nauczyciele, nauczyciele-uczniowie, uczniowie-uczniowie, personel 

administracyjny-uczniowie. Od jakości tych relacji zależy w głównej mierze klimat panujący 

w szkole, atmosfera w klasie i w efekcie zachowanie i samopoczucie uczniów. Relacje 

interpersonalne winny być oparte na współpracy, wzajemnym zaufaniu, szacunku do drugiego 

człowieka i empatii.  

Na jakość pracy szkoły, a więc i kulturę szkoły wpływa także sposób jej zarządzania 

oraz jakość tego zarządzania, co można zdefiniować jako kulturę organizacyjną szkoły. 

Józef Kuźma w zakresie zarządzania wyróżnia: kulturę władzy z centralną postacią 

dyrektora, kulturę ról, w której każda osoba w szkole pełni przypisaną sobie rolę na 

podstawie sformalizowanych zadań, kulturę zadań związaną z delegowaniem na zespoły 

uprawnień, które pozwalają na samodzielność i stwarzają system motywacyjny oraz kulturę 

osoby, która jest skierowana na każdego nauczyciela, pozwalająca mu się rozwijać 

i traktować szkołę, jako coś własnego, nauczyciele stają się „jednoosobowym centrum”
165

.  

Na kulturę szkoły ma wpływ wszystko, co się w tej szkole dzieje, sposób, w jaki 

funkcjonuje jako organizacja, oraz miejsce wzajemnych interakcji poszczególnych 

podmiotów, a także jej historia i tradycja. Takiego zdania jest Anna Okońska-Walkowicz, 

która uważa, że kultura szkoły to: „(…) jej program, sposób jej zarządzania, tradycje 

i obrzędy, sposób spędzania przez uczniów przerw i czasu wolnego, ich poczucie dumy ze swej 

szkoły, relacje między uczniami i nauczycielami, sposoby komunikowania się uczniów ze sobą 

i rodziców z nauczycielami, to wreszcie treść rozmów rodziców z uczniami o szkole i rozmów 

o szkole prowadzonych przez rodziców. (….) to sposób porozumiewania się nauczycieli 

                                                
163 J. Kuźma, Kultura…, dz. cyt., s. 45. 
164

 Tamże, s. 46. 
165 Tamże, s. 47. 



67 

z rodzicami i sposób rozmawiania nauczycieli ze sobą, atmosfera zajęć, rad pedagogicznych, 

spotkań nauczycielskich, zebrań rodziców, to klimat spotkań absolwentów, czyli wszystko to, 

co jest codziennym życiem szkoły” 
166

.  

Maria Dudzikowa zwraca także uwagę, że obok istniejących w szkole programów 

wychowawczych i działalności opartej na współpracy społeczności szkolnej, w szkole 

powinna istnieć także kultura współpracy, która opiera się na codziennym współdziałaniu 

członków społeczności szkolnej, skupionych wokół ważnych, uzgodnionych 

i wynegocjowanych celach edukacyjnych
167

. Kulturę współpracy wiąże ona z kulturą szkoły, 

którą za D. Hargreaves i D. Hopkins określa jako „procedury, wartości i oczekiwania, które 

kierują ludzkim zachowaniem wewnątrz organizacji”, jako „obecny sposób postępowania 

dookoła nas”
168

. Kulturę współpracy określa również jako „ zespół ludzi pracujących 

wspólnie na rzecz przekształcania tej instytucji w żywy system uczący się i rozwijający siebie, 

młodzież i swoje otoczenie”
169

. W tym kontekście szkoła nie jest sterowana z zewnątrz, lecz 

sama jest twórcą zmian, w wyniku współpracy członków jej społeczności i partnerów, efekty 

działania nie są wypadkową działań pojedynczych nauczycieli. Współdziałanie to może 

spowodować, że wynik działania jest ostatecznie korzystniejszy niż suma działań 

pojedynczych podmiotów tego działania
170

.  

Zdaniem cytowanej autorki, aby kultura szkoły przekształciła się w kulturę 

współpracy najważniejsze jest, aby była ona: jednostką zmian, ponieważ przy zewnętrznym 

wsparciu władz i innych partnerów jej sprzyjających następują pożądane zmiany, które 

materializują się w szkole, jednostką zorientowaną zarówno na subiektywne, jak i obiektywne 

spojrzenie na rzeczywistość szkolną, bowiem subiektywne odbieranie rzeczywistości ma 

zasadnicze znaczenie na działania zmierzające w kierunku zmian, i wreszcie jednostką 

współpracy, w której zachodzące zmiany są następstwem współpracy na poziomie całej 

szkoły i przy udziale wszystkich jej podmiotów
171

.  

Kultura współpracy winna stworzyć efekt synergii. Zagadnieniem tym zajęła się 

Bożena Tołowińska, która stwierdza, że „Synergia to zaangażowanie na rzecz wspólnoty 
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ludzi. Rolą liderów jest aranżowanie takich sytuacji, aby w grupie nawiązywały się 

autentyczne więzi, aby były one mocne, aby komunikacja była otwarta, aby członkowie grupy 

rozumieli, że są dla siebie i mogą wzajemnie wykorzystywać (w pozytywnym znaczeniu) swoje 

zasoby, „walczą” z problemem, a nie ze sobą, energię wykorzystują pozytywnie przeciwko 

problemowi, a nie negatywnie – przeciwko sobie”
172

. Uważa ona, że synergia, która opiera się 

na zasadzie, że efekt końcowy jest większy niż suma efektów cząstkowych, może stworzyć 

sytuację, w której pojawi się więcej zrozumienia, zaufania i wnoszenia wkładu w relacjach 

społecznych, co spowoduje „proaktywność” wyrażającą się wiarą w siebie, „(…) 

koncentrowanie się na rozwijaniu własnych zasobów, zamiast obwiniania okoliczności za 

niepowodzenia lub w ogóle niepodjęte działania”
173

. Anna Walulik uważa natomiast, że „W 

perspektywie humanistycznej przez synergię należy zatem rozumieć „wartość dodaną”, która 

nie zostaje stworzona wprost, lecz ujawnia się, jako dodatkowy element oddziaływania albo 

współdziałania dwóch lub więcej wyróżnionych czynników. Istota procesu, w którym zachodzi 

efekt synergiczny, jest pojawienie się dodatkowej jakości, która nie istniała wcześniej” 
174

.  

Na kulturę szkoły wpływa wiele czynników wymienianych powyżej, ale nie można 

pominąć także wzajemnych relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Otoczenie społeczne 

także wpływa na kulturę szkoły, ale również kultura szkoły oddziałuje na otoczenie, w którym 

funkcjonuje poprzez zachowanie uczniów, opinie absolwentów, a zwłaszcza poprzez różnego 

rodzaju imprezy organizowane przez szkołę. Związek szkoły z otoczeniem, w którym 

funkcjonuje, według D. Tuohy określają: „funkcjonujący w danej szkole obraz jej funkcji 

w społeczeństwie, powiązania szkoły z innymi instytucjami, sposób, w jaki wytycza się granicę 

między szkołą a światem zewnętrznym”
175

.  

Tożsamość szkoły, ukryty program, przestrzenie szkoły 

Tożsamość szkoły jest to pojęcie, które ściśle jest powiązane z klimatem i kulturą 

szkoły. Bardzo precyzyjną definicję tego pojęcia sformułowała Krystyna Chałas: „Tożsamość 

szkoły można najogólniej określić, jako styl pracy charakterystyczny dla danej szkoły, 

pozwalający rozwiązywać stałe problemy „wpisane” w jej istotę, oraz problemy, których 

nośnikiem są nieprzewidziane sytuacje. Ten styl pracy jest uwarunkowany przez poziom 
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tożsamości jej podmiotów”
176

. Mirosław Szymański bardzo krótko stwierdza: „O tożsamości 

szkoły można sensownie mówić przede wszystkim wówczas, gdy mamy do czynienia 

z istnieniem tej instytucji, jako edukacyjnej wspólnoty”
177

. Powstaje pytanie:, kto i w oparciu 

o jakie kryteria może stwierdzić, że dana szkoła stanowi wspólnotę edukacyjną? Każda szkoła 

jest pewną wspólnotą, zatem ma też swoją tożsamość, posiada swoiste cechy odróżniające ją 

od innych szkół.  

Na tożsamość szkoły, która odróżnia ją od innych szkół, wpływa wiele czynników, 

Mirosław Wawrzak-Chodaczek wymienia znaczną ich liczbę: wartości i normy moralne, 

umożliwiające uczniom zachowanie godności osobistej i moralnej; godność zawodowa 

nauczycieli wynikająca z traktowania przez nich szkoły jako miejsca działalności 

pedagogicznej, a nie jako miejsca zarobkowania; godność moralna nauczycieli, czyli 

kierowanie się nauczycieli zasadami moralnymi nie tylko w stosunku do uczniów, ale także 

w życiu codziennym, co powoduje, że stają się oni godnymi szacunku; reprezentowanie przez 

nauczycieli wartości etycznych - działania zgodne z głoszonymi przez siebie poglądami 

i zasadami moralnymi; kierowanie się nauczycieli zasadami prawdy, dobra i piękna; 

postępowanie nauczycieli w oparciu o zasadę odpowiedzialności, sprawiedliwości 

i życzliwości; działanie nauczycieli oparte na prawdzie, która sama w sobie stanowi cel 

i istotę poznania; rozwijanie przez nauczycieli u uczniów umiejętności zrozumienia drugiego 

człowieka, szanowania jego poglądów; kreowanie interakcji między uczniami 

a nauczycielami na zasadzie podmiotowości, wzajemnego szacunku, interakcji pozbawionych 

jakichkolwiek przejawów przemocy; działania nauczycieli oparte o normy i wartości moralne, 

uznawanie wolności uczniów i ich prawa do odmiennego zdania; obiektywizm 

i sprawiedliwość oceniania uczniów; partnerskie relacje między nauczycielami i uczniami, 

bez zależności władzy i przymusu; przestrzeganie zasad tolerancji w codziennym życiu 

szkoły, szanowanie indywidualności uczniów, pozwalanie im na swobodne podejmowanie 

decyzji, przy jednoczesnym ponoszeniu przez nich konsekwencji za te decyzje; szanowanie 

praw człowieka, jego swobód demokratycznych i odrzucanie przemocy jako środka służącego 

realizacji celów
178

. 
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Zrealizowanie tych wartości nawet w niepełnym wymiarze ma istotny wpływ na 

tworzenie tożsamości szkoły, która sprzyja wszechstronnemu rozwoju uczniów, a także 

wzbogaca tożsamości samych nauczycieli. Powoduje to stworzenie środowiska dydaktyczno-

wychowawczego, które w sposób specyficzny dla danej szkoły, w oczach uczniów 

i środowiska lokalnego sprawi, że szkoła ta będzie reprezentować tożsamość akceptowaną nie 

tylko przez uczniów. Mówiąc o tożsamości szkoły, należy brać pod uwagę także jej rodzaje, 

a bardziej precyzyjnie ujmując - podmioty tożsamości: tożsamość indywidualną 

(poszczególnych uczniowie, nauczycieli, czy też absolwentów), tożsamość grupową 

(tożsamość uczniów, nauczycieli jako grup) czy wreszcie tożsamość instytucjonalną 

(tożsamość szkoły jako instytucji)
179

. Tożsamość szkoły należy także rozpatrywać 

w wymiarze czasowym, oscylując między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością
180

.  

W szerszym zakresie zagadnienie to interpretuje Maria Groenwald, która 

wyszczególnia następujące czynniki wpływające na tożsamość szkoły: pamięć przeszłości 

wraz ze świadomością określonego początku; przeszłość szkoły, jej początki, rozwój zapisany 

w pamięci uczniów (absolwentów) i nauczycieli, zdarzenia z życia szkoły, nie tylko 

rzeczywiste, lecz często wymyślone, bowiem wspomnienia przeszłości są ważnym elementem 

spajania grupy, byłych uczniów czy też nauczycieli, i mogą pełnić zasadniczą rolę 

integracyjną; antycypacja przyszłości, przewidywanie przyszłości szkoły, uwzględniając jej 

reformy i dostosowanie do zmian, które mają miejsce w społeczeństwie; tożsamość samego 

siebie rozumiana jako tożsamość o charakterze moralnym, polegająca na „byciu sobą”, czyli 

ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny wobec innych ludzi, zwłaszcza dotyczy to 

nauczycieli i ich relacji z uczniami, ważna jest także tożsamość uczniów, utożsamianie się 

z grupą rówieśniczą, czy też z własną szkoła; prezentowanie się szkoły, jej wizerunek, czyli 

architektura, symbolika, zwyczaje, ceremoniał, organizowane imprezy, zwłaszcza te 

o szerszym niż szkolnym zasięgu; tożsamość fasadowa, związana z prezentowaniem się 

szkoły na zewnątrz, tworzeniem własnego wizerunku głównie w mediach, podkreślanie 

chlubnej historii szkoły, jej tradycji, sukcesów i osiągnięć wychowanków, tworzenie wizji 

sukcesów w przyszłości
181

: 

Mówiąc o tożsamości szkoły często mamy na myśli konkretną szkołę, z jej historią, 

osiągnięciami, specyfiką działania w danym środowisku. Na tak rozumianą tożsamość 

w głównej mierze mają wpływ pracujący w niej nauczyciele, dyrektorzy, normy i zwyczaje, 

                                                
179  M. Groenwald, Szkoła za fasadą tożsamości, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, Tom 1, Konteksty 

teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red. K. Chałas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 286. 
180 Tamże, s. 287. 
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a także jej relacje ze środowiskiem lokalnym. W tym ujęciu tożsamość szkoły jest 

odzwierciedleniem nie tylko działania szkoły tu i teraz, lecz w głównej mierze jej historii, 

a zwłaszcza historii zapamiętanej przez jej absolwentów. Analizując tożsamość szkoły jako 

proces sprawczy, mający następstwo w późniejszym czasie, należy postawić sobie pytanie: 

„Kim jesteśmy jako wspólnota i społeczność naszej szkoły?; w jakim stopniu będąc uczniem, 

nauczycielem, dyrektorem tej szkoły staję się lepszym człowiekiem?”
182

. 

Program nauczania jest selekcją wiedzy nagromadzonej w poszczególnych 

dziedzinach ludzkiego życia (poznania). Selekcja ta jest konieczna ze względu na ogrom tej 

wiedzy i niemożność jej skumulowania w programie szkoły. Selekcja ta jest dokonywana 

przez ekspertów poszczególnych dziedzin wiedzy, którzy – z uwagi na swoje kompetencje – 

są w stanie budować struktury wiadomości dla celów dydaktycznych, hierarchizując je wedle 

znanych sobie kryteriów ważności i nie naruszając epistemologicznej racjonalności całego 

systemu wiedzy z danej dziedziny
183

. Programy nauczania obejmują zakres wiedzy z danego 

przedmiotu, jaki powinien opanować uczeń na danym etapie nauczania. Oprócz 

usankcjonowanego przez władze oświatowe zakresu materiału w programie szkoły uczeń 

nabywa wiedzę z wielu obszarów, jako wypadkową różnorodnych oddziaływań w środowisku 

szkolnym. W. Okoń program nauczania definiuje w następujący sposób: „…program szkolny, 

przedstawienie celów, treści oraz metod nauczania i uczenia się danego przedmiotu, niekiedy 

również wyników, które powinny być osiągnięte przez uczniów” 
184

. 

Oprócz oficjalnego programu nauczania, funkcjonującego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szkole istnieje także wiele oddziaływań, zwłaszcza na uczniów, które mają 

charakter niejawny (niezamierzony) i głęboko zakamuflowany. W oczach badaczy 

oddziaływania te odgrywają bardzo istotna rolę w procesie edukacyjnym i wychowawczym. 

Oddziaływania te definiowane są jako „ukryty program szkoły”. Wincenty Okoń ukryty 

program szkoły określa jako utajony i definiuje go następująco: „(...) program utajony (ang. 

hidden curriculum), „program” faktycznie oddziałujący na młodzież szkolną, lecz 

niepoddający się żadnej rejestracji; jego wpływ – dobry lub zły – jest bardzo różny 

w zależności od poziomu uczniów, od środowiska wychowawczego i od wpływu zaplanowanej 

pracy wychowawczej szkoły oraz realizacji rzeczywistych programów nauczania”
185

. 

                                                                                                                                                   
181 Tamże, s. 287-295. 
182  A. Lendzion, Poznawanie historii własnej szkoły, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, Tom 1, Konteksty 
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183 M. Malewski, Od nauczania…, dz. cyt., s. 23. 
184 W. Okoń, Nowy…, dz. cyt., s. 228. 
185 W. Okoń, Nowy…, dz. cyt., s. 228 
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Justyna Nowotniak podkreśla wieloznaczność i złożoność pojęcia ukrytego programu, 

przypisuje mu wiele cech, określając go jako: „…program niejawny, program latentny, 

program utajony, program nieoficjalny, program zamaskowany, pozadydaktyczne skutki 

szkoły, drugi program szkolny, produkt uboczny szkoły, pozanaukowe elementy procesu 

nauczania”
186

. Na zakończenie podaje bardzo szczegółową definicję, którą warto przytoczyć 

w całości, ponieważ opisuje ona w sposób dokładny istotę i rolę tego programu: „Program 

ukryty szkoły jest to powtarzalny element doświadczenia ucznia o charakterze edukacyjnym, 

wywołujący u niego wychowawczo ważne konsekwencje, które nie są zawarte w żadnym 

oficjalnie realizowanym programie nauczania i wychowania lub innych założeniach polityki 

oświatowej, ani też w intencjonalnych projektach działań nauczyciela, administracji szkoły, 

autorów podręczników czy władz oświatowych. Ukryte programy szkoły mogą być 

zróżnicowane pod względem treści i zakresu oddziaływania oraz obszaru występowania 

(koncepcja wiedzy, ocenianie wewnątrzszkolne, zagospodarowanie przestrzeni), co wynika 

z faktu, że każda społeczność szkolna tworzy własną, odrębną kulturę szkoły”
187

.  

W podobnym tonie o ukrytym programie szkoły wypowiada się Zbigniew Kwieciński, 

który stwierdza, że ukryty program szkoły związany jest ze zdobywaniem wiedzy przez samo 

przebywanie ucznia w szkole bez ingerencji nauczyciela; są to efekty edukacyjne, które 

powstają samoistnie, bez świadomości samych uczniów
188

. Aneta Pańtak podkreśla także, że: 

„Ukryty program jest nieodłącznie związany z istnieniem szkoły. Stanowi on powtarzalny 

element doświadczenia każdego ucznia w szkole, który wywiera na niego określony wpływ. Na 

skutek długotrwałego oddziaływania ukrytego programu uczniowie uczą się pewnych 

zachowań, nabywają pewnych cechy, właściwości, postaw. Chodzi o postawy w uczeniu się, 

podejście do życia, do szkoły, do siebie”
189

. 

W zupełnie odmienny sposób do ukrytego programu szkoły odnosi się Małgorzata 

Kozioł, która w pewnym sensie utożsamia go z klimatem i kulturą szkoły, stwierdza, że na 

ukryty program szkoły składają się między innymi: przestrzeń architektoniczna szkoły (wnętrze 

szkoły, korytarze, łazienki szkolne, klasy lekcyjne z ich wewnętrzną architekturą – układ 

ławek – i wyposażeniem,), częsty brak pomieszczeń, z czym wiąże się duża liczebność klas; 

organizacja procesu nauczania; dwuzmianowość, plan lekcji niedostosowany do higieny 

                                                
186 J. Nowotniak, Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 

Kraków 2012, s. 67. 
187 Tamże, s.79. 
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Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000, s. 20. 
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nauczania (lekcje wymagające dużego wysiłku intelektualnego w planie winny być 

zorganizowane na pierwszych lekcjach); osobowość nauczyciela, jego postawy względem 

uczniów, poglądy, przyzwyczajenia, uprzedzenia i wierzenia, segregowanie uczniów według 

kryterium „ofiar” i „pupilków”; ocenianie uczniów; ocena subiektywna nie zawsze 

odzwierciedlająca wiedzę i umiejętności ucznia, może być ona zawyżona lub zaniżona, jeżeli 

nauczyciel, świadomie lub nie, bierze pod uwagę, np. cechy charakteru danego ucznia, jego 

zachowanie, fakt czy go lubi lub inne rzeczy niezwiązane z opanowaną przez niego wiedzą 

i umiejętnościami; postawy samych uczniów; umiejętność rozszyfrowania „nastroju” 

nauczyciela, optymalne dostosowanie się do tego nastroju; treści kształcenia zawarte 

w podstawach programowych, oraz utrwalone w społeczeństwie stereotypy, które mogą np. 

sugerować, że dziewczęta nie mają predyspozycji do studiowania na kierunkach ścisłych
190

. 

Powyższe przykłady ukazują negatywne aspekty życia szkolnego, a przede wszystkim 

są uogólnieniem negatywnych postaw nauczycieli. Jest rzeczą bezdyskusyjną, że nauczyciele 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym są głównym podmiotem oddziaływującym na 

edukację uczniów. Oni jako kreatorzy tego procesu poprzez swój stosunek do obowiązku 

zawodowego i do uczniów, których powinni traktować jako partnerów tego procesu, mogą 

tworzyć taką atmosferę (klimat), tym samym sprawiając, że w systemie oświatowo-

wychowawczym najważniejszymi podmiotami będą uczniowie. 

Szkoła jest organizacją wielowymiarową, opartą na wzajemnych relacjach 

zachodzących między jej podmiotami. Interakcje te wynikają z organizacji oświaty, w sensie 

prawnym i organizacyjnym. Poza tym szkoła jako „żywy organizm” reaguje na różne bodźce, 

zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Te relacje powodują, że poszczególne działania 

nauczycieli, uczniów, rodziców i kadry kierowniczej determinują działania innych 

podmiotów; często efekty tych działań nie są zamierzone, a ich skutki mogą się okazać dużym 

zaskoczeniem. Absolwent opuszczający mury szkoły często nabył wiedzę i umiejętności 

daleko nieadekwatne w stosunku do oficjalnego programu, który obowiązywał w danej 

szkole. Możemy mówić, zatem „…o skutkach oddziaływania wszystkiego, co istnieje poza 

określonymi oficjalnie celami. Innymi słowy, możemy przyjąć, iż jest to program 

niedeklarowany, rozbieżny lub sprzeczny z programem ujawnionym, a także całkowicie lub 

choćby częściowo nieintencjonalny”
191

. Niejawne aspekty edukacji, a zwłaszcza wiele 

składników procesu dydaktycznego, które nie są jednoznacznie zidentyfikowane, a mają 
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istotny wpływ na przebieg i wyniki pracy szkoły, spowodowały zainteresowania badaczy 

tymi problemami. Zaczęto analizować „ukryty program” szkoły, tu znów pojawiło się wiele 

spojrzeń na ten problem i prób zdefiniowania tego zjawiska
192

.  

Wiktor Żłobicki podaje przykładowe obszary związane ze studiowaniem nad ukrytym 

programem szkoły, obszary te to: „Budynki i pomieszczenia, komunikacja interpersonalna, 

środowisko pozaszkolne, uwarunkowania organizacyjne, przemoc (strukturalna oraz 

symboliczna), podręczniki, programy oraz treści kształcenia i wychowania, rola zawodowa 

nauczyciela, kształcenie nauczycieli”
193

. Każdy z tych obszarów stanowi w rzeczywistości 

odrębny obszar badań dotyczących ukrytego programu szkoły. Jednakże należy mieć 

świadomość, że te obszary wzajemnie się przenikają i oddziaływają na siebie, zatem winny 

być w badaniach traktowane łącznie, co stanowi duże wyzwanie. Ukryty program szkoły 

może stać w sprzeczności z programem oficjalnym i jest on jedyny w swoim rodzaju, należy 

go zatem łączyć z poszczególną szkołą, jej architekturą (przestrzenią), klimatem i kulturą. 

Szkoła jako instytucja, której zadaniem jest optymalizacja procesu dydaktyczno-

wychowawczego w celu maksymalnego rozwoju uczniów, działa w określonej 

rzeczywistości, a jej efektywność jest funkcją wielu zmiennych, wśród których ukryty 

program nie może być pomijany. 

Klimat szkoły jest związany nierozerwanie z określonym miejscem, czyli 

przestrzenią szkoły. Wszelkie działania mają miejsce w określonej przestrzeni; fizycznej, 

duchowej, realnej, czy też ukrytej. Sposób zagospodarowania tej przestrzeni wyrażają 

elementy kultury szkoły. Aleksander Nalaskowski uważa, że przestrzeń szkolna to „(…) 

zespół zachowań, paleta odczuć, materialna część otoczenia, środowisko, budowle, 

przedmioty czy otaczający nas materialno-niematerialny świat”
194

. Wyróżnia on przestrzeń 

publiczną szkoły, przestrzeń prywatną i intymną. Przestrzeń publiczna to przestrzeń, 

w której wszyscy (uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi) podlegają, 

niezależnie od swej woli, ocenie i kontroli w różnym zakresie. Przestrzeń publiczna obejmuje 

publiczną przestrzeń rytualną, która odwołuje się do wspólnych wartości, przyjętych w danej 

społeczności; odpowiednie gesty, używany język, znaczenia przedmiotów symbolicznych, np. 

sztandar szkolny, czy też ceremoniał szkolny, jest ona oparta na dużej subiektywności 

                                                                                                                                                   
191 W. Żłobicki, Ukryty program w edukacji, Między niewiedzą a manipulacją, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
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192 Za twórcę tego określenia przyjmuje się Philipa Jacksona. Problemem tym w Polsce zajmowali się między 
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członków społeczności szkolnej; publiczną przestrzeń formalną, w której otoczenie jest ściśle 

zdefiniowane, a zachowanie w tej przestrzeni wymaga odpowiednich z góry określonych 

form zachowań, nie są tu istotne wartości i symbole; trzecim wymiarem przestrzeni 

publicznej jest publiczna przestrzeń służbowa, w której określone są, na zasadzie mocy prawa 

i podległości zachowania członków społeczności szkolnej, nawet poprzez ingerowanie 

w przestrzeń prywatną, czy też w przestrzeń intymną
195

.  

Przestrzeń prywatna zdaniem Aleksandra Nalaskowskiego „to zespół miejsc 

i przypisanych do nich zachowań, które ograniczane są przede wszystkim indywidualną 

kulturą jednostki i jej własną hierarchią wartości oraz potrzebami”
196

. Przestrzeń ta stanowi 

miejsce, w którym uczeń może wypocząć, zaprosić do swojej prywatnej przestrzeni innych, 

wybranych przez siebie uczniów. W związku z tym, że prawie wszystkie pomieszczenia 

w szkole mają charakter publiczny, a przebywający w nich uczniowie podlegają kontroli 

i obserwacji, uczniowie poszukują w szkole „zakamarków” (piwnic, schodów, ubikacji), które 

czynią swoją przestrzenią prywatną. Z kolei przestrzeń intymna stanowi składnik przestrzeni 

prywatnej, może w niej partycypować tylko ten uczeń, który został „zaproszony” przez 

innego ucznia, to „obszar otaczający jednostkę o nieprzekraczalnych dla innych 

granicach”
197

. W szkole takie przestrzenie są dla wielu uczniów niedostępne, są świadomie 

likwidowane, dba się o to, by uczeń nie „ukrywał” się podczas przerw. Pozbawianie uczniów 

poczucia intymności jest dla nich bardzo uciążliwe i wpływa niekorzystnie na ich 

samopoczucie
198

. 

Najważniejszym miejscem w szkole jest klasa szkolna, która zdaniem tego badacza 

łączy wszystkie trzy wymiary przestrzeni publicznej
199

. Porównuje on klasę szkolną do 

świątyni, nauczyciela do kapłana, uczniów do wiernych. Miejsce pracy nauczyciela (biurko, 

tablica), wyposażone w takie przedmioty jak godło, krzyż A. Nalaskowski nazywa ołtarzem. 

Wokół tego ołtarza gromadzą się uczniowie (wierni), którzy muszą przestrzegać z góry 

narzuconych norm postępowania (milczenie, skupienie uwagi, sposób zabierania głosu). 

W przestrzeni publicznej, jaką jest klasa, zachodzą procesy, które nie są możliwe do 

zrealizowania w przestrzeni prywatnej, czy też w przestrzeni intymnej. Po wejściu do klasy 
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76 

uczniowie tracą swoją tożsamość i stają się członkiem zespołu, a nauczyciel ich 

przewodnikiem w procesie zdobywania wiedzy
200

.  

Krzysztof Polak uważa natomiast, że: „Przestrzeń szkolna to jednocześnie przestrzeń 

pracy i nauki, oddziałująca na uczniów i nauczycieli. Może skłaniać do aktywności, mieć 

właściwości energetyzujące, może jej zagospodarowanie dostarczać przyjemności lub 

przeciwnie – może zniechęcać do działania, sprawiać przykrość, przebywanie w szkole, 

uczynić pasmem uciążliwych i z trudnością tolerowanych obowiązków.” Podobnie jak inni 

autorzy dzieli on przestrzeń szkolną na publiczną, prywatną i intymną. Przestrzeń publiczna 

jest dostępna dla całej społeczności szkolnej oraz gości ją odwiedzających, to klasy lekcyjne, 

korytarze, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet dyrektora, szkolna biblioteka, gabinet 

pedagoga. Przestrzeń prywatna, tworzona zarówno przez uczniów (miejsca, w której tylko 

najbliżsi mogą się z nimi zaprzyjaźnić – np. hol szkolny, szatnia), jak i nauczycieli (gabinety). 

Przestrzeń intymna to szczególny przypadek przestrzeni prywatnej, do której dopuszczane 

są tylko pojedyncze, konkretne osoby. W tej przestrzeni najczęściej uczeń tworzy sobie 

własny świat, w którym jest odseparowany od całej społeczności szkolnej, do którego 

zaprasza tylko „wybranych”, uprzywilejowanych
201

.  

Ważnymi elementami tworzącymi przestrzeń szkolną są: wejście do szkoły stanowiące 

pierwszy element kontaktu ze szkołą, jej wizytówka, to tu powinniśmy uzyskać dostęp do 

informacji o tej placówce; korytarze szkolne - przestrzenie, które można zagospodarować 

w celu wykorzystania ich do szeroko rozumianej edukacji - informacje o szkole, tablice, np. 

pierwsza pomoc przedlekarska lub do miejsc, w których uczniowie aktywnie spędzają czas 

(stoły do tenisa stołowego). Pokój nauczycielski stanowi także część tej przestrzeni, 

dostępność uczniów do niego wskazuje na klimat panujący w szkole (przyjazne relacje uczeń-

nauczyciel), świadczy także o komunikacji między podmiotami szkoły. Również szatnia 

szkolna, która może być wykorzystywana przez uczniów jako miejsce, które zapewnia pewną 

intymność, są nimi także schody, które mogą służyć nie tylko jako ciąg komunikacyjny, ale 

mogą, przy niewielkich nakładach stać się schodami dydaktycznymi (np. łańcuch przeżycia). 

W. Żłobicki, analizując w swoich badaniach niejawne przekazy przestrzeni szkoły, 

porównywał w różnych placówkach aranżacje pomieszczeń szkolnych, biorąc pod uwagę: 

ustawienie ławek (tradycyjne w rzędach, po obwodzie koła, w literę U lub układ prostokąta, 

bądź inne); ustawienie biurka nauczyciela (centralnie pod tablicą lub z boku) i tablicy (w 

                                                
200 Tamże, s. 48-49. 
201

 K. Polak, Kultura szkoły od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 73. 
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przeważającej większości centralnie z przodu klasy); istnienie szafek indywidualnych 

uczniów (przypadki rzadkie w niższych klasach szkoły podstawowej); miejsca wypoczynku 

dla uczniów (edukacja wczesnoszkolna) i prezentacji twórczości uczniów; gabinety 

specjalistyczne: gabinet pielęgniarki, pedagoga szkolnego; aulę szkolną, salę gimnastyczną, 

świetlicę szkolną; pokój nauczycielski (jego dostępność dla uczniów), sekretariat (jego 

otwartość dla uczniów), gabinet dyrektora, bibliotekę, korytarze szkolne (funkcje 

komunikacyjne, ale także informacyjne)
202

. Sposób aranżacji tych pomieszczeń, a szczególnie 

ich dostępność dla uczniów w istotny sposób ma wpływ na „przestrzeń edukacyjną”, 

a zwłaszcza na jej aspekt niejawny. Aranżując przestrzenie szkoły projektanci szkolnych 

gmachów wychodzą naprzeciw bardziej nauczycielom i rodzicom, a w mniejszym stopniu 

uczniom
203

. W każdej szkole można wyróżnić miejsca ważniejsze (lepsze) oraz te gorsze, 

często marginalizowane (szatnie szkolne). Tym pierwszym A. Nalaskowski przypisuje 

„wartość sacrum”. Sacrum szkoły może mieć charakter zewnętrzny (np. godło, krzyż, 

portrety; symbole potwierdzające najwyższe wartości) oraz wewnętrzny (gablota ze 

sztandarem, plansze, gazetki szkolne, wizerunek patrona szkoły, tablice informujące 

o osiągnięciach szkoły i jej uczniów)
204

. Strażnikami, którzy czuwają nad sacrum szkoły są 

pedagodzy. „Pełnią oni funkcję kapłanów, syndyków i strażników najważniejszych wartości. 

Są w szkole po to, aby wiedzieć wszystko, co jest potrzebne, aby szkoła była miejscem 

świętym. Natomiast dyrektor szkoły jest jak cadyk odizolowany od dźwięków, zapachów 

i dynamiki szkolnego życia”
205

. Często gabinet dyrektora stanowi miejsce, do którego mogą 

zaglądać tylko wybrani, rzadko są nimi sami uczniowie. Ważnym miejscem jest także 

biblioteka, którą określa on mianem „szlachetnego miejsca”, miejsca stanowiącego źródło 

wiedzy.  

Przestrzeń szkoły, podobnie jak ukryty program szkoły, ma znaczący wpływ na efekty 

dydaktyczno-wychowawcze szkoły, bezsprzecznie wpływa na klimat i kulturę szkoły. Wpływ 

ten wydaje się znaczący, chociaż jest trudny, a wręcz niemożliwy do zmierzenia
206

.  

                                                
202 W. Żłobicki, Ukryty program…, dz. cyt., s. 59-65. 
203 A. Nalaskowski, Edukacja. Korzenie-źródła-narracje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017, s. 76. 
204 Tamże, s. 76-78. 
205 Tamże, s. 78-85. 
206 Autor w dalszej części dysertacji postara się pokazać, że w historii szkoły, którą poddał badaniu, przestrzeń 

szkoły, jej wyposażenie, nie wpływała negatywnie na proces kształcenia, zwłaszcza w okresie po II wojnie 
światowej. 
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1.2. Szkoła jako podmiot badań naukowych  

Szkoła stanowi jedną z najważniejszych instytucji życia społecznego, jest związana ze 

społeczeństwem od najdawniejszych czasów. Wraz z rozwojem społeczeństw ulegała także 

licznym zmianom-reformom. Współczesne oblicze szkoły, jej organizacja, efektywność 

działania i poziom stanowią efekt jej przemian na przestrzeni dziejów. Chcąc doskonalić tę 

instytucję, należy poddać ją szczegółowym badaniom, zarówno w ujęciu historycznym (jaka 

była przed laty), jak i w odniesieniu do szkoły dnia dzisiejszego, aby móc „stworzyć szkołę 

jutra”, szkołę nowoczesną, nadążającą za wyzwaniami współczesnego świata, świata, który 

ulega dynamicznym zmianą. Stąd liczni badacze poświęcają temu problemowi sporo czasu 

i energii. Józef Kuźma w 2001 r. wprowadził pojęcie dla nauki o szkole, którą nazwał 

„scholiologią, od greckiej nazwy scholio – szkoła i lógos – nauka, pojęcie, słowo, której 

przedmiotem byłyby badania działalności szkoły, jako instytucji społecznej, jej systemu 

organizacyjnego, funkcji i programów dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych 

w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości”
207

.  

Szkoła posiada cechy, które są niezależne od ustroju gospodarczego i politycznego, są 

nakierunkowane na wszechstronny rozwój uczniów, zdaniem cytowanego wyżej J. Kuźmy 

poprzez przekazywanie wiedzy w oparciu o metody naukowe, z wykorzystaniem teorii 

pedagogicznych i psychologicznych. Zatem szkoła stanowi syntezę oddziaływań kształcących 

i wychowawczych, pochodzących z różnych instytucji, pokazuje całościowe spojrzenie na 

wiedzę człowieka o współczesnym świecie, cywilizacji i historii, uspołecznia swoich 

wychowanków poprzez przystosowanie ich do czynnego udziału w społeczeństwie
208

.  

Jak wynika z definicji zaproponowanej przez Józefa Kuźmę, scholiologia może badać 

szkołę z trzech perspektywach czasowych: przeszłości, analizując genezę, historię szkoły i jej 

przemiany; teraźniejszości, opierając się na aktualnym stanie szkoły i jej transformacji oraz 

przyszłości, biorąc pod uwagę rozwój organizacyjny szkoły i jej programów. Badaniom tym 

mogą być poddani nauczyciele, uczniowie, rodzice i podmiot prowadzący (jednostka 

samorządu terytorialnego) oraz podmiot nadzorujący (Kuratorium Oświaty). Badania te 

winny uwzględniać: system organizacyjny szkoły; wewnętrzny i zewnętrzny, system 

dydaktyczny szkoły (klasowy i pozaklasowy) oraz system wychowawczy szkoły 

(ogólnoszkolny, klasowy, grupowy i indywidualny)
209

.  

                                                
207 J. Kuźma, Nauka o szkole. Teorie i wizje przyszłej szkoły, „Rocznik Pedagogiczny” 2003, Tom 5(41), nr 2, s. 

17. 
208 Tamże, s. 18. 
209 Tamże, s. 22-26. 
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Scholiologia w swoim spojrzeniu na szkołę powinna między innymi uwzględniać 

poglądy i metody opracowane przez takie subdyscypliny naukowe, jak: pedagogikę 

(pedagogikę szkolna, dydaktykę, teorie wychowania), psychologię (psychologię rozwojową 

i społeczną), teorię zarządzania i organizacji (planowanie i programowanie). Jako nauka może 

opisywać i badać szkołę z punktu widzenia filozofii, jej poglądów na szkołę i edukację 

związaną z rozwojem tej dyscypliny, z punktu widzenia socjologii, zwłaszcza socjologii 

edukacji, a w ramach niej socjalizacji, która nie skupia się tylko na procesach 

przygotowujących uczniów (wychowanków) do pełnienia ról w społeczności dorosłych, lecz 

winna zajmować się zwłaszcza procesami wzajemnej socjalizacji dzieci, rodziców, 

przełożonych i podwładnych
210

. 

To zapewne nie wszystkie kierunki badań, jakimi powinna się zająć scholiologia 

w ujęciu socjologicznym; najważniejsze, aby te badania miały charakter obiektywny i były 

oparte na rzetelnych metodach badawczych. Zdaniem J. Kuźmy, bardzo ważną rolę 

w rozwoju scholiologii może odegrać także pedagogika. Początkowo pedagogikę traktowano 

jako naukę zajmującą się wychowaniem dzieci i młodzieży. „Współcześnie pedagogika 

w szerokim tego słowa znaczeniu stanowi naukę o wychowaniu, kształceniu i samokształceniu 

człowieka w ciągu całego życia, tj. zarówno dzieci i młodzieży, dorosłych (andragogika), jak i 

w starszym wieku (geragogika). … Pedagogika, jako nauka społeczna balansuje pomiędzy 

teorią a praktyką wychowania, kształcenia i samokształcenia”
211

.  

Pedagogikę można podzielić na teorię wychowania (praktyczną naukę, zajmującą się 

badaniem rzeczywistości w zakresie zjawisk i problemów społeczno-wychowawczych, które 

wpływają na osiągniecie celu, jakim jest wychowanie) oraz na dydaktykę, której przedmiotem 

jest kształcenie ludzi, czyli nauczanie innych i uczenie się nie tylko w szkole, także poza nią, 

jak również w życiu codziennym
212

. Zdaniem J. Kuźmy w ramach teorii wychowania 

scholiologia może się zająć następującymi problemami badawczymi: „Czy i na jakiej drodze 

można odbudować wartości humanizmu. Jaki jest, może i powinien być humanistyczny sens 

egzystencji człowieka we współczesnym świecie?; Rola społeczeństwa wychowującego 

w przeszłości, obecnie i w przyszłości z punktu widzenia makro- i mikro-pedagogiki; 

Wychowanie dla przyszłości w szkołach różnych szczebli i typów; Jakiego człowieka powinno 

wychować się w szkole? Promowanie rozwoju uczniów w szkołach…; Interakcja nauczycieli 

z rodzicami w procesie edukacji i socjalizacji…” Ponadto spojrzenie na szkołę jako na 

                                                
210 Tamże, s.156-157. 
211

 Tamże, s. 166. 
212 Tamże, s.167, 174. 
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środowisko „stresogenne i patogenne”, z czym wiąże się ochrona dzieci przed 

„barbarzyństwem dorosłych”
213

.  

Scholiologia winna skupić się przede wszystkim na wychowaniu i kształceniu, 

uwzględniając związki celów kształcenia z celami wychowania oraz interakcje w szkole, 

w tym w klasie. Badanie interakcji między podmiotami szkoły może spowodować eliminację 

niepowodzeń uczniów oraz przyczynić się do socjalizacji ucznia w domu rodzinnym i 

w środowisku szkolnym”
214

. Natomiast przedmiotem badań scholiologii w ramach dydaktyki 

ogólnej mogą być analizy porównawcze systemów dydaktycznych w różnych szkołach 

(w skali makro i mikro), w celu poszukiwania optymalnego modelu procesu uczenia się – 

nauczania. Próba zmodyfikowania współczesnej szkoły („odchodzenie od modelu: Wiedza → 

Program nauczania → Nauczyciel → Uczeń a docelowo zmierzanie do modelu: Wartości → 

Wiadomości → Umiejętności”) może mieć miejsce poprzez korelacje programów 

dydaktycznych i wychowawczych z zajęciami pozalekcyjnymi, modernizację środków 

kształcenia i wykorzystywanie technik i komunikacji cyfrowych
215

. 

W procesie dydaktyczno-wychowawczym oprócz uczniów, dla których powołano 

i prowadzi się szkołę, najważniejszą rolę odgrywają nauczyciele. Niezależnie od najlepszych 

teorii szkoły, koncepcji ich funkcjonowania, organizacji, nakładów finansowych, to 

nauczyciel w głównej mierze decyduje o jakości szkoły, jej efektywności i stopniu realizacji 

zadań. Nauczyciele nie tylko organizują życie klasy w toku lekcji i mobilizują uczniów do 

nauki, udzielają im rad, pomocy oraz wsparcia, ale wręcz pełnią rolę przewodników 

i ekspertów doradzają uczniom, udzielają pomocy i wsparcia, pełnią rolę ekspertów 

w zakresie nauczanego przedmiotu. W związku z tym scholiologia jako nauka o szkole 

powinna także wykorzystać wyniki badań pedeutologii (nauki o nauczycielach) i pochylić się 

nad zagadnieniami dotyczącymi osobowości, kwalifikacji i fachowości nauczycieli, jak 

również badaniem ich predyspozycji do zawodu nauczyciela. Nie bez znaczenia jest także 

status społeczny nauczycieli, zwłaszcza poszukiwanie przyczyn jego niskiego poziomu. 

Upadek autorytetu nauczyciela, zwłaszcza w Polsce w okresie powojennym jest zjawiskiem 

powszechnym, dlatego konieczne jest zdiagnozowanie tego zjawiska i poszukiwanie 

możliwości odbudowania, a może nawet stworzenia „nowego autorytetu nauczyciela”
216

.  

                                                
213 Tamże, s. 175 
214 Tamże, s. 178. 
215 Tamże, s. 178-179. 
216  Według J. Kuźmy w ramach pedeutologii scholiologia może zajmować się osobowością i cechami 

psychicznymi (pożądanymi) nauczycieli, badaniem ról, funkcji, kompetencji i postaw zawodowych nauczycieli, 

badaniami dotyczącymi stylów i strategii kierowania i oddziaływania wychowawczego oraz interakcji 

zachodzących między wszystkimi podmiotami szkoły, w tym także rolą, jaką odgrywają partnerzy szkoły. 
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Wymienione powyżej propozycje badań nie wyczerpują wszystkich, ale ich rozwój 

pociągnie za sobą zwiększenie zakresu tych badań, co w efekcie powinno spowodować, że 

badania szkoły nie będą skupiać się na krytyce współczesnej szkoły, ale przede wszystkim 

będą dawały impuls do opracowania nowej koncepcji i strategii działania szkoły. Badanie 

szkoły jest procesem bardzo skomplikowanym, ponieważ w samej swojej istocie winno 

zajmować się wszystkimi aspektami życia szkoły, w tym rolą poszczególnych podmiotów 

związanych z funkcjonowaniem szkoły, także całym systemem oświaty, który determinuje 

funkcjonowanie nie tylko poszczególnych szkół, ale także całego systemu edukacji. Badania 

te mogą dotyczyć różnych wymiarów czasowych, tzn. przeszłości, teraźniejszości oraz 

przyszłości szkoły. Zasadniczym celem tych badań w ujęciu czasowym winno być 

zbudowanie, poprzez analizę przeszłości i teraźniejszości, przyszłej szkoły. Można to 

osiągnąć poprzez zmiany organizacyjne i programowe w celu wykorzystania istniejącego 

potencjału. Rzetelne badania szkoły mogą pomóc w budowaniu nowych teorii szkoły i w ten 

sposób przyczyniać się do rozwoju i postępu całego systemu edukacji dla dobra uczniów, 

którzy są głównym podmiotem w procesie edukacyjnym. 

Szkoła z punktu widzenia badań oraz perspektywy poznawczej przedstawia złożony 

i wielopłaszczyznowy obiekt, stanowi zatem duże wyzwanie dla badaczy. W celu 

przybliżenia tego problemu stworzono teorię szkoły. Teoria w sensie ogólnym jest tworzona 

przez każdego człowieka, który zastanawia się nad otaczającym go światem. Oceniając pewne 

zjawiska zastanawia się on nad przyczynami, przebiegiem i następstwami obserwowanych 

zjawisk. Podobnie jest z teorią szkoły: każdy uczeń, absolwent i nauczyciel tworzy sobie 

własną teorię szkoły. Teorie szkoły tworzone przez ludzi nauki muszą mieć jednak inny, 

uniwersalny charakter, najlepiej gdyby teoria w sposób jednoznaczny opisywała szkołę. Życie 

pokazuje jednak, że nie powstała jedna, uniwersalna, przyjęta przez wszystkich teoria szkoły. 

„Teoria szkoły jest teoretyczno-badawczym podejściem w ramach pedagogiki szkoły, które 

zajmuje się analizą szkoły jako instytucji w jej organizacyjnej złożoności i społecznym 

zakorzenieniu
217

. Autorzy tego twierdzenia, biorąc pod uwagę wielowarstwowość i złożoność 

teorii szkoły, w celu odpowiedniej interpretacji i badania szkoły tworzą perspektywy 

teoretyczne w badaniu szkoły jako systemu, instytucji, organizacji, środowiska 

wychowawczego lub wspólnoty.  

 

                                                
217  E. Januszewska, M. Kulesza, M. Kwiatkowski, A. Odrowąż-Coates, A. Perkowska-Klejman, M. Wiatr, 

W poszukiwaniu teorii szkoły, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 3(57), s. 89-91. 
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Szkoła jako system  

W tym wypadku placówka rozumiana jest jako system społeczny złożony z uczniów, 

pedagogów, wychowawców oraz rodziców, tworzących strukturę formalną, przed którą stoją 

określone, zaplanowane zadania. Teoria systemowa szkoły próbuje znajdować relacje między 

szkołą a środowiskiem. Chcąc reformować szkołę, należy brać pod uwagę informacje płynące 

z poszczególnych szkół traktowanych jako odrębne systemy. Jest to model wysoce 

abstrakcyjny, który uniemożliwia wychwycenie wzajemnych relacji między podmiotami 

szkoły
218

. Józef Kuźma znacznie szerzej pojmuje szkołę jako system, jego zdaniem: 

„Szkolnictwo to wielki system, złożony agregat, hierarchiczny, otwarty, składający się z wielu 

podsystemów. Zajmuje on centralne miejsce w supersystemie, jakim jest system edukacji oraz 

nauki humanistyczne. Jest to z jednej strony system naturalny (żywy), dynamiczny, którego 

główną funkcją jest organizacja przez cele, czyli celowa działalność dydaktyczno-

wychowawcza. Z drugiej zaś jest systemem sztucznym (stworzonym przez społeczeństwo), 

który może funkcjonować dzięki bazie dydaktycznej, tworzonej przez daną społeczność, tj. 

obiektom szkolnym wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturze okołoszkolnej”
219

.  

System szkolny jest powiązany z otoczeniem, środowiskiem przyrodniczym 

i społecznym (zbiór elementów nienależących do systemu - nadsystem) oraz ze środowiskiem 

życia społeczności szkolnej jako składników oddziaływujących na nauczycieli i uczniów 

(system bodźców, wywołujących określone reakcje). Środowisko szkolne to „…zarówno 

administracyjne powiązania z władzami szkoły, jak i nieformalne kontakty z domem, innymi 

instytucjami, biznesem i lokalną społecznością”
220

. Zdaniem Józefa Kuźmy w systemie, jakim 

jest szkoła, występują relacje zarówno w strukturze pionowej, jaki poziomej, 

a podstawowymi kategoriami tego systemu są struktura i funkcje. „Struktura to zbiór 

elementów powiązanych w ten sposób, że zmiana jednego z nich czy zmiana sposobu 

powiązania pociąga za sobą zmianę innych elementów albo powiązań.” Zmiany w zakresie 

struktury mają zasadniczy wpływ na funkcje tego systemu
221

. 

Inetta Nowosad podkreśla natomiast, że szkołę traktowaną jako system tworzą 

aktywni ludzie, którzy nie tylko działają zgodnie z postawionymi przed nimi zadaniami, ale 

sami też zmieniają zastane sytuacje lub tworzą nowe. Szkoła jest instytucją powołaną przez 

ludzi i dla ludzi, w której czynnik ludzki odgrywa najważniejszą rolę a tworzące ją, jako 

                                                
218 Tamże, s. 94-95, 
219 J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 112. 
220 Tamże, s. 112. 
221 Tamże, s. 113. 
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system, osoby nie są tylko elementami tego systemu, lecz jego członkami, konstruującymi 

system i rzeczywistość. Dlatego priorytetowym zadaniem staje się porozumienie 

komunikujących się ludzi w ramach tegoż systemu, stworzenie kultury porozumiewania 

się
222

.  

W rozwoju szkoły traktowanej jako system Inetta Nowosad wyróżnia trzy rodzaje 

rozwoju wzajemnie na siebie oddziaływujące: „Rozwój personalny (ocena nauczyciela, 

samoocena, doskonalenie zawodowe, trening komunikacyjny, hospitacje [obecnie obserwacje; 

aut.], zebrania podsumowujące rok i inne), rozwój nauczania (skoncentrowanie na uczniu, 

nauka wykraczająca poza program, doskonalenie warsztatu, zespoły samodzielnej nauki, 

rozbudowane formy nauczania, kultura nauki) oraz rozwój organizacyjny (program szkoły, 

kultura szkoły, klimat wychowawczy, praca zespołowa, udział rodziców, współpraca ze 

środowiskiem lokalnym, zarządzanie szkołą, wprowadzenie grup kierowniczych)” 
223

.  

Szkołę można rozpatrywać jako system oparty na relacjach wewnątrzszkolnych, lecz 

bardzo ważne jest także otoczenie szkoły, rodzice, środowisko lokalne, organ nadzorujący 

i sprawujący nadzór pedagogiczny, wyższe uczelnie i inne organizacje współpracujące ze 

szkołą. Szkoła jest zatem, z jednej strony systemem zamkniętym (obszar nauczania 

i wychowania), z drugiej zaś jest systemem otwartym na otoczenie, w którym funkcjonuje. 

Oddziaływanie tego środowiska sprawia, że szkoła, ulega jego wpływom, reaguje na 

zewnętrzne bodźce i tym samym staje się systemem dynamicznym
224

. Ponadto należy 

stwierdzić, że szkoła jako system działa celowo, a poprzez swoją istotę polegającą na ciągłym 

rozwoju staje się organizacją uczącą się i systemem inteligentnym. Efektem rozwoju szkoły 

są jej zmiany organizacyjne wprowadzane w skali kraju w wyniku reform szkolnictwa. Celem 

wprowadzanych zmian jest dążenie do lepszego przygotowania uczniów do ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych, które umożliwią im dalszą karierę, w tym 

odnalezienie się na rynku pracy. 

                                                
222 I. Nowosad, Perspektywy rozwoju szkoły Szkice z teorii szkoły, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 

2003, s. 86.  
223 Tamże, s. 87. 
224 Tamże, s. 88. 
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Rycina 1 Struktura szkolnictwa po reformie w 2017 roku
225

 

 

W 2017 roku w Polsce wprowadzono reformę w systemie szkolnictwa, która zmieniła 

obowiązującą sieć szkół, tworząc tym samym nowy makrosystem szkolny. Wprowadzanie 

zmian w szkolnictwie rozpoczęto w roku szkolnym 2017/2018, na skutek czego uczniowie 

klas szóstych szkoły podstawowej kontynuowali naukę w tejże szkole, w klasie siódmej
226

. 

Wprowadzenie branżowej szkoły pierwszego stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły 

zawodowej, nastąpiło 1 września 2017 roku
227

. Struktura szkolnictwa polskiego po 

całkowitym wprowadzeniu reformy przedstawia rycina 1. 

Szkoła jako instytucja 

Wincenty Okoń definiuje tę placówkę jako instytucję oświatowo-wychowawczą 

„zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do 

przyjętych w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych 

                                                
225 https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia/ [dostęp: 16.06.2020]. 
226 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”; „Przepisy wprowadzające Ustawa - Prawo oświatowe” 

z tego samego dnia 
227 Zgodnie z założeniami reformy struktura szkolnictwa polskiego, po zrealizowaniu zmian, obejmuje: ostatni 

rok edukacji przedszkolnej, 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 

3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią szkołę 

specjalną, przysposabiającą do pracy, szkołę policealną i szkoły wyższe, Dz.U. 2017 poz. 59.  

https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia/
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i programów”
228

. Szkoła tak pojmowana z jednej strony tworzy przestrzeń określonych 

możliwości i działań, z drugiej zaś strony tworzy restrykcyjne formy kontroli w celu 

osiągnięcia pożądanego społecznie sposobu myślenia i działania. W teorii konfliktu szkoła 

jako instytucja umacnia tych, którzy mają władzę, wpływa na sposób myślenia i działania 

jednostek w celu realizacji zadań pożądanych przez tych, którzy mają władzę nad szkołą. 

W tym kontekście można postrzegać szkołę jako instytucję totalną, ponieważ udział w niej 

jest obowiązkowy, a uczestnictwo w tej instytucji w znacznym stopniu ogranicza wybór 

i możliwość działania jednostek. O instytucji totalnej mają świadczyć między innymi ścisły 

plan zajęć, regulaminy, statut szkoły oraz podporządkowanie uczniów pracownikom tej 

instytucji
229

.  

Szkołę można nazwać także instytucją społeczno-edukacyjną, wówczas tworzy ona 

system inteligentny i jest w związku z tym celową „organizacją uczącą się”. W instytucji 

uczącej się uczestnicy poszukują sensu życia, pragną spełniać użyteczne role i powiązać 

działania szkoły z życiem poza nią, na zewnątrz. Jednostka ta jako organizacja ucząca się jest 

instytucją racjonalną, działającą planowo, której głównym celem jest rozwój dziecka, cel ten 

jest jej celem nadrzędnym
230

. 

Szkoła jako instytucja działa w określonym czasie i w ściśle określonym środowisku 

lokalnym, które w znaczmy stopniu na nią oddziałuje, ale i ona sama ma wpływ na to 

środowisko. Patrząc na jej powiązania ze środowiskiem - zdaniem R. Schulza - należy 

zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: „Po pierwsze, istnieje problem strukturalnej 

odrębności szkoły od środowiska i – jako jej przeciwieństwo – problem strukturalnej 

tożsamości szkoły i środowiska”
231

. Z jednej strony szkoła jest zespolona ze środowiskiem, 

jest w środowisko wtopiona, z drugiej zaś strony jest instytucją odrębną samą w sobie, 

tworzącą własną strukturę. „Po drugie, istnieje problem miejsca i roli szkoły w systemie 

szkolnym; problem przynależności, usytuowania i funkcji szkoły w szerszym systemie 

działania…”
232

. Problem ten dotyczy relacji szkoły z ośrodkami decyzyjnymi, od których jest 

uzależniona i bez których nie może funkcjonować
233

.  

 

                                                
228 W. Okoń, Nowy…, dz. cyt., s. 274. 
229  E. Januszewska, M. Kulesza, M. Kwiatkowski, A. Odrowąż-Coates, A. Perkowska-Klejman, M. Wiatr, 

W poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 95-99. 
230 J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 113. 
231 R. Schulz, Szkoła - instytucja…, dz. cyt., s. 125. 
232

 Tamże, s. 125. 
233 Tamże, s. 125. 
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Szkoła jako organizacja 

Szkoła tak rozumiana obejmuje cele, strukturę formalną i nieformalną, uczestników 

oraz wyposażenie, posiada system administracyjny oraz system komunikacji w postaci 

bezpośredniego podporządkowania. Biorąc pod uwagę organizację procesu nauki i uczenia 

się, szkołę można rozpatrywać w skali mikro, makro i mezo. Poziom mikro obejmuje 

planowanie i organizację procesu uczenia się przez nauczycieli; programy szkolne 

realizowane na poziomie lokalnym, stanowią poziom mezo; natomiast ogólna organizacja 

uczenia się poprzez prawne regulacje, przyjęte przez władze oświatowe, podstawy 

programowe i kształcenie kadr stanowi poziom makro
234

. Maria K. Grzegorzewska uważa, że 

„(…)szkoła to swoiste ciało, gdzie funkcjonują, niczym w organizacji, konkretne grupy, 

o określonych zadaniach. W szkole, tak jak w innych organizacjach, członkowie 

ukierunkowani są na osiągnięcie wytyczonego celu”
235

. W związku z tym kierownictwo 

szkoły, nauczyciele, uczniowie, są nagradzani, podobnie jak członkowie innych organizacji, 

za realizowanie celów szkoły, są też karani za niepowodzenia na tym polu. Ponadto podobnie 

jak w innych organizacjach „(…) tworzy się procedury postępowania oraz struktury łączące 

osoby i działania, które ułatwiają członkom organizacji wykonywanie powierzonych im 

zadań”
236

. 

Zdaniem Inetty Nowosad szkoła stanowi organizację społeczną, która stawia sobie 

za cel realizację specyficznych celów pedagogicznych w formie zinstytucjonalizowanych 

procesów nauczania i uczenia się
237

. Autorka stwierdza również, że postrzegając szkołę jako 

organizację, należy brać pod uwagę następujące jej składniki organizacyjne: środowisko, 

wartości, strukturę, relacje, strategie. Środowisko rozumiane jest jako najbliższe otoczenie 

szkoły, z którym szkoła utrzymuje kontakt: zwierzchnie władze – administracyjne powiązania 

z organem nadzorującym i prowadzącym, kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za dzieci 

i młodzież, np. przychodnie psychologiczno-pedagogiczne, inne kontakty z różnymi 

instytucjami oraz z domem rodzinnym dzieci i młodzieży. Ważne tu są wzajemne relacje 

szkoły z szeroko rozumianym środowiskiem i odpowiedź na pytania: Na ile szkoła powinna 

być otwarta na środowisko, aby nie stracić swojej tożsamości? Jakie są granice izolowania 

szkoły w środowisku? Co szkoła powinna zrobić, aby zbudować konstruktywne relacje ze 

                                                
234  E. Januszewska, M. Kulesza, M. Kwiatkowski, A. Odrowąż-Coates, A. Perkowska-Klejman, M. Wiatr, 

W poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 99-101. 
235 M.K. Grzegorzewska, Kultura szkoły jako organizacji i jej wpływ na poziom stresu nauczycieli, [w:] Kultura 

organizacyjna szkoły, red. E. Augustyniak, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 

2009, s. 121. 
236 Tamże, s. 121. 
237 I. Nowosad, Perspektywy rozwoju…, dz. cyt., s. 73. 
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środowiskiem? Wartości są wyrażane ogólnie w teoriach uczenia się, a na gruncie szkoły 

w regułach, normach, w symbolach i ceremoniale szkolnym. Ważne tu są rzeczywiste 

wspólne wartości szkoły, respektowane przez wszystkie podmioty szkoły, które wyznaczają 

codzienne normy zachowania, nauczania i wychowania. Natomiast struktura dotyczy 

organizacji szkoły, podziału zadań, struktury podejmowania decyzji i struktury komunikacji. 

Struktura szkoły wynika ze zwyczajów i tradycji panującej w szkole, np. ze stylu zarządzania, 

a jej zmiana wymaga konstruktywnego podejścia do tego zagadnienia, biorąc pod uwagę 

ewentualne konsekwencje tych zmian, np. opór społeczny; trwałość panującej struktury, 

współpracę nauczycieli i ich autonomię, oddziaływanie panującej struktury na proces uczenia 

się i wykorzystywania potencjału szkoły. Autorka wymienia także relacje, czyli wzajemne 

stosunki międzyludzkie panujące w szkole, które oddziałują na cale życie szkoły – 

zarządzanie szkołą, współpracę podmiotów szkoły, ich motywację, zadowolenie, poczucie 

zaufania, chęć współpracy i wzajemnej pomocy, co w efekcie sprawia, że szkoła buduje 

klimat oparty na konstruktywnej komunikacji, dającej możliwość wszystkim podmiotom 

wpływania na jej funkcjonowanie i rozwój, a przede wszystkim umożliwia rozwiązywanie 

problemów i konfliktów. Pozostają jeszcze strategie, które dotyczą sposobu kierowania 

szkołą, kontroli jakości, podejmowania decyzji, mechanizmów służących rozwojowi szkoły, 

rozwiązywania konfliktów. To zasadniczo kierowanie szkołą, które wpływa w znacznej 

mierze na jakość kształcenia, jasność i mechanizmy podejmowania decyzji
238

. 

Opisując szkołę jako organizację, należy postrzegać ją jako całość, a nie jako 

wyodrębnione aspekty (składniki) jej pracy
239

. Szkoła jako organizacja ulega ciągłym 

zmianom, a jej rozwój ma na celu polepszenie istniejącej sytuacji. Proces ten jest procesem 

zaplanowanym, kierowanym i systematycznym, zmierzającym do poprawy skuteczności 

organizacji w rozwiązywaniu problemów i może służyć zmianom w organizacji, jaką jest 

szkoła i zmianą w systemie, którego jest elementem
240

. Zdaniem J. Kuźmy, pisząc o rozwoju 

organizacyjnym szkoły, należy brać pod uwagę następujące fakty: „Szkoła jako organizacja 

jest jednostką zmiany; ważna jest „subiektywna rzeczywistość” postrzegana przez wszystkich 

członków społeczności szkolnej; konflikty należy uważać za dogodne sposobności do 

rozwiązywania problemów powstających w placówce; szkoła wymaga przeobrażenia się 

                                                
238 Tamże, s. 76-81.  
239 Tamże, s. 81-82. 
240 J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 117. 
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w organizację uczącą się, tak by mogła sprostać nowym wymaganiom sytuacyjnym, 

zachodzącym w szybko zmieniającym się społeczeństwie”
241

.  

Roman Schulz uważa, że istotę szkoły jako organizacji można określić z trzech 

perspektyw: poprzez porównanie jej z naturalnymi ośrodkami socjalizacji takimi, jak 

rodzina, grupa rówieśnicza, tradycyjna społeczność wiejska itp. „Szkoła jako organizacja 

formalna (sztuczny ośrodek socjalizacji) jest przeciwieństwem naturalnych ośrodków, 

w których procesy edukacyjne nie są sformalizowane. W tym ujęciu analizie podlegają: 

„posiadanie specyficznego celu działania, podział pracy wśród współuczestników działania, 

formalizacja czynności na poszczególnych pozycjach, hierarchia władzy, bezosobowość 

w stosunkach międzyludzkich, dobór personelu na podstawie posiadanych kwalifikacji itp.”. 

Poprzez porównanie szkoły z innymi organizacjami takimi, jak: przedsiębiorstwa, zakłady 

i inne instytucje w celu określenia, w czym wyraża się odrębność szkoły w porównaniu 

z innymi organizacjami.  W takim spojrzeniu na szkołę jako organizację „na plan pierwszy 

wysuwają się gatunkowe cechy szkoły jako układu zorganizowanego; specyfika „tworzywa” 

działania (ludzie), swoistość celów i programu działania (kształcenie i wychowanie), specyfiki 

stosowanej technologii (komunikowanie informacji i znaczeń) oraz osobliwości strukturalne 

(struktura dwuczłonowa, obejmująca role osób kształtujących i kształtowanych)”. Wreszcie 

poprzez porównanie jej z innymi szkołami, będącymi częścią składową danego systemu 

edukacyjnego: „W podejściu tym na plan pierwszy wysuwają się indywidualne (jednostkowe) 

cechy szkoły jako organizacji, wynikające z jej usytuowania systemowego i środowiskowego. 

Ona sama zaś jest definiowana (określana co do swej tożsamości) jako specyficzny, a zarazem 

konkretny (z nazwą) element większej całości, usytuowany w określonym środowisku 

geograficzno-społecznym”
242

. 

R. Schulz uważa, że każda szkoła traktowana jako organizacja skupia w sobie swoisty 

dla siebie cel działania, który wynika z jej roli, jaką pełni w systemie edukacji, np. czy jest to 

szkoła średnia, zawodowa, specyficzny skład społeczności organizacyjnej, który zależny od 

usytuowania szkoły, programu działania, przyjętych w danej szkole metod kształcenia 

i wychowania oraz struktury działania, rozumianej jako „(…) specyficzny sposób zespolenia 

członków organizacji – nauczycieli i uczniów – w kolektywnym przedsięwzięciu”
243

. 

 

                                                
241 Tamże, s. 117. 
242 R. Schulz, Szkoła – instytucja…, dz. cyt., s. 64-65. 
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Szkoła jako wspólnota 

Szkoła może być widziana i badana także jako instytucja, która przygotowuje ucznia 

do najlepszego, optymalnego wychowania, także do wyzwań, które stawia współczesny świat. 

Wyzwania te mogą być realizowane poprzez kolektywne działania, podmiotem tych działań 

powinien być uczeń, wychowanek, wokół którego koncentrują się działania nauczycieli, 

wychowawców i rodziców. W tej koncepcji szkoła powinna spełniać trzy funkcje: 

przekazywać wiedzę, kształtować umiejętności i wychowywać. Zadania te winny być 

realizowane poprzez działania nauczycieli prowadzących otwarty dialog z uczniem. Szkoła 

staje się instytucją, w której uczeń i wychowanek wraz z nauczycielem są 

pierwszoplanowymi podmiotami procesu uczenia się
244

. 

Anna Lendzion uważa, że „Wspólnotę kształtuje atmosfera szacunku dla każdej osoby, 

solidarności w dawaniu wsparcia potrzebującym, życzliwości i przyjaznego nastawienia do 

innych” 
245

. Jej zdaniem, aby szkoła stanowiła wspólnotę winna opierać swoje działania na 

następujących zasadach: „1) Zasada uznania dla dobrego postępowania, a nie 

usprawiedliwianie złego zachowania. 2) Zasada zaangażowania w realizację celów 

ponadindywidualnych i nieegoistycznych. 3) Zasada samorządności oraz integrowania 

wspólnoty w poszczególnych klasach przez współobecność i współpracę. 4) Zasada 

konsekwentnego egzekwowania sankcji przewidzianych w regulaminie szkoły [np. w statucie; 

autor] za niszczenie wspólnego dobra i nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków. 5) 

Zasada restytucji za wyrządzoną krzywdę lub spowodowaną szkodę”
246

. Wspólnotę tworzą 

wszystkie podmioty szkoły, lecz najważniejszym podmiotem w tym procesie jest nauczyciel, 

z ukształtowaną tożsamością, który poprzez własny przykład, osobowość, może przekazywać 

uczniom wartości budujące tę wspólnotę. 

Szkoła jako środowisko wychowawcze 

Analiza prowadzona w szkole, czyli instytucji edukacyjnej traktowanej jako 

środowisko wychowawcze, może być dokonywana z wielu perspektyw. Krzysztof Polak 

wyróżnia cztery punkty widzenia: patrzenie z perspektywy ludzi biorących udział w procesie 

edukacji, biorąc pod uwagę analizę potrzeb uczniów, ocenę umiejętności zawodowych 

nauczycieli, ocenę oczekiwań rodziców oraz budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego 

zaufania między podmiotami procesu edukacyjnego; koncentracja na celach działania 

                                                
244  E. Januszewska, M. Kulesza, M. Kwiatkowski, A. Odrowąż-Coates, A. Perkowska-Klejman, M. Wiatr, 

W poszukiwaniu…, dz. cyt., s. 104-105. 
245 A. Lendzion, Poznawanie…, dz. cyt., s. 332. 
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nauczyciela i ucznia, warunki osiągania tych celów uzyskane poprzez opisywanie metod 

nauczania i rezultatów zastosowania tych metod, badanie efektywności nauczania i mierzenie 

jakości pracy szkoły; analiza stosunków wewnątrzszkolnych z perspektywy zarządzania 

szkołą, wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie z uwagi na powstawanie konfliktów 

między podmiotami szkoły, rozwiązywanie tych konfliktów i osiąganie kompromisów; 

wreszcie koncentracja na symbolice szkolnej, czyli na tradycji, obyczajach, rytuałach 

i ceremoniałach
247

.  

Wychowanie uczniów jest skuteczne, jeżeli nauczyciele i wychowawcy podchodzą do 

swoich wychowanków humanistycznie. „Jest to równoznaczne z uznaniem każdego z nich za 

jednostkę autonomiczną, której przysługuje prawo do własnej podmiotowości, czyli 

wewnętrznej niezależności i odpowiedzialności za swoje postępowanie, łącznie z prawem do 

w miarę samodzielnego kształtowania własnego losu”
248

. Zdaniem cytowanego M. 

Łobackiego humanistyczne podejście wychowawców do wychowanków obejmuje 

demokratyczny styl kierowania wychowawczego oraz umiejętności psychospołeczne 

nauczycieli. Demokratyczny styl kierowania wychowawczego przejawia się w okazywaniu 

wychowankom życzliwości, zrozumienia, pozyskiwania ich zaufania i przyjaźni, 

nawiązywaniu serdecznych i przyjacielskich kontaktów, ograniczaniu kontroli i sytuacji 

lękowych, stwarzaniu wychowankom możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów 

i jednocześnie służenie im pomocą w tym zakresie, szanowanie ich inicjatyw i pomysłowości, 

ich zamierzeń i decyzji oraz współdziałanie z nimi w ich realizacji, tworzenie sytuacji 

partnerskich. Umiejętności psychospołeczne to okazywanie swej akceptacji i dbałość 

o autentyczność własnych zachowań oraz rozumienie empatyczne, czyli akceptacja, 

przejawiająca się na przyjmowaniu uczniów takimi, jakimi są, bez uprzedzeń, szanowaniu ich 

praw do własnej odrębności, autentyczność, przejawiająca się w zgodności z samym sobą, 

szczerości i spontaniczności. Wychowawca jest osobą, która ma poczucie własnej wartości, 

umie przyznać się do błędów, zawsze jest sobą, a nie pozerem i aktorem. Rozumienie 

empatyczne polegające na tym, aby wychowawca, chcąc zrozumieć swych wychowanków, 

umiał spojrzeć na ich problemy z ich perspektywy, aby potrafił się wczuć w ich świat doznań 

i przeżyć
249

. 

                                                                                                                                                   
246 Tamże, s. 332-333. 
247 K. Polak, Kultura szkoły…, dz. cyt., s. 11-12. 
248  M. Łobocki, ABC Wychowania dla nauczycieli i wychowawców, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1992, s. 84. 
249 Tamże, s. 85-86. 
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Humanistyczne podejście do wychowanków powoduje, że są oni traktowani 

podmiotowo, a nie instrumentalnie, co za tym idzie – stanowią równorzędny podmiot 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Szkoła jest podmiotem wielowarstwowym, który 

można rozpatrywać na poziomie klasy, na poziomie szkoły, jako instytucji, ale również na 

poziomie lokalnym. Szkoła jest także zakorzeniona w różnych układach społecznych, 

w danym środowisku, które na nią wpływają, ale ona sama także kreuje to środowisko. Szkoła 

jako środowisko wychowawcze stanowi przestrzeń, która umożliwia uczniom warunki do 

zdobywania określonych kompetencji, wiedzy i umiejętności. Jest to środowisko 

wychowawcze, które odpowiada za bieżące potrzeby ucznia i docelowo przygotowuje go do 

wypełniania ról, które go czekają w życiu dorosłym. Ważnym aspektem jest nie tylko 

środowisko, w którym umiejscowiony jest uczeń, ale przede wszystkim usytuowanie szkoły 

w określonym środowisku i wynikających z tego faktu oddziaływań na uczniów, zatem uczeń 

w szkole jest osobą, która obarczona jest bagażem swojego środowiska rodzinnego 

i sąsiedzkiego. Analizując szkołę, jako środowisko wychowawcze należy brać pod uwagę 

sferę: materialną - architekturę, wyposażenie, lokalizację i sferę społeczno-kulturową – 

zasady postępowania, normy społeczne, relacje, symbolikę i praktykę oraz związane z nimi 

obrzędy. Szkoła jest więc miejscem przekazywania wiedzy, tworzącą środowisko nauczania 

i rozwoju uczniów, ale stanowiącym także środowisko wychowawcze i nadzorujące, 

zajmujące się tworzeniem ładu społecznego, nierzadko socjalizacją. Dla uczniów szkoła to 

środowisko życia, a zarazem zdobywania doświadczenia, które warunkuje ich dalszy rozwój. 

Szkoła stanowi dla uczniów niewątpliwie także przestrzeń emocjonalną, tu uczniowie biorą 

udział w różnych interakcjach społecznych, doświadczają różnych przeżyć, uczą się radzenia 

z nimi. Uczniowie poprzez stawanie się podmiotem relacji społecznych w środowisku 

szkolnym, tworzą swój subiektywny obraz szkoły zwany przez autorów klimatem szkoły
250

. 

Niejako w opozycji do humanistycznego podejścia do uczniów jest zdaniem Bożeny 

Duszy szkoła, którą można określić jako instytucję totalną, biorąc pod uwagę: „Procedury 

śledcze” – zbieranie informacji o uczniach, monitoring wizyjny, firmy ochroniarskie, 

zamykanie szkoły, nieustanne, przymusowe kontakty z innymi – życie uczniów w tłoku, 

często poruszanie się w ciasnych korytarzach, brak miejsc przeznaczonych na odpoczynek, na 

intymność, brak czasu wolnego, czasu dla siebie - przerwy międzylekcyjne służą często, 

zamiast na wypoczynek i odreagowanie, dodatkowej nauce ze względu na nadmiar 

                                                
250 Tamże s. 105-107. 
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obowiązków uczniów
251

. Instytucja totalna w ramach samoobrony może generować opór 

w postaci tworzenie przez uczniów własnego świata, wycofania się, pracy i uczenia się bez 

odpowiedniego zaangażowania, czy też zupełnego braku aktywności. 

Współczesna szkoła jest poddawana ostrej krytyce przez wielu pedagogów-badaczy, 

którzy starają się rekonstruować szkołę postulując zmiany, nierzadko są to postulaty 

teoretyczne. Roland Meighan uważa, że konieczne są następujące zmiany, które doprowadzą 

do „rekonstrukcji edukacji w ogóle i szkolnictwa w szczególności”, stwierdza że: „1) 

Potrzebna nam jest edukacja stawiająca sobie jako cel ukształtowanie osób, które nie chcą 

czynić zła innym. 2) Szkoły powinny dążyć do wychowania wolnomyślicieli. 3) Szkolnictwo 

obowiązkowe niszczy wartość doświadczenia, jakim jest uczenie się; szkoła powinna być 

zaproszeniem. 4) Tradycyjna edukacja autorytarna staje się w coraz większym stopniu 

zabytkiem przeszłości (potrzebna nam szkoła dająca nie wiedzę, lecz pomysłowość 

elastyczność, ciekawość i sprawność uczenia się). 5) Praktyka bezkrytycznego posłuszeństwa 

zaprowadzi nas w sposób nieunikniony do mentalności tyrana lub mentalności niemal 

faszystowskiej. 6) Zasadniczymi wrogami przebudowy systemu edukacji są realny wybór 

i prawdziwa różnorodność (rodzice decydujący o wyborze szkoły, lub kształceniem poza 

szkołą). 7) Nauczanie narzucane ma wątpliwą wartość (wręcz uniemożliwia uczenie się). 8) 

Zbyt duża pomoc, nawet oczekiwana może zniszczyć motywację. 9) Zdrowe dzieci są ciekawe 

świata i chętnie go badają, nie potrzebują, więc dodatkowej motywacji, chyba, że niewrażliwi 

dorośli już zdążyli zniszczyć lub osłabić ich naturalny pęd uczenia się. 10) Skuteczne uczenie 

się jedynie z rzadka jest produktem nauczania. 11) Kontrola i ocenianie wiedzy wyniszcza 

edukację. 12) To, jak jest nam najlepiej się uczyć, odnosi się także do dzieci (odpowiedź na 

pytanie, kiedy, od kogo i czego chcemy się uczyć). 13) Szkoła nie zmienia łatwo społeczeństwa 

(wykształcenie nie gwarantuje awansu społecznego). 14) Szkoły typu nadzorczego nie są 

w stanie nauczać moralności. 15) Większość naszych obecnych założeń na temat edukacji 

szkolnej planowanej przez dorosłych w celu pracy nad dziećmi, a nie z dziećmi, jest po prostu 

błędem. 16) Możemy dokonać rekonstrukcji edukacji szkolnej, jeżeli będziemy tego 

pragnąć”
252

. Niektóre z powyższych zasad przebudowy edukacji są trafne, lecz większość ma 

charakter teoretyczny, wręcz utopijny, który można raczej rozpatrywać na zasadzie tworzenia 

ideału, do którego należy dążyć. 

                                                
251  B. Dusza, Szkoła instytucją totalną?, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły, Tom 1. Konteksty teoretyczne, 

poglądy, wyniki badań, (red.) K. Chałas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 301-303. 
252 R. Meighan, Zasady rekonstrukcji edukacji w ujęciu Johna Holta, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji, 

red. Z. Kwieciński, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000, s. 271-275. 
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 Zdaniem Tomasza Szkudlarka „Są to zatem oczekiwania mające za podstawę już 

dokonane pewne teoretyczne rozstrzygnięcia - dokonywane nad przedteoretycznym poziomie, 

wyprzedzające i równocześnie „zakładające” tezy postulowanej teorii. Jest to sytuacja 

charakterystyczna dla aktów założycielskich teorii: określenie metody jej konstruowania 

wymaga uprzedniej świadomości natury badanych zjawisk, która może się pojawić 

w dojrzałej postaci jedynie na skutek teoretycznej refleksji – i jest zależna od zastosowanej 

metody jej konstruowania”
253

.  

Budując teorie szkoły należy brać pod uwagę fakt, że na edukację wpływa wiele 

czynników, w tym oddziaływanie polityczne, a wychowanie stanowi w pewnym sensie 

interwencję świata polityki w świat edukacji. Edukacja nierozerwalnie jest połączona także ze 

światem kultury („edukacja jest jedną z praktyk kulturowych”) i z ideologią (konserwatyzm, 

liberalizm, radykalizm)
254

. Współcześni badacze zajmujący się teorią szkoły stworzyli wiele 

wizji szkoły przyszłości, uważając, że jest to wyzwanie wynikające z potrzeb społecznych 

w związku z pogłębiającym się kryzysem szkoły i zawodu nauczyciela
255

. Jedną z wielu 

koncepcji teoretycznych szkoły jutra jest koncepcja Szkoły Promującej Rozwój Dziecka, 

opracowana przez Wydział Pedagogiczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jej 

głównymi założeniami są: „Wspieranie holistycznego, wielostronnego harmonijnego rozwoju 

każdego dziecka; kreowanie jego wyobraźni i zainteresowań, rozwoju umysłowego, 

z uwzględnieniem inteligencji poznawczej i emocjonalnej uczniów; wychowanie moralne 

i fizyczne w harmonii ze środowiskiem lokalnym, przyrodniczym i kulturowym; promowanie 

edukacji plastycznej, muzycznej i wychowania w świecie mediów; promowania aktywnego 

nauczania języków obcych; kształtowanie samodzielności dzieci oraz aktywnych form 

komunikacji i dialogu; uczenie szacunku i kultury w stosunkach międzyludzkich, tolerancji dla 

odmienności, krytycznego, a zarazem refleksyjnego odbierania rzeczywistości i zjawisk 

otaczającego świata, dostrzegania i właściwego reagowania na wyzwania przyszłości”
256

.  

Nie sposób polemizować z tą bardzo ambitną koncepcją, która tworzy koncepcję 

humanistycznej szkoły przyszłości, ale jej realizacja zależeć będzie od wielu czynników, 

zarówno zewnętrznych, jak polityka państwa, władz samorządowych, i czynników 

wewnętrznych – postawy nauczycieli, wspieranych przez kadrę kierowniczą. Głównym 

                                                
253 T. Szkudlarek, Radykalna krytyka pragmatyczna zmian, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji red. Z. 

Kwieciński, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2000, s.271-275. 
254 Tamże, s. 278-285. 
255  Problemami tym zajmowali się w Polsce między innymi: Bogdan Suchodolski, Irena Wojnar, Józef 

Kozielecki, Janusz Gajda, Józef Kuźma, Czesław Kupisiewicz. Czesław Banach, Tadeusz Pilch, Tadeusz 

Lewowicki i inni, (J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 86-90). 
256 J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. cyt., s. 88. 
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zadaniem w celu osiągnięcia tak ambitnych planów, zdaniem badaczy jest pomoc szkole „w 

uczeniu się, jak uczyć”
257

. Budując teorię szkoły w celu stworzenia koncepcji dobrej szkoły 

wielu teoretyków i badaczy, korzystając z badań, literatury (założeń teoretycznych), analizy 

i poglądów nauczycieli i uczniów formułowało „wyidealizowany” obraz dobrej szkoły
258

. 

Tworzone teorie szkoły są zazwyczaj pewnym wyidealizowanym spojrzeniem na 

świat, który w rzeczywistości nie istnieje, są to opracowywania bardziej związane 

z marzeniami i w rzeczywistości stanowią pewną utopię. Nie dają natomiast narzędzi, które 

pozwoliłyby osiągnąć te wyidealizowane cele. Stosunkowo łatwo określić, jaka powinna być 

szkoła, bo to w wielu przypadkach sfera marzeń, znacznie trudniej pokazać, jak to osiągnąć. 

Tylko rzetelne badania „w terenie” mogą dostarczyć takich informacji, wszystkie zaś 

rozważania „przy biurku”, to głównie teoretyzowanie i obracanie się w sferze 

wyidealizowanego świata. 

1.3. Pamięć miejsca, pamięć szkoły   

Pamięć stanowi jeden z najważniejszych aspektów rozwoju społecznego człowieka, to 

swoiste spoiwo między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. „Pamięć daje 

człowiekowi poczucie ciągłości i spójności historii życia oraz buduje jego tożsamość”
259

. 

Jeszcze większą rolę pamięci przypisuje Ewa Czerniawska, która stwierdza: „Pamięć stanowi 

atrybut każdego człowieka. Dzięki zapamiętywanym danym możliwe jest normalne 

funkcjonowanie w każdej sferze życia”
260

. Pamięć jest procesem psychicznym, który 

umożliwia człowiekowi wpływanie na aktualne zachowanie w oparciu o doświadczenia z 

przeszłości. Pamięć należy do tych zjawisk, które trudno wyjaśnić, a zwłaszcza zrozumieć, 

dlatego brak jest precyzyjnej, uznawanej przez większość badaczy definicji tego pojęcia.  

                                                
257 Tamże, s. 89. 
258 Inetta Nowosad tak sobie wyobraża idealną szkołę od „A do Z: „Aktywizująca ucznia, Autentyczna; Bliska 

dziecku i środowisku, mająca Charakter i Charyzmę; oparta na Dialogu i Demokratyczna; Elastyczna – 

umiejscowiona między teraźniejszością i przyszłością; Familijna – w sytuacji rozpadu rodziny; Globalnie ucząca 

myśleć; Holistyczna i oparta na Humanizmie; Interaktywna, Interdyscyplinarna, Integracyjna; podnoszącą 

jakość swojej pracy; Kooperacyjna, tworzącą Kulturę pracy; Lubiana przez uczniów i nauczycieli; Łącząca 

treści z życiem; Motywująca do pracy; Nadzorowana, ale również Otwarta i wyrabiająca odpowiedzialność; 

Przyjazna i wyzwalającą Podmiotowość; Różnorodna – pełna ofert; Samorządna, Twórcza, Transgresyjna – 
umożliwiająca przekraczanie siebie; Ustawicznie się doskonaląca; szkoła Wyboru – widząca wielkość 

możliwych dróg; Zorientowana na dziecko, dającą mu Zadowolenie. Zob. I. Nowosad, Perspektywy rozwoju…, 

dz. cyt., s. 179-180. 
259 J. Jędrak, Pamięć jawna…, dz. cyt., s. 9. 
260 E. Czerniawska (red), Pamięć…, dz. cyt., s. 5. 
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Tomasz Maruszewski uważa, że „Pamięć jest procesem odpowiedzialnym za 

rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie doświadczenia”
261

. Pamięć dotyczy przede 

wszystkim indywidualnego człowieka, każdy człowiek zna historię własnego życia i z nią się 

utożsamia. Ma on swoisty, nie rzadko, subiektywny stosunek do przeszłości, która stanowi 

jego obszar własnego, indywidualnego doświadczenia. Indywidualne doświadczenia 

poszczególnych osób są zapisane w ich pamięci, w pamięci trwałej. Ten rodzaj pamięci 

przyjęto nazywać pamięcią autobiograficzną. Maria Jagodzińska uważa, że „pamięć 

autobiograficzna jest zapisem historii życia. Obejmuje doświadczenia osobiste, fakty 

z własnej przeszłości, różnego rodzaju zdarzenia, których byliśmy uczestnikami lub 

obserwatorami. Stanowi swoiste archiwum osobistych wspomnień człowieka”
262

. 

Z pamięcią, a zwłaszcza brakiem jej kultywowania, związany jest proces 

zapominania. Władysława Szulakiewicz ujmuje to w następujący sposób: „Zapomnienie 

dokonuje się codziennie. Ze zjawiskiem tym w odniesieniu do historii mamy do czynienia 

wtedy, gdy do świadomości społecznej nie dociera prawdziwa wiedza na temat przeszłości, 

wiedza, która znajduje potwierdzenie w źródłach”
 263

. Autorka zjawisko zapomnienia łączy 

raczej z wiedzą historyczna. Natomiast zdaniem M. Jagodzińskiej zapominanie jest to 

„częściowa lub całkowita utrata zdolności do odtworzenia lub rozpoznania informacji, która 

uprzednio została przyswojona” 
264

. W tym kontekście mamy do czynienia z procesem 

zapominania przez jednostkę. 

Pamięć, jej kultywowanie, z jednej strony jest obowiązkiem dojrzałego społeczeństwa, 

a z drugiej strony stanowi także przedmiot badań przedstawicieli różnych dziedzin nauki; 

socjologów, historyków, pedagogów, filozofów i innych. Jak zauważa Marek Sass: 

„Poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przeszłości sprzyjają budowaniu więzi 

społecznych tkwiących u podstaw istnienia grupy, wspólnoty, jaką jest rodzina czy też 

społeczność lokalna. Powstaje „międzypokoleniowy most dialogu”, który podkreśla 

podmiotowość uczestników
265

. Bardzo istotne znaczenie ma uświadomienie sobie przez 

poszczególnych członków społeczności przynależności do danej grupy i zaakceptowanie 

uczestnictwa w tej społeczności. Cytowany M. Sass uważa, że „Jednostka rozwija się pod 

                                                
261 T. Maruszewski, Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia, [w:] Psychologia. 

Podręcznik akademicki, Tom 2, Psychologia ogólna, red. Jan Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

Gdańsk 2006, s.137. 
262 M. Jagodzińska, Psychologia…, dz. cyt., s. 413. 
263W. Szulakiewicz, Przedmowa, [w:] Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłowe i bibliograficzne, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s.10. 
264 M. Jagodzińska, Psychologia…, dz. cyt., s. 275.  
265 M. Sass, Edukacyjna i animacyjna rola badań (mikro)historycznych, „Pedagogika Społeczna” 2013, Rok XII, 

nr 1(47), s. 80.  
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wpływem przeszłości i kultury tworząc zarazem własną „teraźniejszość” społeczno-

kulturową. Bez poznania dziedzictwa „czasu minionego” nie można w pełni określić swego 

miejsca w świecie współczesnym”
266

. 

Nie ulega wątpliwości, że aby zrozumieć współczesne społeczeństwo, współczesną 

szkołę, należy poznać jego historię i wcześniejsze dzieje. Jan Paweł II uważał, że pamięć 

sprawia, że w człowieku „…krystalizuje się poczucie tożsamości”. Uważa on, że „Pamięć jest 

tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak 

i zbiorowej … Pozwala ona człowiekowi rozumieć siebie w jakimś najgłębszym 

zakorzenieniu, a zarazem w ostatecznej perspektywie swego człowieczeństwa. Pozwala ona 

również rozumieć różne wspólnoty, w których kształtują się jego dzieje: rodzinę, ród 

i naród”
267

.  

Pamięć zatem buduje tożsamość nie tylko człowieka jako jednostki, ale także 

większych grup społecznych. Można więc dostrzec relację odwrotną; uświadomiona 

tożsamość wpływa także na pamięć; z pewnymi wspomnieniami się utożsamiamy, inne, 

„niewygodne” odrzucamy albo staramy się je wyrzucić z pamięci. Tworzenie tożsamości 

zbiorowej umożliwia, na bazie pamięci, uświadomienie sobie, kim jesteśmy w oparciu 

o odtworzenie w pamięci ważnych wydarzeń z przeszłości, często zapomnianych, a istotnych 

dla pojedynczych osób, ale i dla całej grupy społecznej. 

Każda pamięć, czy to pamięć indywidualna (osobista, jednostkowa), często 

utożsamiana z pamięcią autobiograficzną, czy też zbiorowa (grupowa, społeczna) stanowi 

pamięć danego człowieka w ujęciu jednostkowym, ale także w ujęciu zbiorowości, w której ta 

jednostka żyła i działała.  

Wśród pamięci indywidualnej pamięć autobiograficzna stanowi najbardziej osobistą 

formę ludzkiej pamięci, odnosi się do zdarzeń i faktów bezpośrednio związanych z życiem 

jednostki, z jej indywidualną przeszłością. Autobiograficzne wspomnienie może dotyczyć 

wszystkiego, czego doświadczyła jednostka w swoim życiu, co powoduje, że zachowanie 

jednostki często jest uzależnione od jej pamięci dotyczącej jej własnej przeszłości
268

. Pamięć 

autobiograficzna ma charakter pamięci trwalej, a zarejestrowane informacje są 

przechowywane w kontekście psychicznym, połączonym z informacją, gdzie i kiedy ta 

informacja została zarejestrowana
269

. Ponadto pamięć ta ma charakter pamięci deklaratywnej, 
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związanej z osobistym doświadczeniami epizodycznymi, „…jak i uogólnioną wiedzą 

semantyczną na temat własnej przeszłości, własnych zachowań, uczuć, postaw (Chlewiński 

i In. 1997)”
270

. Zasadniczymi cechami pamięci autobiograficznej są: narracja, wyobraźnia 

i emocje, te cechy nadają jej „specyficzną siłę i znaczenie”
271

. 

Pamięć autobiograficzna jest obarczona dużym subiektywizmem, na który ma 

niewątpliwie wpływ postawa wspominającego, jego chęć bycia kimś wyjątkowym dla 

odbiorcy. Często też wspominający chce niejako wyjść naprzeciw oczekiwaniom odbiorcy. 

Niezależnie od niebezpieczeństw związanych z brakiem naukowej wiarygodności pamięci 

autobiograficznej należy podkreślić, że stanowi ona bardzo ważny element badania 

przeszłości, chociaż jest zasadniczo subiektywną wiedzą wspominającego o wspominającym. 

Mohamemed Melyani uważa, że termin pamięci zbiorowej odnosi się „do przekazu 

doświadczeń (życia społecznego, historycznego, kulturowego, wychowania), podzielanego 

i przyjmowanego przez daną grupę lub zbiorowość”
272

. Pamięć zbiorowa często w naturalny 

sposób wiąże się z procesem upamiętniania istotnych dla danej zbiorowości miejsc pamięci, 

które są nierozerwalnie związane z tą społecznością. Każda społeczność, także i szkoła 

posiada własną pamięć zbiorową i własne miejsca pamięci. Bardzo istotne wydaje się 

spostrzeżenie Mariana Golki, który podkreśla, że pamięć społeczna nie ma charakteru 

jednorodnego, ponieważ tworzy się w różnorakich warunkach, służy „…różnym potrzebom 

i interesom społecznym, a także pełni różne funkcje – często odmienne od zakładanych”
273

. 

Szeroko rozumiana pamięć społeczna jest ściśle związana z tradycją, a ta z kolei z pamięcią 

miejsca. Istnieje także naturalny związek między pamięcią społeczną i pamięcią historyczną. 

Nie da się w prosty sposób rozdzielić obu form pamięci, przyjmując, że pamięć społeczna to 

wiedza członków zbiorowości na temat swej przeszłości, a pamięć historyczna to fachowa 

wiedza sformułowana przez badaczy na temat przeszłości. Nie da się ukryć, że badacze 

historyczni są członkami różnych grup społecznych, które na nich oddziałują, a i oni sami 

oddziałują na świadomość tej społeczności. Pamięć społeczna niewątpliwie jest wzbogacana 

o wiedzę historyczną. Zatem wydaje się uprawnione stwierdzenie, „że pamięć społeczna 

poszerza się i uzupełnia o wiedzę historyczną, niekiedy wręcz karmi się historią”
274

. 

Przywoływany M. Golka zauważa, że historia wzbogaca pamięć społeczną poprzez jej 
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scalanie, poprzez odwoływanie się do przykładów, argumentów, a nawet dowodów. „Historia 

przywołuje wspólnych bohaterów, podkreśla współzależności, przypomina o wydarzeniach 

ważnych dla ogółu. …scala rozdrobnione i odrębne wątki w jedną wspólną czy choćby 

zbliżoną narrację historyczną”
275

. 

Niezależnie czy rozważamy pamięć indywidualną, czy też zbiorową, nie sposób nie 

zauważyć, że odnosi się ona do pamięci poszczególnych ludzi postrzeganych jako jednostki, 

czy też całej mniejszej lub większej zbiorowości. W tym kontekście bardzo istotna jest 

pamięć miejsca, przecież poszczególne osoby żyją bądź żyły w określonym miejscu, do 

którego odnoszą się bardzo emocjonalnie. Tadeusz Pilch ten rodzaj pamięci określa jako 

„pamięć serca”. Uważa on, że „pamięć miejsca jest pamięcią ucieleśnioną, 

charakterystyczną dla osób mieszkających w danym miejscu i doświadczających go 

indywidualnie, emocjonalnie, „od wewnątrz”
 276

. Jego zdaniem losy człowieka można opisać 

w oparciu o jego biografię, „zanurzoną w przeżyciach emocjonalnych wywoływanych 

osobistymi wspomnieniami, sentymentalnymi więziami z własną przeszłością, przez miejsca, 

którym człowiek przypisuje realne albo i nierealne znaczenia i wpływy. Miejsca budzące 

uczucia na tyle ważne, że dostarczają wzruszeń, że do nich się powraca”
277

. Do pamięci 

miejsca odnosi się także Joanna Sacharczuk, która uważa, że: „Na pamięć miejsca składa się 

topografia i struktura architektoniczna, zdarzenia wpisane w historię danego miejsca, ważne 

postaci, bohaterowie, społecznicy działający na rzecz środowiska lokalnego oraz tradycje 

charakterystyczne dla jego mieszkańców
” 278

. 

Tożsamość miejsca, obok wymienionych powyżej, w znacznym stopniu tworzą 

kultywowane tradycje w danym środowisku (miejscu). W związku z tym istotne jest, aby 

w analizach dotyczących pamięci miejsca odwoływać się do wspomnień dotyczących tradycji 

i zwyczajów. Cytowana J. Sacharczuk (za Szackim) wyróżnia: „tradycję wielką”, i „tradycję 

małą”, Pierwsza opracowywana jest świadomie w szkołach i świątyniach. Natomiast druga, 

codziennie, nieświadomie, „tworzy się” sama.”
279

. Podkreśla, że: „Zarówno tradycje 

„wielkie” i „małe” codziennie wpływają na klimat miejsca, świadczą o jego 

wyjątkowości”
280

. Często te tradycje wzajemnie się przenikają, czego przykładem mogą być 
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tradycje patriotyczne, czy też tradycje związane z obchodzeniem świąt państwowych. 

Tradycje te są zasadniczo kształtowane przez władze centralne, lokalne i kościelne, ale także 

są tworzone samoistnie, odrębnie dla każdej społeczności lokalnej, np. szkoły. 

W badaniach dotyczących pamięci społecznej i pamięci miejsca bardzo istotna rolę 

odgrywa fotografia. Kamila Łaguna-Raszkiewicz zauważa, że fotografia towarzyszy 

współczesnemu człowiekowi przez całe jego życie. Przyczynia się do utrwalenia, a wręcz 

ocalenia pamięci „miejsca, zdarzeń, postaci, tradycji i zwyczajów”
281

. Autorka podkreśla 

również ważność fotografii rodzinnej, nazywając ją wręcz „świadectwem życia i śmierci”
282

. 

Fotografia stanowi pomost między przeszłością i teraźniejszością, przyczynia się do 

przywracania pamięci ludzi i miejsca, w którym żyli, co z kolei umożliwia poznanie specyfiki 

danego środowiska społecznego.  

Obok pamięci miejsca bardzo ważnym elementem pamięci są miejsca pamięci, 

rozumiane w dużo szerszym zakresie jako miejsca pamięci narodowej (miejsca pamięci 

przeszłości), które budują tożsamość całego narodu. Są to miejsca historyczne, symboliczne 

(pomniki, groby), które powodują, że pamięć jest ciągle żywa i przekazywana następnym 

pokoleniom. Miejsca te są ważne nie tylko dla całego narodu, ale także dla pojedynczych jego 

obywateli. Można stwierdzić, że pamięć miejsca (np. pamięć szkoły) odnosi się do jednostki 

i najczęściej ma charakter subiektywny, natomiast miejsca pamięci, zwłaszcza miejsca 

pamięci narodowej odnoszą się do całego narodu i jego historii.  

Krzysztof Malicki uważa, że „Przekaz wiedzy o przeszłości odbywa się wieloma 

kanałami. …Współcześnie ani rodzina, ani szkoła nie mają już wyłączności na mówienie 

o tym, co minione”
283

. Podkreśla jednak, że najwięcej o przeszłości mówi się w rodzinie oraz 

w szkole
284

. Szkoła jest sama w sobie instytucją, która tworzy swoją historię, zatem zapisuje 

się w pamięci uczniów i absolwentów, a badanie tej pamięci pozwala na diagnozowanie jej 

funkcjonowania w obecnej rzeczywistości i wytyczanie kierunków jej zmian w przyszłości.  

Wspomnienia z okresu szkoły, dotyczące kolegów i koleżanek, nauczycieli, własnych 

sukcesów i porażek, sytuacji z życia klasy i szkoły stanowią ważną część tożsamości osobistej 

wielu ludzi, ocenianej z perspektywy czasu. Pozwalają one z dystansem spojrzeć na ten 

niewątpliwie ważny okres życia każdego byłego ucznia. Doświadczenia szkolne, zarówno te 

pozytywne, jak i negatywne są ważne dla osoby, która je wspomina, stanowiąc rodzaj jej 
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pamięci indywidualnej. Ponadto są one także częścią pamięci społecznej, pamięci 

przekazywanej między kolegami, przekazywanej ustnie w rodzinie i często także między 

pokoleniami. W ten sposób powstaje żywa tradycja przekazywana ustnie, która może być 

przywołana w wyniku postawienia pytania: Jak po latach pamiętana jest i wspominana 

szkoła? Jakie doświadczenia można uznać za pozytywne, wręcz najlepsze, a jakie za 

najgorsze? Badania autobiograficznej pamięci szkolnej przeprowadzone w USA wskazały 

osiemnaście tematów wspomnień szkolnych. Do najczęściej występującymi kategorii 

zaliczono: „sport i gry; nagrody i wyróżnienia, kontuzje fizyczne, choroby i niepowodzenia, 

pierwsze miłości i zawody miłosne oraz nauczyciele, dyrekcja, personel szkoły”
285

. 

Magdalena Budziszewska, Ewa Olender, Magdalena Gołuchowska, Dagmara Kocik i 

Julita Mućka dokonały jakościowych badań pamięci szkoły podstawowej PRL-u, w których 

uczestnicy badań, sięgając pamięcią w przeszłość nie tak odległą historycznie, opowiadali 

o swoich doświadczeniach szkolnych okresu PRL-u. Wspomnienia te, zdaniem autorek, miały 

charakter bardzo żywy i emocjonalny. Ich zdaniem świadczy to o tym, że doświadczenia 

szkolne odgrywają ważną rolę w pamięci ludzi dorosłych nawet po latach. Zdaniem 

wymienionych autorek do najlepszych wspomnień szkolnych zaliczyć należy: poczucie 

wspólnoty i relacje z rówieśnikami; indywidualne i wspólne osiągnięcia; poczucie sprawstwa; 

kontakt z nauczycielami, ich zaangażowanie. Najgorsze wspomnienia wiążą się: z brakiem 

szacunku i upokorzeniami; poczuciem niesprawiedliwości; przemocą ze strony nauczycieli, 

wyrażającą się manifestacją władzy nad uczniami i okazywaniem uprzywilejowanej pozycji 

nauczycieli, a nawet przemocą fizyczną w stosunku do dzieci
286

. 

Natomiast J. Stelmaszczyk przeprowadziła badania pamięci szkoły w trzech 

pokoleniach Polaków (25, 50 i powyżej 75 lat). Na podstawie badań autorka wyróżniła trzy 

rodzaje pamięci szkoły: pamięć wdzięczną, dotyczącą osób mających pozytywne 

wspomnienia szkoły; pamięć obojętną, opisującą osoby o roszczeniowej postawie w stosunku 

do szkoły oraz pamięć negatywną, która dotyczy osób mających negatywną postawę wobec 

szkoły”
287

. Autorka zauważa także, że „Pamięć szkoły jest czymś bardzo osobistym i trudno 

poznać do końca jej budowę i zasady powstawania”
288

:  
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Inne, bardzo ciekawe badania przeprowadziła Katarzyna Sygulska, w zakresie 

doświadczenia szkolnego osób starszych w porównaniu z dzisiejszą młodzieżą. W swoich 

badaniach skupiła się na następujących zagadnieniach: na wspomnieniach o sobie samym 

jako uczniu; na wspomnieniach o szkolnych kolegach i koleżankach; na wspomnieniach 

o nauczycielach i wspomnieniach o szkole, jej atmosferze, wydarzeniach i rzeczach 

materialnych. Ponadto zweryfikowała postulaty osób starszych dotyczące współczesnego 

szkolnictwa i doświadczenia szkolne osób młodych
289

. Konkludując, autorka zwraca uwagę, 

że osoby starsze wspominają szkołę z wdzięcznością i entuzjazmem. Wspominają dawnych 

nauczycieli i rówieśników bardzo pozytywnie, z sentymentem. Natomiast współczesna 

młodzież opisuje swoje doświadczenia szkolne z większym dystansem. Dla nich szkoła daje 

możliwość zdobycia w przyszłości satysfakcjonującej pracy i statusu społecznego, 

a zwłaszcza ekonomicznego. 

Pamięć szkoły stanowi pewną strategię dotyczącą przemyśleń nad minionymi latami 

szkolnymi, które dla wielu absolwentów są okresem znaczącym w ich życiu. Pamięć ta 

związana jest niewątpliwie z refleksją nad własnym życiem w odniesieniu do innych 

uczestników procesu dydaktyczno–wychowawczego. Anna Walulik, badając skutki 

kształcenia religijnego w obszarze rozwoju osobowości absolwentów Korespondencyjnego 

Kursu Biblijnego, zauważa cztery podstawowe strategie refleksji nad życiem, którymi są: 

strategia sytuacyjna, związana z analizą dotyczącą znaczących wydarzeń z życia; strategia 

fluktuacyjna, która najczęściej ma postać przedstawiania wydarzeń w kategoriach osobistych 

korzyści; strategia kurtuazyjna, która związana jest z uprzejmością i wyrafinowaną 

grzecznością w postaci okazywania innym szacunku i posłuszeństwa oraz strategia 

hermetyczna, związana w głównej mierze z refleksją nad postawami innych ludzi, w celu 

gromadzenia argumentów do ugruntowania własnych poglądów
290

. Pamięć szkoły ma 

charakter subiektywny i jest związana z refleksją nad własnym życiem osób, które „dokonują 

tej podróży w przeszłość”, dlatego podczas analizy tych wspomnień należy uwzględnić wyżej 

wymienione strategie, refleksji nad życiem, chociaż jak zauważa A. Walulik, przedstawione 

powyżej strategie „nie wyczerpują możliwości podejmowania refleksji nad życiem”
291

. 
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Rozdział II  

Podstawy metodologiczne badań własnych 

2.1. Szkoła w badaniach historycznych i etnograficznych 

Zdaniem Stanisława Palki badania pedagogiczne obejmują badania diagnostyczne, 

badania opisowe, badania wyjaśniające (weryfikacyjne), badania historyczne, badania 

porównawcze i badania z pogranicza
292

. Badacz ten uważa, że badania historyczne powinny 

przybliżać przedmiot badań do teraźniejszości, co w efekcie pozwoli na stworzenie 

teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Stwierdza on: „Impulsem do nowoczesnych badań 

historycznych w pedagogice jest nie tylko poznawanie faktów i zjawisk z przeszłości 

(dotyczących zarówno praktyki pedagogicznej, jak i myśli pedagogicznej), lecz także 

próbowanie ujmowania (wyjaśniania, rozumienia) faktów i zjawisk teraźniejszości przez 

odniesienia do przeszłości oraz odkrywanie prawidłowości względnie nieograniczonych 

czasowo”
293

. W tym ujęciu badania historyczne mogą być traktowana, jako te, które 

pozwalają wyjaśnić dzisiejszą rzeczywistość, w oparciu o zjawiska i procesy z przeszłości
294

.  

Mówiąc o badaniach historycznych, należy sprecyzować pojęcie historii. Marian 

Golka zauważa, że „Historia jest uporządkowanym, metodycznym i weryfikowalnym, dążącym 

do obiektywności badaniem przeszłości, niezależnym (przynajmniej w zasadzie) od sił 

politycznych i ideologicznych, państwowych i partyjnych, religijnych i narodowych”
295

. 

Badania historyczne związane są zatem z szacunkiem do przeszłości, ale i także z przejawem 

poszukiwania tożsamości. Zapobiegają one powszechnemu obecnie procesowi zapominania, 

który powoduje, że w niepamięć odchodzą fakty i ludzie, którzy wykazali ogromny, często 

niedoceniany wkład w rozwój społeczny i rozwój różnych instytucji. Z tego też punktu 

widzenia badanie historii szkoły ma zasadnicze znaczenie na jej funkcjonowanie obecnie, 

także i w przyszłości.  

Ważnym aspektem badań historycznych w pedagogice są źródła historyczne, zwane 

przez Marcina Kulę „nośnikami pamięci historycznej”
296

. W badaniach historycznych 

w pedagogice, a co za tym idzie w szczególnych badaniach historycznych, jakimi są badania 

                                                
292 S. Palka, Badania…, dz. cyt, s. 131-133. 
293 Tamże, s. 132. 
294 Tamże, s. 132.  
295 M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Wydawnictwo Naukowe: „SCHOLAR”, Warszawa 2009, s. 46. 
296 W. Szulakiewicz, (red.), Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 7. 
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historyczne dziejów szkoły, często rozumiane, jako badania historii szkoły, wykorzystuje się 

przede wszystkim informacje zawarte w pozostawionych tzw. źródłach pisanych. Do nich 

zliczyć możemy materiały rękopiśmienne, jak i źródła drukowane. Spośród najważniejszych 

należy odnotować: dokumenty prawne i urzędowe, czasopisma, kroniki szkolne i księgi 

pamiątkowe szkoły, literaturę pamiętnikarską oraz korespondencję. Andrzej Meissner (za 

Stanisławem Kościałkowskim), uważa, że źródła pisane można podzielić na dokumentalne, 

narracyjne i epistolarne
297

.  

Przyjmując zaproponowany podział można odwołać się do źródeł dokumentalnych o 

charakterze normatywnym – tj. ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, statutów i różnego typu 

regulaminów obowiązujacyh w danym okresie. Zatem należy wziąć pod uwagę wszystkie 

dokumenty „regulujące działalność państwa w dziedzinie oświaty, kształcenia i wychowania 

oraz stosunki prawne, jakie w tym zakresie powstają”
298

. W przypadku szkoły stanowią one o: 

prawie szkolnym (obowiązujące przepisy prawa, dotyczące oświaty, kształcenia 

i wychowania), przepisach dotyczących „organizacji i funkcjonowania systemu oświaty 

i wychowania, struktury i działalności administracji szkolnej, władz szkolnych, placówek 

oświatowo-wychowawczych, szkół i instytutów”
299

. Dokumentacja ta stanowi o całości 

obowiązującego prawa oświatowego w danym czasie, począwszy od ustaw dotyczących 

ustroju szkolnictwa, aż do prawa wewnętrznego obowiązującego w poszczególnych szkołach 

(statuty, regulaminy). W tej grupie źródeł należy umieścić także: programy i plany nauczania. 

Dzięki takim źródłom możliwe będzie przybliżenie zasad funkcjonowania placówki oraz 

zewnętrznych i wewnętrznych praw regulujących życie szkoły. Dokumenty te umożliwią 

poznanie oficjalnej strony życia szkoły. 

Zdaniem Iwonny Michalskiej w badaniach historycznych w pedagogice istotne 

znaczenia mają różnego rodzaju periodyki: czasopisma pedagogiczne, pisma specjalistyczne 

poświęcone wychowywaniu dzieci, opieki nad dziećmi, pisma dotyczące poszczególnych 

rodzajów szkół, czasopisma dla kobiet, dzieci i czasopisma uczniowskie
300

. Uwzględnienie 

źródeł czasopiśmienniczych pozwoli na uzyskanie pełniejszego, wieloaspektowego obrazu 

                                                
297 A. Meissner, Źródła drukowane do dziejów oświaty, w: Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, 

(red.) W. Szulakiewicz, Toruń 2003, s. 44. 
298  A. Meissner, Źródła drukowane do dziejów oświaty, dz. cyt., s. 45; zob. J. Homplewicz, Zagadnienia 

ustawodawstwa szkolnego. Zarys problematyki polskiego prawa szkolnego, Katowice 1973. 
299 J. Falkowska, Dzienniki Urzędowe c.k. Rady Szkolnej Krajowej jako źródło do dziejów oświaty w Galicji, [w:] 

Badania historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 78. 
300  I. Michalska, Czasopiśmiennictwo w badaniach historyczno-pedagogicznych, [w:] Badania historyczne 

w pedagogice. Konteksty źródłowe, red. W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, Toruń 2015, s. 13-19. 
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działalności szkoły w Rabce. Czasopisma i prasa stanowią, „bowiem swoiste odzwierciedlenie 

rzeczywistości widzianej oczami współcześnie żyjących ludzi”
301

. Badanie zawartości różnego 

typu periodyków umożliwi śledzenie na bieżąco założeń teoretycznych, a także praktycznych 

realizacji różnorodnych inicjatyw pedagogicznych w przyjętych przedziałach czasowych.  

Źródła narracyjne, takie jak: pamiętniki, wspomnienia, kroniki, księgi pamiątkowe, 

itp. „zawierają nie tylko określone informacje o przeszłości, lecz także subiektywne opinie 

(beliefs) nadawców. Są one nasycone interpretacjami, tworząc określone całości retoryczne, 

innymi słowy są one konstrukcjami narracyjnymi”
302

.  

We współczesnych badaniach dużo uwagi poświęca się historii osobistej badanych, 

poprzez analizę źródeł, które są związane z historiami osobistymi i mają charakter 

biograficzny.  Źródła te są definiowane, jako „literatura pamiętnikarska, dokumenty 

pamiętnikarskie lub literatura dokumentu osobistego”, a współcześnie jako ego-

dokumenty
303

. 

W. Szulakikewicz, zauważa, że ego-dokumenty są źródłem wiedzy przekazywanej 

przez siebie samego (autora), dotyczącej historycznego wydarzenia, osoby lub instytucji, mają 

zatem charakter biograficzny. Stanowią one w prawdzie wycinek rzeczywistości, pomimo to 

dają „pewien obraz postrzegania nie tylko innych, ale siebie samego (czyli autora) w rodzinie, 

społeczności, środowisku, kraju lub klasie społecznej”. Cytowana autorka do klasycznych 

ego-dokumentów zalicza życiorysy, wspomnienia, dzienniki, pamiętniki, autobiografie oraz 

listy”
304

. 

 Wśród ego-dokumentów zasadnicze znaczenie mają pamiętniki. Są to wypowiedzi 

zapisane lub zarejestrowane, które dotyczą faktów z życia osoby, postaw autora pamiętników, 

lub innych osób, związanych z autorem
305

. Na literaturę pamiętnikarską składa się: 

autoapologia, apologia, autobiografia, autoportret literacki, diariusz (dziennik), dziennik 

intymny, itinerarium (itinerariusz), journal (żurnal), konfesja, korespondencja, memuar, 

notatnik, notes, pamiętnik, raptularz, relacja (np. historyczna, podróżnicza), refleksje, 

reminiscencje, rozmyślania, wspomnienia, zapiski, życiorys”
306

. Źródła pamiętnikarskie mają 

                                                
301 E. Walewander, Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin 2007, s. 31. 
302 J. Topolski, Czy historyk ma dostęp do przeszłej rzeczywistości. Problem źródeł historycznych, [w:] Historia: 

o jeden świat za daleko?, wstęp, przekład i opracowanie E. Domańska, Instytut Historii UAM, Poznań 1997, s. 
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2013, nr 1(16), s. 66. 
304 Tamże, s. 67. 
305  D. Grabowska, Wartość literatury pamiętnikarskiej w badaniach pedeutologii historycznej, [w:] Badania 

historyczne w pedagogice. Konteksty źródłowe, (red.) W. Szulakiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 57. 
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bardzo subiektywny i relatywny charakter; stanowią one odzwierciedlenie postrzegania 

własnego życia autora oraz środowiska, w którym żyje i działa. Stanowią, zdaniem wielu 

badaczy, pomimo tego ważny materiał badawczy, który jest niedostępny w oficjalnych 

dokumentach. O wartości tego typu materiału świadczy fakt, „że zawarte w niej opisy 

wydarzeń historycznych, zachowań poszczególnych osób i grup społecznych stają się 

świadectwem kultury nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej, która pozwala 

lepiej poznać mentalność przedstawicieli danego okresu”
307

. W prowadzonych badaniach 

trzeba przyjąć zasadę, że prace pamiętnikarskie odnoszą się jedynie do pewnego wycinku 

życia i działalności autora, dlatego są one w znacznym stopniu subiektywne. Niemniej to 

właśnie tego typu źródła pozwalają na dopełnienie oficjalnego obrazu szkoły, o materiał 

związany bezpośrednio np. z funkcją: naukową, dydaktyczną czy wychowawczą badanej 

szkoły. 

Kroniki szkolne, stanowią chronologiczny zapis najważniejszych wydarzeń szkoły, są 

tworzone na bieżąco, stanowią źródła pisane i mają charakter subiektywny. Kronika 

najczęściej opisuje fakty pozytywne dla danej szkoły, stanowiąc jak gdyby element tworzący 

pozytywny jej wizerunek. W celu realizowania interesów szkoły autor często „upiększał” jej 

zawartość, a niejednokrotnie podkreślał treści związane z panującą w danym czasie ideologią. 

„Treści zamieszczone w kronikach zależały od wielu okoliczności, związanych najczęściej 

z funkcjonowaniem szkoły w pewnej przestrzeni nie tylko edukacyjnej, ale także społeczno-

politycznej”
308

.  

Korespondencja (korespondencja opublikowana, znajdująca się w archiwach 

i korespondencja prywatna, która obejmuje listy, kartki pocztowe, telegramy, pisma 

urzędowe
309

. Ważną rolę w badaniach historycznych odgrywa treść korespondencji między 

ludźmi nauki, kultury i sztuki, pomiędzy wybitnymi uczonymi, w tym pedagogami, a ich 

uczniami. Korespondencja stanowi cenne źródło opisu historii, w tym edukacji, z uwagi, że 

treści korespondencji mówią nie tylko o wielu sprawach z życia piszących, ale opisują także 

współczesną im epokę, panujące stosunki społeczne, nie rzadko pomijane w innych źródłach 
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historycznych. Źródła te ukazują bardzo często postawy autorów korespondencji i innych 

osób w niej przedstawionych, które nie do końca są zrozumiałe w świetle innych źródeł
310

. 

Z uwagi na dużą dozę subiektywizmu korespondencja, jako źródło – nośnik pamięci - winna 

być uzupełniana przez inne źródła wiedzy dotyczące przedmiotu badania. Inicjując proces 

badawczy należy uwzględnić również źródła ikonograficzne
311

, które mogą ukazać istotne 

fakty związane z historią szkoły w Rabce. 

W opracowaniu dziejów placówki oświatowej niezbędne jest wykorzystanie, w miarę 

możliwości, wszystkich wymienionych źródeł. Pozwolą one badaczowi na poznanie 

oficjalnej, jak i tej nieoficjalnej, strony życia szkoły. Dzięki temu możliwe będzie nakreślenie 

obrazu szkoły utrwalonego w dokumentach źródłowych, jak i zachowanego w pamięci 

uczniów i tym samym ukazanie możliwie obiektywnego obrazu badanej instytucji 

oświatowej.  

Badania etnograficzne zostały wprowadzone do badań na przełomie XIX i XX wieku 

przez antropologów. Badania etnograficzne są strategią dominującą w takich dziedzinach jak: 

antropologia społeczna, etnografia, a w ostatnich latach stały się także wiodące w innych 

dziedzinach naukowych (socjologia, psychologia społeczna, edukacja)
312

. „Zadaniem tych 

badań jest jak najwierniejszy opis kultury i stylu życia grupy będącej przedmiotem studiów, 

dokonywany z ich własnego punktu widzenia, czyli w sposób, w jaki oni sami siebie widzą”
313

. 

Celem badań etnograficznych nie jest szukanie przyczyn i wyjaśnień, jak to ma często 

miejsce w badaniach ilościowych, a raczej spojrzenie na badane środowisko, z perspektywy 

osoby z nią związanej i odpowiedzenie na pytanie jak ono rzeczywiście wygląda? 

Charakteryzują się naturalnością, co jest jednoznaczne z faktem, że badane zjawisko jest 

opisywane w swoim naturalnym środowisku, jest to badanie zupełnie odmienne od badań 

związanych z eksperymentem, czy też z badaniami ankietowymi.  

Badacz wykorzystujący badania etnograficzne, winien opisywać badany świat od 

wewnątrz badanej zbiorowości
314

. Badania etnograficzne mają dostarczyć wiernego opisu 

życia i funkcjonowania grupy poddanej badaniu, opisu jej kultury i stylu życia z jej własnego 

                                                
310 Tamże, s. 50. 
311  P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2012.  
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punktu widzenia. Michael Angrosino precyzuje ten rodzaj badań, zwracając uwagę na ich 

istotę: „Etnografia jest sztuką i nauką skupioną na opisie grupy ludzkiej – jej instytucji, 

zachowań interpersonalnych, wytworów materialnych i przekonań. Skupia się przede 

wszystkim na naturalnym, codziennym życiu badanych społeczności (...) uprawia się 

w terenie, a etnograf powinien stać się, w miarę możliwości, zarówno subiektywnym 

uczestnikiem życia badanych przez siebie ludzi, jak i obiektywnym obserwatorem tego 

życia”
315

.  

Badania etnograficzne charakteryzuje, więc praca w terenie (w faktycznym 

środowisku życia badanych). Są to badania spersonalizowane (badacz pozostaje 

w bezpośrednim kontakcie z badanymi, którzy są nie tylko uczestnikami badania, ale 

i obserwatorami procesów, które są poddane badaniu), charakteryzujące się 

wieloczynnikowością (w badaniach tych wykorzystuje się zarówno jakościowe jak i ilościowe 

technikami zbierania danych), długotrwałym zaangażowanie badacza (przebywanie i 

współpraca z badanymi przez długi okres, nawet do roku i więcej) i indukcyjnością 

(budowanie ogólnych wzorów i teorii w oparciu o zebrany materiał, a nie na zasadzie 

sprawdzania w terenie hipotez, wynikających z istniejących już teorii). Opierają się na 

wzajemnym dialogu pomiędzy badaczem a badanymi (wyniki na bieżąco komentowane przez 

badanych) i mają charakter holistyczny (dążenie do uzyskania jak najpełniejszego obrazu 

badanej grupy)
316

. 

Główna specyfika badań etnograficznych polega zatem na tym, że są to badania 

w terenie oraz że mają charakter holistyczny (próba całościowego opisu, a nie skupiania się 

na wybranych fragmentach ludzkiej aktywności) i indukcyjny (co oznacza, że na podstawie 

wielu opisów można wskazać ogólne wzory rządzące daną społecznością). Badacz 

długotrwale przebywa w terenie w bezpośrednim kontakcie z badanymi i wreszcie fakt, że 

rdzeń badań etnograficznych, stanowi opis.  

Pomimo istnienia wielu szczegółowych technik zbierania danych w badaniach 

etnograficznych, można je zgrupować w trzy zasadnicze kategorie: obserwacje, wywiady 

i analizę danych zastanych. Zdaniem J. Nowotniak w badaniach etnograficznych pobłażliwe 

traktuje się opis technik i narzędzi badawczych, marginalne znaczenie ma fakt, w jaki sposób 

zdobyte zostały informacje i jakie były relacje badacza z badanymi i na jakich zasadach 

etycznych się opierały. Badacz z założenia uznaje, że ma „kompetencję w poruszaniu się 

w świecie technik badawczych, bazujących głównie na obserwacji uczestniczącej i wywiadzie. 
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Wiedza na temat badań etnograficznych musi iść w parze z doświadczeniem badawczym 

naukowca. Tylko wtedy badacz terenowy jest w stanie spełnić podstawowe zobowiązanie: 

będąc subiektywnym uczestnikiem życia społecznego, pozostać obiektywnym badaczem”
317

.  

Zatem etnografia edukacji ma za zadanie dostarczania bogatych, opisowych danych 

o kontekście, działalności i przekonaniach uczestników i różnorakich formach aktywności 

edukacyjnej grupy poddanej badaniu 
318

. Badania etnograficzne są bardzo ważnymi 

badaniami w pedagogice, są to badania w terenie, ich istota polega na tym, że badacz jest, 

podczas badania, wtopiony w to środowisko, a najlepiej gdyby był związany ze 

środowiskiem, które bada, bo tylko wtedy może na nie spojrzeć z punktu widzenia członków 

tego środowiska. 

Badania etnograficzne są podstawowym narzędziem w badaniu klimatu szkoły i mają 

na uwadze przede wszystkim poprawę warunków kształcenia, w związku z tym badania te 

dotyczą różnych aspektów życia szkoły. Najczęściej badanie klimatu szkoły mają charakter 

badania relacji uczeń – nauczyciel w obszarze klasy lub badania, w którym przedmiotem 

badania jest cała szkoła. M i M. Kuleszowie wyróżniają w badaniach klimatu szkoły dwie 

orientacje. Pierwsza z nich stara się badać klimat w kategoriach zobiektywizowanych (dążąc 

do opisu zbioru specyficznych cech wewnętrznego środowiska szkoły, w szczególności jego 

psychospołecznych uwarunkowań), tutaj przedmiotem badań są między innymi: cechy 

demograficzne członków społeczności szkolnej (wiek, płeć, warstwy społeczne, religia), 

częstość występowania określonych form zachowania i wzajemnych relacji np. u uczniów czy 

nauczycieli, charakterystyki psychometrycznej uczniów (inteligencja, zdolność, motywacja), 

właściwości organizacyjnych szkoły (struktura organizacyjna, liczba nauczycieli, struktury 

komunikacyjne) jak również właściwości środowiska materialnego i fizycznego 

(pomieszczenia, sale, ich wielkość, wyposażenie itd.). Druga orientacja podkreśla znaczenie 

nie tyle obiektywnych uwarunkowań, lecz subiektywnego procesu percepcji (głównie przez 

uczniów), właściwości trwałych i typowych cech środowiska szkoły. W koncepcji tej zakłada 

się, że wpływ na zachowania i postawy jednostek mają nie tyle obiektywne uwarunkowania, 

ale przede wszystkim ich subiektywny odbiór, a zwłaszcza interpretacja i sposób postrzegania 

przez uczestników życia szkolnego
319

. 

Bardzo bogaty wachlarz metod badania jakości pracy szkoły, które oprócz 

tradycyjnych metod mogą stanowić narzędzia wykorzystane w badaniu klimatu szkoły podaje 
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 J. Nowotniak, Etnografia…, dz. cyt., s. 28.  
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 Kawecki, Etnografia i szkoła, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996, s. 52. 
319 M. i M. Kulesza, Klimat szkoły…, dz. cyt., s. 116-117. 
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E. Petlák, który wyszczególnia: nieskategoryzowaną obserwację działań i wydarzeń 

w szkole na zasadzie ogólnej bez przygotowanego planu badawczego (wygląd szkoły, 

dekoracja, zachowanie uczniów w czasie przerw, dyżury nauczycieli), skategoryzowaną 

obserwację (badacz po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym przygotowuje precyzyjnie 

kierunek i cel badania np. styl kierowania szkołą), rozmowę (przygotowane są pytania w celu 

uzyskania wiedzy odnośnie poglądów nauczycieli, uczniów, rodziców na temat klimatu 

szkoły), kwestionariusz skierowany do różnych podmiotów zawierający odpowiedzi pisemne 

dotyczące klimatu szkoły
320

.  

Niezależnie od liczby zastosowanych narzędzi i metod badawczych badanie klimatu 

szkoły jest bardzo trudne, a zwłaszcza zdefiniowanie typu tego klimatu. Wydaje się, że 

łatwiejsze byłoby porównywanie klimatów poszczególnych szkół przy wykorzystaniu tych 

samych narzędzi. W istocie rzeczy mniejsze znaczenie ma zdefiniowanie typu klimatu, 

występującego w badanej szkole, natomiast najważniejsze powinno być zdiagnozowanie 

czynników, które mogą poprawić jakość pracy szkoły, zarówno w płaszczyźnie relacji między 

poszczególnymi podmiotami, jak również w osiąganiu zadawalających wyników 

dydaktycznych i wychowawczych.  

E. Petlak przedstawia liczne kierunki badań klimatu klasy i wyróżnia: podejście 

organizacyjno-socjologiczne, które zakłada badanie klasy, jako jednostki organizacyjnej 

nauczania (współpraca uczniów, ich sposoby komunikowania się, rola nauczyciela w tych 

interakcjach); podejście interakcyjne (badanie wzajemnej komunikacji uczeń-nauczyciel, 

interakcji, za która jest odpowiedzialny przede wszystkim nauczyciel, który może w ten 

sposób stworzyć pozytywny klimat klasy, autokratyczny, liberalny, bądź dysproporcyjny); 

podejście pedagogiczno-psychologiczne (próba odpowiedzi na pytanie, jak uczniowie się 

                                                
320

 E. Petlak mówi także o samoocenie szkoły dokonanej przez zespół pod kierownictwem dyrektora, przy 

udziale przedstawicieli nauczycieli, uczniów i rodziców (ocena między innymi wyników edukacyjnych 

i wychowawczych, jakości i efektywności procesu nauczania, współpracy szkoły i rodziców oraz relacji między 

szkołą, a środowiskiem), samoocenę szkoły według Europen Foudation for Quality Managemant – Europejska 

Fundacja na rzecz Zarządzania Jakością (EFQM) przeprowadzaną z pomocą kwestionariusza, obejmującego 

następujące dziedziny życia szkoły: zarządzanie szkołą, szkolną politykę i strategię, prowadzenie procesu 

nauczania, zadowolenie klientów, zadowolenie pracowników szkoły, wpływ szkoły na jej otoczenia, wyniki 

pedagogiczne i niepedagogiczne działalności szkoły, benchmarking (porównywanie wyników, jakie osiąga 

szkoła z wynikami innych szkół, próba odpowiedzi, dlaczego inne szkoły są lepsze i czego można się od nich 
nauczyć), SWOT analizę (badania znaczących aspektów życia szkoły w czterech kategoriach: mocne strony; 

słabe strony; możliwości i szanse; obawy, zagrożenia i ryzyko), diagram Pareto (badanie polegające na ocenie 

czynników, które maja wpływ na wyniki np. zależności między zachowaniem uczniów, a klimatem klasy, 

zachowaniem uczniów w czasie lekcji, a ich wynikami w nauce), metoda „Pięć razy, dlaczego” (polegająca na 

zadaniu respondentowi pięciu pytań zaczynających się od słowa, dlaczego? przy czym każde następne pytanie 

nawiązuje do poprzedniego, ostatnia odpowiedź pozwala na wyciągnięcie wniosków), technika „rybiej ości” 

(metoda Ishikawa) pozwalająca odkrywać relacje przyczynowo skutkowe, umożliwia poszukiwanie przyczyn 

zdefiniowanego problemu. 
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uczą, jak się zachowują wobec siebie); podejście szkolno-etnograficzne (badanie całokształtu 

życia szkoły, jako łańcucha przyczynowo-skutkowego: zarządzanie szkołą - postawa 

nauczycieli - postawa uczniów); podejście rozwojowo-psychologiczne (badanie całokształtu 

klasy w ujęciu oddziaływania nauczyciela na klasę, jego podejścia do uczniów, motywowania 

ich i wspierania) oraz podejście społeczno-psychologiczne i środowiskowe (badanie 

ukierunkowane na całą klasę, jej życie, relacje między uczniami, a nauczycielem, między 

samymi uczniami, oczekiwaniami uczniów, co do pożądanego klimatu klasy)
321

:  

W obecnych czasach coraz dobitniej próbuje się definiować pojęcie dobrego 

nauczyciela, tworzącego dobry klimat w klasie, stawia się przed nim bardzo poważne 

wyzwania; ma być przyjacielski, wielkoduszny, empatyczny, sprawiedliwy, prawdomówny, 

odpowiedzialny, szanujący uczniów, zaangażowany i oddany swojej pracy i uczniom. 

Niestety bardzo mało mówi się o obowiązkach uczniów, o ich postawie, często roszczeniowej 

i nieodpowiedzialnej. Wydaje się, że nawet najbardziej zaangażowany nauczyciel, któremu 

bardzo zależy na wynikach swoich podopiecznych jest bezradny wobec grupy uczniów, 

którym nie zależy na pracy, na dobrej atmosferze. Nie bez znaczenia jest także postawa 

rodziców, którzy często mają wobec nauczyciela postawę roszczeniową, a ich zaangażowanie 

w życie szkoły sprowadza się niekiedy tylko do krytyki i szukania winnych z dala od 

własnego środowiska, głównie rodzinnego.  

Można tworzyć teoretyczne sylwetki nauczycieli kreatorów optymalnego klimatu 

klasy, a co za tym idzie i klimatu szkoły, ale bez właściwej współpracy między uczniami 

nauczycielami i rodzicami, klimat klasy stanie się tylko abstrakcyjnym pojęciem, często 

wyidealizowanym. To sprawia, że samo badanie klimatu klasy jest bardzo trudne, z uwagi na 

fakt, że klimat klasy jest funkcją wielu zmiennych. Należy go więc rozpatrywać na 

płaszczyźnie wzajemnych relacji nauczyciel - uczeń - rodzice. Te podmioty, jedne 

bezpośrednio, a inne (jak rodzice) w sposób pośredni oddziałują na klimat klasy, ale klimat 

klasy jest także kształtowany przez klimat szkoły, a i również przez kulturę szkoły. Klimat 

klasy, klimat szkoły i kultura szkoły są to zjawiska, które się wzajemnie przenikają 

i współtworzą, bardzo trudno jest tu wskazać jednoznacznie łańcuch przyczynowo skutkowy.  

Zdaniem D. Tuohy badając kulturę szkoły należy uwzględnić trzy poziomy: 

wytwory, które opisują co robi szkoła (rytuały, role – reguły, które nadają prawa i nakładają 

obowiązki, normy obowiązujące w szkole), wartości rozumiane, jako pożądane wyobrażenia 

i koncepcje (jawne lub ukryte; powszechne albo wybiórcze; centralne lub peryferyjne) oraz 
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założenia dotyczące przekonań odnośnie zadań i organizacji szkoły (koncepcja szkoły 

dotycząca kształcenia, cele, jakim powinna służyć i sposób jej funkcjonowania)
322

. Patrząc na 

szkołę jako jednostkę organizacyjną, stosunkowo łatwo określić jej kulturę w kategoriach 

pozytywnych lub negatywnych. Dużo trudniejszą rzeczą jest zinterpretowanie 

i odszyfrowanie założeń i wartości, które są specyficzne dla danej szkoły. Wynika to miedzy 

innymi z faktu, że: „Rozróżnienie między wartościami głoszonymi a wartościami, które 

rzeczywiście rządzą naszym zachowaniem, jest zawsze problematyczne”
323

. 

2.2. Przedmiot i cel badań oraz problemy badawcze  

Temat rozprawy został osadzony w kontekście społecznym. Uzasadnieniem takiej 

koncepcji jest szeroko rozumiany proces uczenia się i jego wpływ na przeżycia i pamięć 

podmiotów tego procesu. Ważną rolę odgrywa tu doświadczenie życiowe osób uczących się, 

biorących udział zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej i nieformalnej. 

Doświadczenie życiowe ludzi dorosłych umożliwia lepsze poznawanie rzeczywistości, jej 

opis, ale także pozwala na tworzenie ich własnej tożsamości
324

. Ideą badań jest spojrzenie na 

te zjawiska z punktu widzenia uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

patrzących na te problemy z perspektywy czasu, często ta perspektywa jest znaczna, a co za 

tym idzie, opis tych problemów obarczony jest dużym zniekształceniem i subiektywizmem.  

Badanie naukowe to wieloetapowy proces zmierzający do w miarę obiektywnego 

i dogłębnego opisu badanej rzeczywistości oraz do stworzenia obrazu tej rzeczywistości lub 

jej fragmentu, który pozwoli na sformułowanie pewnych teorii lub szerszego, dotąd 

nieprecyzowanego jej opisu. Nie mają one charakteru uniwersalnego, lecz konwencjonalny, 

skupiony na pewnym wycinku rzeczywistości, starając się rzetelnie opisać badaną 

rzeczywistość lub jej fragment. Zdaniem J. Kuźmy „badacze, którzy opisują daną 

rzeczywistość pedagogiczną mogą swoje badania prowadzić dwukierunkowo; mogą 

skoncentrować się na opisie i wyjaśnieniu zjawisk w oparciu o badania empiryczne 

(ilościowe) lub mogą za priorytet przyjąć rozumienie interpretacji tych zjawisk w oparciu 

o badania jakościowe, fenomenologiczno-hermeneutyczne)” 
325

. 

Ilościowe i jakościowe strategie badań stawiają sobie inne cele w odniesieniu do 

opisania procesów edukacyjnych. Strategia ilościowa skupia się na stworzeniu ogólnych 
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prawidłowości, natomiast strategia jakościowa skupia się na konkretnym miejscu, 

dotyczącym badanych zjawisk edukacyjnych w oparciu o indywidualne doświadczenia osób 

badanych
326

. W badaniach jakościowych pierwotny jest cel badania, a nie stanowisko, jakie 

zajmuje badacz. Zatem strategię badania narzuca natura problemu, która sama w sobie 

zawiera definicje ontologiczne. 

Za przywoływanym powyżej J. Kuźmą autor przyjął czteroetapową koncepcję 

metodologiczną pracy: pierwszy etap - przedteoretyczny, w którym główną rolę odgrywają 

„metody intuicji pedagogicznej, refleksji historycznej” nad dziejami rozwoju Liceum Romera 

jako instytucji oświatowej, z którą autor jest osobiście związany od 1972 roku do dnia 

dzisiejszego. Ten długi okres pozwolił autorowi sformułować pierwotne koncepcje 

i problemy badawcze. Drugi etap – teoretyczny, stanowiący teoretyczne studium literatury, 

„analityczno-porównawcze, indukcyjno-dedukcyjne, typologiczne, projekcyjne, modelowe, 

systemowe oraz inne”, polegające na zebraniu wiedzy z zakresu teorii szkoły oraz teorii 

pamięci oraz przeglądu badań w tym obszarze. Trzeci etap to właściwe badania - etap ten 

jest związany z podstawowymi badaniami, począwszy od zaplanowania organizacji badań, 

doboru próby badawczej, poprzez przeprowadzenie wywiadów narracyjnych. W czwartym 

etapie stosowane są metody opisowe „wyjaśniające, systematyzujące, egzemplifikujące, 

projekcyjno-modelowe i aplikacyjne, a także probabilistyczne i futurologiczne”, których 

celem było dokonanie analizy zebranego materiału w badaniach – kodowania treści narracji 

i interpretacja danych jakościowych
327

.  

Ze względu na przedmiot badań autor przyjął paradygmat o ukierunkowaniu 

humanistycznym, starając się określić wzorce działania istotne dla badanej rzeczywistości 

w oparciu o wspólne działanie badacza i badanego oraz ich wzajemnych relacji. Badając 

szkołę zapisaną w pamięci jej absolwentów, nie sposób nie oprzeć się na opisaniu 

rzeczywistości, przeszłość szkoły inaczej niż na subiektywnym i indywidualnym podejściu 

badanych do przeszłości, która niewątpliwie odbiła się znacząco na życiu badanych 

absolwentów szkoły. Badanie to wydaje się racjonalne, jeżeli uwzględni ono perspektywę 

czasową w spojrzeniu uczestniczących w niej podmiotów badania na badaną rzeczywistość, 

na którą także mieli wpływ.  

Skupiając się na problemie badawczym, autor dysertacji przyjął paradygmat 

pedagogiki zorientowanej humanistycznie, biorąc pod uwagę następujące założenia (za D. 
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Kubinowskim): przedmiotem badania jest szkoła, z którą wiąże się unikatowość 

i niepowtarzalność procesów edukacyjnych i wychowawczych, a fakt ten nie pozwala na 

bezwzględne sformułowanie prawidłowości i ustanowienie ścisłych norm pedagogicznych 

związanych z tymi procesami, można jedynie poszukiwać pewnych wzorów, tendencji, 

zróżnicowań, ale nie będą one jednoznaczne i nie mogą być uogólniane; wiedza 

pedagogiczna nie ma charakteru prawdy absolutnej, jest relatywna i ma ograniczony 

zasięg, może jedynie stanowić przesłanki do doskonalenia praktyki; w badaniach autor 

poprzez swoją osobowość i zaangażowanie skupia się na poznaniu istoty i jakości 

badanych zjawisk w odniesieniu do badanego fragmentu rzeczywistości; autor staje się 

osobą odpowiedzialną za drugiego człowieka, co przejawia się troskę o jego dobro, 

a etyczność badacza powoduje jego odpowiedzialność i szacunek dla drugiego człowieka; 

proces wychowawczy ma charakter podmiotowy, unikalny i różnorodny, co powoduje, że 

może on wpływać na wybór dróg życiowych, opartych na humanizmie; autor koncentruje 

się na związanych z człowiekiem zmianach prospołecznych i humanistycznych.  

Działając we wspólnocie myślenia, jaką stanowi paradygmat o ukierunkowaniu 

humanistycznym, i biorąc pod uwagę przedmiot badania, czyli szkołę w pamięci badanych 

absolwentów, racjonalnym rozwiązaniem było zastosowanie jakościowej strategii badań. 

Badania jakościowe w porównaniu do badań ilościowych stanowią inne podejście do pracy 

naukowej, oparte są na odmiennych założeniach filozoficznych, strategiach badawczych, 

metodach gromadzenia i analizy danych. Badania te zmierzają do wydobycia nowej wiedzy 

opartej na uchwyceniu tego, co i jak wspominają badani, i jak spostrzegają przeszłość 

w swojej subiektywnej ocenie.  

Walory badań jakościowych zdaniem K. Rubachy wynikają z faktu, że „dostarczają 

danych i wyników w postaci tekstu, pozwalają formułować prawidłowości odnoszone do 

jednostkowych miejsc i indywidualnych doświadczeń osób badanych, pozwalają budować 

teorie ugruntowane, czyli zbiory twierdzeń wyjaśniających jednostkowe doświadczenie 

i zjawiska występujące w badanym terenie. Teorie te są ugruntowane w danych, co oznacza, 

że nie można ich wykorzystywać do wyjaśnień wykraczających poza badane miejsce i czas, 

pozwalają budować typologie obiektów należących do danej klasy, powstające na podstawie 

dogłębnego opisu konkretnych osób badanych”
328

. 
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W tym kontekście zastosowane przez autora niniejszej pracy badania jakościowe 

miały na celu: próbę rekonstrukcji rzeczywistości (w oparciu o fakt, jak tę rzeczywistość 

rozumieją badani), odkrywanie (wydobywanie sensu, związków i relacji badanych 

w rekonstrukcji opisu ich doświadczeń), kategoryzację, (jako sposobu analizy rzeczywistości, 

która stoi w sprzeczności z hierarchizacją, rozumianą, jako wartościowaniem i co za tym idzie 

określaniem, co jest ważne lub mniej ważne) oraz interpretację, która ma charakter 

subiektywny (subiektywizm badanych sprawia, że poznajemy ich na tyle, na ile oni sami na to 

pozwalają). Eksploracja tego typu jest rozumująca, bo polegająca na tym, że badacz próbuje 

zrozumieć i objaśnić, a nie wyjaśnić badaną rzeczywistość. Badania te można sprowadzić do 

koncepcji, która Heintz-Hermann Krüger i Nicolle Pfaf, nazywają koncepcją struktur głębi, 

chodzi o to „by odkryć to, co nieświadomie ukryte w społecznych formach interakcji 

i historiach życia. Systematycznie zatem pracuje się tutaj nad ujętym w formie pisemnej 

tekstem wywiadu czy dyskusji grupowej (traktując go jako powierzchnię) i bada się go pod 

kątem struktur leżących u podstaw, ujmowanych jako rezultaty procesów psychicznych”
329

.  

W badaniach jakościowych ważne jest więc, aby zrozumieć doświadczenia badanych 

podmiotów, drugiego człowieka, poprzez próbę opisu objaśniamy i badamy nie wiedzę, 

a doświadczenia, które miały miejsce w przeszłości, a skutki tych doświadczeń analizujemy 

z perspektywy czasu, w chwili przeprowadzania badań. Badania te nie prowadzą do 

uogólnień, w związku z tym nie pozwalają na wnioskowanie ani na tworzenie teorii. Badania 

jakościowe powinny być, jak zauważa John W. Creswell, rozpoczęte przez postawienie 

szerokiego pytania badawczego, wokół którego będzie koncentrowało się badanie. Nie podaje 

się sugestii co do oczekiwanych wyników badań i hipotez. Oprócz pytania głównego mogą 

się pojawić pytania dodatkowe, uzupełniające. Creswell zaleca, aby zbudować co najwyżej 

dwa pytania główne, a do nich nie więcej niż pięć pytań dodatkowych. Pytanie główne 

powinno być dostosowane do strategii badania jakościowego. Wspomniany autor zaleca, aby 

pytania badawcze zaczynały się od słowa: co lub jak, aby w ten sposób projekt badawczy 

miał charakter otwarty i rozwojowy 
330

. 

Chcąc zrealizować projekt badawczy, autor podjął się zamiaru opisania blisko 100-

letniej historii Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju. 

Poprzez przywołanie faktów z życia szkoły zapisanych w oficjalnych dokumentach oraz 

zestawienie tego z relacjami absolwentów szkoły można będzie pokazać rolę instytucji 

wpisanej w tradycję miejsca, w którym funkcjonuje szkoła. Relacje absolwentów pokazują, 

                                                
329 H-H Krüuger, N. Pfaff, Metody badań…, dz. cyt., s. 29. 
330 J.W. Creswell, Projektowanie badań…, dz. cyt., s.148. 
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jakie jest ich spojrzenie na funkcjonowanie tej instytucji z perspektywy czasu i mogą 

odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących badacza szkoły typu: czy i dlaczego szkoła ta jest 

miejscem ważnym dla uczniów i jej absolwentów? czy szkoła jest także wspólnotą, jeśli tak 

to, co spaja i stanowi o sile oddziaływania tego miejsca w czasie pobierania nauki i po jej 

zakończeniu? co wzmacnia identyfikację uczniów i absolwentów z instytucją i jej historią? na 

ile ludzie i wygenerowane przez nich idee obecne w szkole są w stanie uruchomić wolę 

powrotu do miejsca wykuwania się ich charakterów? jaki wpływ na utrwalenie w pamięci 

absolwentów mają uczący w niej nauczyciele, proponowany program wychowawczy, 

organizacja pracy instytucji, wzajemna współpraca wszystkich podmiotów szkoły? na ile 

szacunek do przeszłości i tradycji szkoły połączony z myśleniem o przyszłości własnej 

pozwala na zaistnienie wspólnotowości, tego poczucia, które każe wracać w to miejsce jako 

ważne dla osobistego i społecznego rozwoju? 

Autor przystępując do badań postawił sobie dwa cele, które umożliwią poznanie 

i opisanie subiektywnej oceny funkcjonowania szkoły dzięki wspominaniu jej przez 

absolwentów. Opis ten może, dać pewne wskazówki, np. współczesnemu nauczycielowi, co 

do wartości jego pracy, a on sam poprzez zapoznanie się z analizą zebranego materiału może 

wyciągać wnioski odnośnie swojej pracy i własnego rozwoju. Celami wskazanymi 

w niniejszej pracy są: cel teoretyczny i poznawczy, polegający na zapoznaniu się ze 

złożonością problematyki, jaką stanowi szkoła, oraz ukazanie historii szkoły w wymiarze 

obiektywnym (na podstawie badań historycznych) i subiektywnym (szkoła zapisana 

w pamięci jej absolwentów po latach) oraz cel praktyczny, który polega na zebraniu 

materiałów źródłowych w postaci wywiadów narracyjnych, które mogą być wykorzystane 

zarówno do pracy ze studentami (pedagogika, metodyka), jak i nauczycielami i kadrą 

kierowniczą (zarządzanie oświatą), a to może być pretekstem do swoistego rodzaju zderzenie 

praktyki z teorią w ocenie funkcjonowania szkoły. 

Z założonych celów wynikają problemy badawcze, które - niezależnie od strategii 

badań - są kluczowym elementem decydującym o naukowym charakterze danego 

przedsięwzięcia badawczego. Tadeusz Pilch i Teresa Bauman określają problem badawczy 

jako: „pytanie o naturę badanego zjawiska, o istotę związków między zdarzeniami lub 

istotami i cechami procesów, cechami zjawiska, to mówiąc inaczej uświadomienie sobie 

trudności z wyjaśnieniem i zrozumienie określonego fragmentu rzeczywistości, to mówiąc 

jeszcze inaczej deklaracja o naszej niewiedzy zawarta w gramatycznej formie pytania"
331

.  

                                                
331  T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wydawnictwo 

Akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 45.  
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Z uwagi na przedmiot badań tj. szkoła zapisana w pamięci jej absolwentów, pytanie 

badawcze oraz problemy szczegółowe mają postać dopełnienia, tym samym, 

w przeciwieństwie do pytań rozstrzygających, nie sugerują żadnych możliwych 

odpowiedzi
332

. Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań. Na ogół jest 

nim pytanie określające cel projektowanych badań ujawniające równocześnie braki 

w dotychczasowej wiedzy na dany temat
333

. Przyjmując jakościową strategię badań, badacz 

powinien zrezygnować z hipotez badawczych i „zawiesić” na czas badań swoje sądy 

i przekonania, aby nie ograniczały one horyzontu widzenia danego zjawiska. Nie oznacza to 

jednak pozbycia się pre-założeń i wizji danego problemu, która ukierunkuje planowane 

badania
334

. Taką rolę mogą pełnić szczegółowe pytania badawcze. K. Konarzewski sugeruje, 

że czasami potrzebna jest nawet głębsza konkretyzacja w postaci szczegółowych pytań 

badawczych, aby z jednej strony nie zwracać uwagi na wszystko, co dzieje się w danym 

terenie, ale z drugiej strony nie zamykać sobie przedwcześnie dostępu do niego
335

.  

Biorąc pod uwagę nadrzędny cel pracy, główny problem badawczy został 

uszczegółowiony poprzez sformułowanie następującego pytania: Jaka jest historia szkoły 

w świetle dokumentów archiwalnych, a jaki obraz szkoły pozostał w pamięci byłych 

uczniów, jak jest on konstruowany w ich narracjach?  

Tak sformułowane pytanie badawcze z góry narzuca technikę badawczą, jaką jest 

wywiad narracyjny, pozwalający rekonstruować obraz szkoły w spontanicznych narracjach, 

polegających na budowaniu opowieści przez respondentów, bez poddawania żadnych formom 

„kanalizowania” ich myślenia. Autor (za J.W. Creswell) przyjął założenie, że projekt 

badawczy w badaniach jakościowych ma charakter rozwojowy, może się zmieniać w zakresie 

pytań, kolejności gromadzenia danych, doboru uczestników badań i miejsca badań. Badacz, 

organizując procedury badawcze, za główny cel powinien postawić sobie przede wszystkim 

maksymalne wykorzystanie wiedzy uczestników badania
336

. Zatem nie można wykluczyć, że 

w procesie badawczym ze względu na niedostateczną liczbę danych pozyskanych 

z przeprowadzenia wywiadów narracyjnych konieczne będzie wykorzystanie innych metod 

badawczych. Model ten należy zastosować wówczas w stosunku do osób, które nie potrafią 

zbudować własnej, spójnej opowieści. W ten sposób badani mogą zrekonstruować obraz 

                                                
332 M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls". Kraków 

2001, s. 109.  
333 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000, s.21 
334 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań…, dz. cyt., s.279. 
335K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000, s.77. 
336 J.W. Creswell, Projektowanie badań…, dz. cyt., s.148. 
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szkoły w oparciu o „pomoc” badacza, który im zasugeruje kryteria opisu szkoły poprzez 

zadawanie pytań pomocniczych. 

Zaproponowane badania jakościowe mają charakter badań interpretacyjnych, 

z uwagi na fakt, że badacz jest osobą związaną z problematyką badania, ponieważ sam jest 

absolwentem liceum i jego długoletnim pracownikiem, jest zatopiony w problemie 

badawczym. To powoduje, że interpretuje zgromadzone dane, na tę interpretacje ma wpływ 

jego osobowość, wiedza i reprezentowane poglądy oraz stosunek emocjonalny do 

problematyki badawczej. Autor zakłada dążenie do poznania indukcyjnego, które opiera się 

na budowaniu twierdzeń, w tym wypadku pewnych uogólnień, na podstawie szczegółowych 

obserwacji własnych oraz subiektywnych relacji zawartych w wywiadach narracyjnych 

przeprowadzonych z absolwentami liceum. Zatem punktem wyjścia planowanych badań jest 

analiza faktów uzyskanych w badaniach, a punktem docelowym sformułowanie uogólnień lub 

wniosków, a to sprawia, że „efekt poznania indukcyjnego nie jest ponadczasowy, jest 

ograniczony do określonej puli warunków”
337

. 

Autor za główne założenie przyjął próbę odpowiedzi na pytanie jak zapamiętali 

szkołę badani (jak ją wspominają)?, a nie jak ona wyglądała w rzeczywistości, zatem skupia 

się na zrozumieniu doświadczeń, jakie mają badani, na opisie przeżyć w szkole i ich analizie, 

a nie na swojej wiedzy i doświadczeniu. Celem, jaki postawił sobie autor rozprawy, jest 

sformułowanie pewnych prawidłowości, które będą się odnosić do konkretnej szkoły 

i indywidualnych doświadczeń edukacyjnych poszczególnych badanych, nie zaś budowanie 

ogólnych teorii. To umożliwi przekazanie informacji, które same będą się bronić i mogą stać 

się źródłem refleksji dla osób analizujących zebrany materiał. 

2.3. Schemat badań, metoda i techniki badawcze  

W strategii jakościowej zdaniem K. Rubachy można zastosować trzy schematy badań: 

schemat etnograficzny, który służy do badania wartości wytwarzanych przez grupę 

w oparciu o bezpośrednie uczestniczenie badacza w życiu badanej grupy. Badacz ma za 

zadanie „wejście w głąb grupy”. Badania te mają na celu badanie wartości, jakie obowiązują 

w danej grupie w sferze emocji i subiektywizmu; schemat studium przypadku – polega na 

badaniu zjawiska ogólnego, przebiegającego w szczególnym przypadku. Badanie to nie 

polega na badaniu wyodrębnionego przypadku, lecz na badaniu zjawiska ogólnego (zjawiska 

                                                
337 K. Rubacha, Metodologia badań…, dz. cyt., s. 14-15. 
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populacyjnego) w szczególnym przypadku, (przykładowo: chodzenie na wagary – zjawisko 

ogólne; chodzenie na wagary przez „euro sieroty” – zjawisko szczegółowe - autor); schemat 

badań historycznych polegający na poznawaniu przeszłości w celu wyjaśnienia 

teraźniejszości. Jest to próba określenia rzeczywistości na bazie jej genezy, źródeł i historii. 

Badany obiekt nie istnieje w rzeczywistości, dlatego badacz wykorzystuje źródła na jego 

temat. Część tych źródeł stanowią materiały oryginalne, a część to relacje, czyli materiały 

„z drugiej ręki”
338

: 

K. Dobrowolski, twórca naukowej metody integralnej i teorii podłoża historycznego, 

proponował w swojej koncepcji badań historyczno-terenowych symbiozę badań nad czasem 

historycznym i nad czasem współczesnym
339

. Wymagał od badacza społecznego połączenia 

warsztatu historyka i równocześnie badacza współczesności. Autorowi chodziło zatem o silne 

zaakcentowanie konieczności ujmowania rzeczywistości społecznej w perspektywie 

dynamicznej, a więc w historycznej zmienności. Podkreślał on, że wszelka rzeczywistość 

kulturalna, która żyje dookoła nas, stanowi jedynie ogniwo wielkiego łańcucha rozwojowego. 

W związku z tym stawiał postulat, aby „w danym kompleksie zjawisk teraźniejszych, widać 

było ich różnorodne powiązania z przeszłością. Oznacza to, że badacz, socjolog czy etnograf 

powinien uwzględniać nie tylko czasoprzestrzenną lokalizację badanego procesu społecznego, 

lecz także wyjaśniać jego cechy odwołując się do determinant, które powstały w przeszłości 

i nadal oddziałują na aktualną fazę tego procesu. Całokształt tych determinant nazywał 

podłożem historycznym. Są to wszelkie uwarunkowania: geograficzne, demograficzne, 

biopsychiczne, techniczne, polityczno-ustrojowe, kulturowe i inne”
340

.  

Według K. Dobrowolskiego punktem wyjścia prób konceptualizowania badań jest 

potrzeba osobistego kontaktu badacza z interesującą go rzeczywistością społeczną. Autor jest 

więc przeciwnikiem „gabinetowych uczonych”, którzy analizując życie społeczne, swój 

zamiar badawczy opierają na spekulacjach teoretycznych czy potocznych domysłach, a nie na 

autopsji. Stąd w projektowanych badaniach w terenie kluczowa dla idei ich prowadzenia jest 

obecność badacza w badanym środowisku. Badacz jakościowy jako „złota rączka” w swoim 

majsterkowaniu wykorzystuje takie strategie, metody i materiały empiryczne, jakie ma pod 

ręką. Wybór praktyk ewaluacyjnych zależy od zadawanych pytań badawczych, te zaś od 

                                                
338 Tamże, s. 31-33. 
339  W. Kwaśniewicz: Kazimierza Dobrowolskiego koncepcja badań historyczno-terenowych, [w:] Metoda 

biograficzna w socjologii, W. Włodarek, M. Ziółkowski., Poznań 1993, s. 159-169. 
340 M. Malikowski, M. Niezgoda, Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów. T. II, Tyczyn 1997, s. 435-
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kontekstu oraz od tego, co dostępne w danym otoczeniu i warunkowane są możliwością 

działania badacza.  

Eksploracje jakościowe są bogate w metody, lecz owa triangulacja metod nie jest 

narzędziem lub strategią, lecz alternatywą uprawomocnienia i próbą zagwarantowania 

wnikliwego rozumienia badanego zjawiska. Dobrowolski nazywał to krzyżowaniem metod. 

Uważał on, że badacz w dążeniu do pełnego ujęcia eksplorowanego wycinka rzeczywistości 

społecznej winien korzystać z całej gamy dostępnych mu danych. Dla autora niniejszego 

projektu badawczego z jednej strony były to źródła zastane (materiały archiwalne takie, jak 

dokumenty szkoły, kroniki, historyczne zapisy, pisma urzędowe, publikowane opisy 

rzeczywistości społecznej i korespondencja osobista) z drugiej zaś źródła wywołane - 

powstałe w wyniku odpowiednich przedsięwzięć badawczych, prowadzących do uzyskania 

danych nieobecnych w źródłach zastanych, w tym przypadku był to wywiad narracyjny 

przeprowadzony w gronie byłych uczniów, absolwentów liceum. 

Badania historyczne, zdaniem K. Rubachy, mieszczą się w strategii badań 

jakościowych, opartych na wyjaśnieniach idiograficznych, dlatego schemat badań 

historycznych można zakwalifikować do badań teoretycznych eksploracyjno-weryfikacyjnych 

w takim samym znaczeniu jak schemat etnograficzny i studium przypadku
341

. Biorąc pod 

uwagę historię szkoły założonej w 1924 roku, i skupiając się na problemie badawczym, autor 

opowiada się za przyjęciem schematu badań historycznych. Schemat ten należy zastosować 

do analizy badanego środowiska, polegającej na przedstawieniu historii szkoły na tle historii 

Rabki. W tym wypadku, zwłaszcza w okresie do 1945 roku konieczne było przeprowadzenie 

typowych badań historycznych, zarówno w oparciu o analizę źródeł zastanych 

(historycznych), jak i źródeł wtórnych (wywołanych). Badania te należało przeprowadzić 

w oparciu o archiwa, zawierające materialne ślady działania szkoły i wspomnienia uczniów 

Gimnazjum Wieczorkowskiego (LO im. Romera jest spadkobiercą historii prywatnej szkoły 

sanatoryjnej, założonej przed blisko 100-laty przez dr Jana Wieczorkowskiego). Zebrane 

materiały mogły posłużyć stworzeniu kontekstu socjologicznego i pedagogicznego 

funkcjonowania szkoły w tym okresie i subiektywnego postrzegania jej przez absolwentów, 

czego wyrazem są ich wspomnienia.  

Zrekonstruowanie kontekstu jest istotne, ponieważ umożliwiło zrozumienie, dlaczego 

badani to wszystko pamiętają lub czego nie pamiętają. Kontekst ten może mieć charakter 

osobisty (indywidualny), ale może mieć także charakter historyczny, wspólny dla danego 
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środowiska badanych ludzi. Zatem do zrekonstruowania tego, jak szkoła została zapisana 

w pamięci ludzi, których już nie ma, należało użyć źródeł historycznych jako jedynego 

możliwego odpowiednika wywiadów narracyjnych. Przedwojenni absolwenci szkoły 

pozostawili po sobie materialny dowód opisu szkoły. Dzisiaj już nie żyją, więc nie można 

z nimi przeprowadzić wywiadów, dlatego ich wspomnienia są swoistym rodzajem narracji, 

odpowiednikiem wywiadu narracyjnego. W tym kontekście zastosowano również schemat 

badań historycznych. 

Począwszy od 1945 roku istniała możliwość wykorzystania wspomnień żyjących 

świadków historii szkoły. Od tych badanych można było zebrać informacje w sposób 

bezpośredni, przeprowadzając z nimi wywiady. Do zrekonstruowania treści wywiadów 

należało zastosować schemat etnograficzny. K. Rubacha zauważa, że „Schemat 

etnograficzny w badaniach nad edukacja organizuje czynności badacza zmierzające do 

skonstruowania teorii ugruntowanej, opisującej i wyjaśniającej kulturowe konteksty 

funkcjonowania środowisk edukacyjnych”
342

. Zuzanna Wiorogórska uważa, że teoria 

ugruntowana zakłada brak hipotez wyjściowych, zamiast tego badacz stawia pytania, 

a następnie buduje i rozwija teorię na podstawie zbieranych danych, które analizuje na 

bieżąco. Badacz zatem musi być przygotowany na odkrywanie zjawisk, których wcześniej nie 

zakładał i nie przewidywał. Pytania badawcze są swoistymi hipotezami roboczymi (ang. 

working hipothesis). Przywoływana autorka sugeruje ponadto, aby dokonać przeglądu 

literatury po zebraniu i analizie danych, co zabezpieczy badacza przed podświadomym 

ukierunkowaniu prowadzonych badań, na podstawie modeli i wyników badań 

wcześniejszych
343

.  

K. Rubacha precyzując schemat etnograficzny, podkreśla natomiast, że badacz podąża 

za danymi, a nie poszukuje ich w oparciu o wcześniej sformułowane oczekiwania i teorie, nie 

może kreować danych w postaci wymyślonego przez niego przebiegu zdarzeń, zachowania 

badanych nie można interpretować jako prostych reakcji badanych na zamierzone działanie 

badacza. Badacz nie dysponuje wzorcem, do którego można porównać dane, by ocenić ich 

wartość, dlatego mają one zawsze status hipotetyczny do chwili, gdy wniosek na nich 

zbudowany nie zostanie zweryfikowany. Zbieranie danych musi być na bieżąco połączone 

z ich weryfikacją poprzez zastosowanie różnych rodzajów triangulacji. Istotną perspektywą 

w badaniu jest czas, który uwiarygodnia dane, umieszcza je we właściwym miejscu badanego 

procesu, a grupowanie danych w większą całość odbywa się według zasad logiki 
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odkrywanego stopniowo procesu społecznego, a nie według logiki badacza. To wymusza na 

badaczu łączenie analizy danych z ich interpretacją, która ulega ciągłej ewolucji
344

. 

Wykorzystując schemat etnograficzny, autor pragnął zbadać sposoby wytwarzania 

obrazu szkoły oraz nadawanie znaczeń przeżywanej rzeczywistości szkolnej przez 

absolwentów, czyli grupę, którą poddał badaniom. Zamierzał zbadać, w jaki sposób ludzie 

rekonstruując pamięć szkoły, tworzą jej znaczenia, budując w ten sposób system wartości 

tego konkretnego środowiska szkolnego. Chodziło o określenie sposobu, w jaki badany 

odnosi się do swojej szkoły tej sprzed lat, jak o niej mówi i co z niej pamięta, a to świadczy 

o jego stosunku do ludzi biorących udział w procesie dydaktyczno-wychowawczym w czasie 

edukacji szkolnej, o postrzeganiu kultury szkoły, w której badany funkcjonował. 

Odnosząc się do techniki badawczej, autor opowiada się za zastosowaniem wywiadu 

narracyjnego z uwagi na fakt, że w badaniach jakościowych odgrywa on bardzo ważną rolę 

ponieważ, odkąd człowiek za pomocą języka mógł komunikować się z innym człowiekiem, 

opowiadał mu historię swojego życia. Ludzie komunikując się z innymi, chcąc nadać sens 

swojemu życiu, i ważności swojej przeszłości, „opowiadają” sobie wzajemnie swoje historie. 

„Opowiadanie historii swojego życia, zarówno w jej całości konstruującej unikalny, 

niepowtarzalny sens życia dla pojedynczego człowieka, jak i opowiadanie najbanalniejszych 

codziennych wydarzeń, jest ważną potrzebą psychiczną realizowaną na tysiące sposobów 

w kontakcie z bliskimi i z obcymi ludźmi
345

. Te opowiadania i przekazy mają najczęściej formę 

narracji, zatem badania oparte na wywiadzie narracyjnym są bardzo wartościowe, ponieważ 

skupiają się na osobistych przeżyciach i doświadczeniach badanych.  

Biorąc pod uwagę cel badania i próbę zrozumieniu doświadczeń, jakie przeżyli badani, 

jak wspominają szkołę po latach, wywiad narracyjny wydaje się najbardziej adekwatnym 

narzędziem badawczym. O wykorzystaniu tego narzędzia decyduje fakt, że celem badania 

było uzyskanie informacji, co z czasów szkolnych pozostało w pamięci osób poddanych 

badaniu (najistotniejsze fakty z życia szkolnego). Wywiady narracyjne zostały 

przeprowadzone, zgodnie z sugestią Krzysztofa Koneckiego, w pięciu fazach:  

1) Początek wywiadu: zbudowanie odpowiedniej atmosfery, zaufania i sympatii pomiędzy 

narratorem a badaczem w wyniku rozmowy niezwiązanej bezpośrednio z tematem wywiadu; 

w czasie tej rozmowy badacz często uzyskiwał informacje dotyczące biografii narratora, jego 
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interpretacyjne, „Przegląd Psychologiczny” 2013, T 56/(3), s. 347-348. 



122 

wykształcenia i pracy zawodowej, chodziło o nawiązanie odpowiedniej relacji między 

badaczem a narratorem;  

2) Stymulowanie wywiadu: badacz uświadamiał badanemu, że jego opowieść jest bardzo 

istotna dla prowadzonych badań i że jest bardzo zainteresowany tym, jak narrator wspomina 

szkołę i zadawał mu jedno obszerne pytanie: Jak mógłby Pan/Pani opisać swoje życie w tej 

szkole, proszę opowiedzieć wszystko, co Panu/Pani przychodzi na myśl, wszystkie Pana/Pani 

informacje są dla mnie istotne. Proszę zbudować swoją opowieść, którą można byłoby 

zatytułować: Jak Pan/Pani wspomina Liceum im. E. Romera w Rabce-Zdroju, jak zapisało 

się ono w pamięci, jak Pan/Pani ocenia ten okres swojego życia, szczególnie czas spędzony 

w szkole oraz występujące w niej relacje międzyludzkie, jaka to była dla Pana/Pani 

placówka?”;  

3) Po tych wstępnych etapach następowała narracja badanego, bez interwencji badacza: 

w trakcie przeprowadzanych wywiadów autor przyjął zasadę nie przerywania opowieści 

narratorowi, dając mu w ten sposób swobodę, co do treści i formy wypowiedzi, narracja 

badanego nie podlegała żadnej ocenie, ani weryfikacji, jej charakter miał być spontaniczną 

opowieścią i opisem przeszłości widzianej po latach przez badanego;  

4) Autor dopuścił także możliwość dodatkowego pytania w przypadku, gdy opowieść 

badanego kończy się przedwcześnie, autor w celu podtrzymania narracji dopuszczał 

możliwość nawiązania do wcześniejszych wypowiedzi narratora, prosząc o skonkretyzowanie 

jego wypowiedzi, zadając pytania precyzujące, typu: co Pan/Pani miał/a na myśli…, lub 

proszę o skonkretyzowanie wypowiedzi….. Pytania te mogły się odnosić jedynie do treści, 

które pojawiły się w narracji;  

5) Po zakończeniu narracji badanego nastąpiło przejście do ostatniej fazy wywiadu, powrót 

do potocznej rozmowy – miała miejsce luźna rozmowa, w której badacz opowiadał sam 

o sobie, dając badanemu poczucie równowagi – rozmowa ta dotyczyła w głównej mierze 

współczesnych problemów szkoły, którą badacz zarządza jako dyrektor
346

. 

2.4. Organizacja i przebieg badań 

Z uwagi na fakt, że szkoła istnieje od 1924, autor objął swoim oglądem niemal sto lat 

historii szkoły i podzielił ją na pięć okresów: pierwszy obejmujący lata 1924-1939 (został 

tutaj zastosowany schemat badań historycznych), oraz cztery kolejne fazy rozwoju szkoły 
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obejmujące: lata 1945-1950, 1950-1961, 1961-1999, 1999-2010, a przy nich zaplanowany 

został schemat badań etnograficznych. Pierwszy okres został opisany poprzez wspomnienia 

zawarte w pamiętnikach, dziennikach i publikacjach książkowych, kolejne cztery poprzez 

analizę źródeł wywołanych – narracji żyjących byłych uczniów Liceum.  

Autor poddał badaniom szesnastu absolwentów tej szkoły: osiem kobiet i ośmiu 

mężczyzn, dzieląc ich w grupy dwuosobowe w czterech okresach: 1945-1950; 1950-1961; 

1961-1999; 1999-2010. W każdym przedziale czasowym dwie osoby były rekrutowane do 

badania spośród absolwentów, którzy pozostali w Rabce i okolicach oraz dwie, które spędziły 

życie poza Rabką. Wśród badanych pojawiło się dwóch księży, dwie osoby, które pracowały 

w Liceum (jedna trzydzieści jeden lat, druga dwa lata), córka wieloletniego dyrektora Liceum 

oraz jedna osoba, które na stałe mieszka poza granicami Polski, w Brazylii.  

Dobór osób do badań miał charakter spontaniczny, większość badanych to osoby, 

które odwiedziły szkołę podczas uroczystości związanych z rocznicami matury. W czasie 

zjazdów absolwentów autor rozmawiał z byłymi uczniami i prosił ich o spotkanie w celu 

przeprowadzenia wywiadu. W ten sposób została wyłoniona znaczna grupa badanych, 

zwłaszcza absolwentów sprzed wielu lat. Ci z kolei wskazywali kolejne osoby spośród swoich 

znajomych (zastosowano w doborze do grupy metodę „kuli śnieżnej”). Był też przypadek 

absolwenta, który sam się zgłosił (matura-1948 r.), aby opowiedzieć o szkole, „której tak 

wiele zawdzięcza”. Ten sposób doboru próby badawczej można poddawać w wątpliwość ze 

względu na jej reprezentatywność. Jednakże zgodnie z przyjętą strategią jakościową, badaniu 

poddany został tylko fragment konkretnej rzeczywistości, a rezultaty tych badań dotyczą tejże 

rzeczywistości i nie mają służyć uogólnieniu w stosunku do szerszej populacji. 

Wywiady narracyjne zostały przeprowadzone od 26 maja do 21 sierpnia 2018 r. 

Dwanaście z nich zostało przeprowadzonych w gmachu Liceum, cztery poza szkołą - 

w miejscu zamieszkania badanych. Wśród szesnastu osób poddanych badaniom dwanaście 

ukończyło studia wyższe, a wśród nich jedna osoba, były wiceminister zdrowia, uzyskała 

tytuł profesora zwyczajnego, pozostali badani poprzestali na wykształceniu średnim. 

Narratorzy zostali poddani anonimizacji, opatrzeni odpowiednimi kodami wskazującymi płeć 

(K, M), miejsce zamieszkania (Rabka, poza Rabką), rok zdania matury
347

. W czasie 

wywiadów i swobodnych rozmów autor uzyskał szereg informacji biograficznych, 

dotyczących absolwentów poddanych badaniu. Informacje te zostały zawarte w aneksie nr 12. 

                                                
347

 (MR: 1950) - mężczyzna na stałe zamieszkały w Rabce, matura 1950, (MO: 1948) - mężczyzna na stałe 

zamieszkały poza Rabką, matura 1948, (KR: 1980) - kobieta na stałe zamieszkała w Rabce, matura 1980, (KO: 

1967) - kobieta na stałe zamieszkała poza Rabką, matura 1967. 



124 

Po przeprowadzeniu wywiadów i ich nagraniu zostały one transkrybowane do formy 

pisemnej i poddane analizie treści, która pozwoliła odpowiedzieć na sformułowany problem 

badawczy: jaki jest obraz szkoły pozostały w pamięci byłych uczniów, opisany w ich 

narracjach?. Innymi słowy, które elementy konstruujące szkołę pozostały w świadomości, 

pamięci badanych, a które się w tych narracjach nie pojawiły.  

Istotą niniejszych badań jest fakt, że badacz stanowi część procesu badawczego, który 

nie wynika tylko z jego osobistego udziału w procesie badawczym, lecz także z faktu, że jest 

on ściśle związany ze środowiskiem, które bada. Autor pracy jest absolwentem Liceum, jego 

długoletnim pracownikiem i od 2006 roku dyrektorem. W związku z tym wykazuje się 

znajomością badanego obszaru, co umożliwia mu w znacznym stopniu podejście refleksyjne 

do przedmiotu badań oraz ułatwia mu nawiązanie kontaktu z osobami będącymi narratorami.  

Zdaniem Uwe Flick, aby osiągnąć jakość w badaniach jakościowych, badania te 

muszą spełnić kryterium obiektywności, trafności i rzetelności
348

. O ile trafność i rzetelność 

badań jakościowych jest raczej oczywista, to obiektywność, zwłaszcza w przypadku badań 

opartych na wywiadach narracyjnych, które są same w swojej istocie subiektywne, już taką 

nie jest. Można przyjąć, że badania będą obiektywne i rzetelne, jeżeli dwoje lub więcej 

badaczy, analizując ten sam materiał badawczy, dojdzie do podobnych wniosków
349

. Aby 

osiągnąć w procesie badawczym trafność i rzetelność, badacz musi się wykazać dużą 

refleksyjnością w stosunku do analizowanych danych i wyciąganych na ich podstawie 

wniosków, musi się wykazać rzetelnością analizy poprzez kilkukrotne sprawdzanie 

transkrypcji, kodowania i kategoryzacji. Zdaniem U. Flick na jakość tego typu badań wpływa 

także ich różnorodność, polegająca na uwzględnieniu w analizie odstających przypadków, 

aby uniknąć redukcji różnorodności
350

. 

Przeprowadzone badania nie miały na celu opisanie realności świata (szkoły), 

odpowiedzenie na pytanie, jaka była szkoła, lecz jedynie, jak ją widzą jej absolwenci, jak ją 

zapamiętali i wspominają po latach. Bardzo wyraźnie widać, że relacje te, zgodnie 

z założeniami są subiektywne i niepełne, są to swoiste „definicje” rzeczywistości zbudowane 

i przyjęte przez poszczególnych narratorów. Zebrany materiał badawczy pozwolił na 

spojrzenie na świat, jakim jest szkoła, oczami osób, które zostały poddane badaniu. Ważnym 

aspektem przeprowadzonych badań jest odpowiedzenie na pytanie „jak” absolwenci 

pamiętają szkołę. Zgodnie z poglądem Davida Silvermana otrzymanie odpowiedzi na pytanie 
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„jak” pozwala w dalszej kolejności na postawienie bardziej szczegółowych pytań, np. 

„dlaczego”
351

. Autor zdaje sobie sprawę, że w swoich badaniach zajął się tylko małym 

fragmentem dotyczącym szkoły, a mianowicie szkoły zapisanej w pamięci jej absolwentów 

zakładając, że to, co badani w swoich narracjach powiedzieli o szkole, jest dla nich 

najważniejsze. Autor przyjął zasadę za D. Silvermanem, aby w swoim badaniu przedstawić 

„wiele o tym, co nieduże (o ograniczonym problemie)” i nie ulec pokusie, aby mówić 

„niewiele o tym, co złożone”
352

. 

Przystępując do analizy zebranego materiału w postaci wywiadów narracyjnych 

konieczne było dokonanie transkrypcji wywiadów, dokonanie zmiany formy danych. Autor 

przyjął strategię, według której transkrypcji poddany został cały materiał zebrany w czasie 

wywiadu narracyjnego. Transkrypcja wywiadów umożliwiła przeanalizowanie zebranego 

materiału badawczego pod względem wewnętrznej struktury tekstu, treści wypowiedzi 

i przebiegu interakcji w ramach badanego tekstu
353

. Ze względu na przedmiot badania (szkoła 

zachowana w pamięci jej absolwentów), autor w analizie zebranego materiału skupił się 

głównie na treściach wypowiedzi badanych.  Pierwsza faza analizy zebranych danych 

polegała na obróbce materiału, swoistego „wyczyszczenia” tekstu tak, aby otrzymać 

przejrzystą i zrozumiałą wypowiedź. Z uwagi na skupieniu się w głównej mierze na treściach 

wypowiedzi narratorów dotyczących pamięci szkoły, autor dopuścił nieznaczne 

„wygładzenie” wypowiedzi tak, aby transkrypcja była poprawna gramatycznie i językowo, 

ponieważ w badaniu najważniejsze było to, co zostało zachowane w pamięci narratorów, 

a mniej istotna z punktu widzenia problemu badawczego była forma, w jakiej badani 

przedstawiają swe wspomnienia. Dbając o zachowanie sensu wypowiedzi, autor po 

dokonaniu transkrypcji porównał jeszcze raz transkrypcję z oryginalnym zapisem wywiadu. 

Następnym etapem analizy zebranych danych jakościowych było kodowanie, mające 

na celu zredukowanie znacznej ilości zebranych danych w spójne całości poprzez ich 

zgrupowanie w pewne kategorie umożliwiające porównanie zebranego materiału 

badawczego. Kodowanie stanowi indeksowanie i kategoryzowanie tekstu, które umożliwia 

w analizie porównywanie podobnych wątków tematycznych zawartych w różnych 

narracjach
354

. Przykładowo Graham Gibbs wyróżnia: kodowanie na podstawie teorii, 

pochodzące z literatury przedmiotu, wcześniej przeprowadzonych badań, lektury części 

transkrypcji oraz intuicji badacza, w tym ujęciu analiza rozpoczyna się z gotową listą kodów, 
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opracowaną w oparciu o przyjęte teorie i literaturę przedmiotu, oraz kodowanie na 

podstawie danych, bez wstępnej listy kodów, oparte na podchodzeniu do badań bez 

gotowych założeń. W wyniku uważnego czytania transkrypcji można wydobyć sens 

wypowiedzi narratorów i w ten sposób stwierdzić, z czym mamy w rzeczywistości do 

czynienia, i nie narzucając interpretacji wydarzeń w oparciu o przyjęte teorie. Taki typ 

kodowania przyjęto nazywać kodowaniem otwartym
355

. G. Gibbs zauważa, że większość 

badaczy łączy te dwie metod kodowania, przechodząc w trakcie analiz od kodowania na 

podstawie teorii do kodowania otwartego
356

. 

W procesie kodowania transkrypcji autor oparł się na zasadzie, że ostateczna lista 

i hierarchizacja kodów i kategorii została „ugruntowana” w materiale badawczym, 

w narracjach, zatem zastosował kodowanie otwarte. W celu analizy danych jakościowych 

zebranych w narracjach autor przyjął (za D. Kubinowskim) dwa etapy kodowania, którymi są: 

kodowanie wstępne (kodowanie rzeczowe), polegające „na nadaniu etykiet fragmentom 

materiału empirycznego w celu dookreślenia danego obszaru badań”
357

 oraz kodowanie 

skoncentrowane – przeszukiwanie i porządkowanie danych poprzez redukcje ich liczby 

(kondensację), tworzenie kategorii analitycznych (skupianie danych, stanowiących znaczący 

segment zebranego materiału empirycznego) umożliwiających formułowanie „konstruktów 

teoretycznych”
358

. Kodowanie i kategoryzacja zebranego materiału umożliwiły analizę 

i porównywanie. Zdaniem U. Flick porównanie może być przeprowadzone na trzech 

poziomach: w obrębie jednej kategorii (poszukiwanie w różnych wywiadach wypowiedzi 

dotyczących tej kategorii), w stosunku do pojedynczego przypadku, jednego respondenta (co 

on mówi na różne tematy, czy jego wypowiedzi są spójne) i porównanie przypadków (jak 

podobne lub odmienne są wypowiedzi różnych badanych w stosunku do jednego tematu lub 

kategorii)
359

. Autor w niniejszej dysertacji skupił się głównie na analizie i porównywaniu 

w obrębie jednej kategorii analitycznej. Takie podejście umożliwiło analizę zebranego 

materiału badawczego, które pozwoliło odpowiedzieć na pytanie badawcze, jak absolwenci 

Liceum zapamiętali szkołę i do czego w swoich wspomnieniach się odnieśli, co utkwiło im 

w pamięci z okresu pobytu w szkole?. 

Wśród badaczy istnieje wiele poglądów odnośnie analizowania wywiadów. Badacze 

często swobodnie poruszają się między technikami analizy wywiadów. Steinar Kvale uważa 

                                                                                                                                                   
354 Porównaj aneks nr 14 i nr 15. 
355 G. Gibbs, Analizowanie danych…, dz. cyt., s. 90-91. 
356 Tamże, s. 91. 
357

 D. Kubinowski, Jakościowe badania…, dz. cyt., s. 245. 
358 Tamże s. 244- 245. 



127 

nawet, że nie istnieje żadna opracowana i opatrzona standardami metoda, która pozwoli 

wychwycić właściwy sens wywiadów, dociec do ich sedna. Jest zwolennikiem, aby „pozwolić 

wywiadom przemówić własnym głosem”
360

. Podobne stanowisko odnośnie wywiadów 

narracyjnych zajmuje Mirosława Nowak-Dziemianowicz, która stwierdza: „to jaką drogą 

pójdziemy, co na niej spotkamy, na co natrafimy i w którą przez to pójdziemy stronę, zależy 

od tego, co zauważymy, co przykuje naszą uwagę, jakie znaczenie nadamy temu, co 

odkryjemy”
361

. 

Przystępując do analizy wywiadów narracyjnych z perspektywy problemu 

badawczego, autor stanął przed trudnym zadaniem wyboru wykładni i interpretacji zebranego 

materiału badawczego. Jak zauważa D. Kubinowski narracje są „retrospektywnym 

konstruowaniem znaczeń, kształtowaniem i porządkowaniem minionego doświadczenia, 

sposobem rozumienia własnych i cudzych działań, kojarzenia i dostrzegania konsekwencji 

działań i zdarzeń w czasie”
362

. Narracje poddane analizie dotyczą fragmentu życia narratorów 

związanego z ich pobytem w szkole, chociaż często zawierają także szersze aspekty życia, jak 

kariera zawodowa, życie rodzinne, czy też ogólnie historię życia. Ze względu na przedmiot 

badań te aspekty autor pominął w analizie, chociaż stanowią znaczący materiał empiryczny. 

Analiza narracji nie ma za zadanie odkrywanie prawdy o szkole, lecz stanowi próbę opisu 

doświadczeń narratorów związanych ze szkołą, które utkwiły w ich pamięci. W analizie 

i interpretacji materiału empirycznego, autor przyjął za cytowanym powyżej D. Kubinowskim 

wykorzystanie „indukcji analitycznej”, która rozpoczyna się od samych danych, nie zaś od 

wyboru teorii czy też tworzenia hipotez
363

. „(…)dane systematycznie pozyskiwane 

i analizowane porównawczo przez badacza prowadzą do coraz bardziej pogłębionego 

rozumienia badanego fenomenu(…)”
364

. W efekcie głębokiej i wielokrotnej analizy 

zebranego materiału metodą, metaforycznie nazywaną przez S. Kvale metodą górnika, 

polegającą na wydobyciu z narracji tego, co jest głęboko w niej ukryte
365

, autor wyodrębnił 

pięć kategorii analitycznych, które odnoszą się do kategorii centralnej (szkoła w pamięci jej 

absolwentów) rozumianej jako wzajemne oddziaływanie na siebie postaci (podmiotów 

szkoły), wydarzeń i kultury organizacyjnej szkoły. 

                                                                                                                                                   
359 U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 171-172. 
360 S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 190. 
361  M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, 

Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 74.  
362 D. Kubinowski, Jakościowe badania…, dz. cyt., s. 167. 
363 Tamże, s. 242. 
364 Tamże, s. 243. 
365 S. Kvale, Prowadzenie…, dz. cyt., s.171. 
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Rozdział III 

Kontekst historyczny badanego środowiska 

W tym rozdziale autor stawia sobie za cel pokazanie procedury tworzenia instytucji 

edukacyjnej, wyrastającej z potrzeby miejsca osadzenia oraz zakorzeniania w przestrzeni 

środowiska lokalnego. Historycznie – na początku była to szkoła prywatna dra Jana 

Wieczorkowskiego, dedykowana uczniom przybywającym do Rabki na leczenie sanatoryjne, 

w kolejnych latach placówka uspołeczniona i upaństwowiona stała się ważna, bowiem istniała 

potrzeba edukacji ludności miasta i okolicznych gmin, tym samym szkoła odgrywała swoją 

rolę w tworzeniu historii miejsca atrakcyjnego dla przybyszów i mieszkańców. Miała 

charakter emancypacyjny, czyli dający uczniom wolność wyboru ścieżek życiowych, 

edukacyjnych i zawodowych. Opisując powstanie i rozwój placówki prywatnej, a później 

państwowej nie sposób nie odwołać się do historii Rabki jako uzdrowiska, rozwoju 

i popularyzacji jej walorów klimatycznych i leczniczych, bowiem ten fakt determinował 

napływ do uzdrowiska bogatych gości. Aby ocenić i przeanalizować ten proces, należy 

odnieść się do historii - zwłaszcza tej z przełomu XIX i XX wieku - historii Rabki rodu 

Zubrzyckich i Kadenów. 

3.1. Historia miejscowości 

Pierwsze oficjalne badania rabczańskich wód mineralnych przeprowadził Bogumił 

Jerzy Pusch pomiędzy rokiem 1821 a 1824. W roku 1857 Komisja Balneologiczna 

Towarzystwa Naukowego Krakowskiego zainteresowała się rabczańskimi zdrojami. Na 

posiedzeniu tej komisji w dniu 22 czerwca 1858 r. podjęto uchwałę o oddelegowaniu do 

Rabki prof. Fryderyka Skobla, przewodniczącego tejże komisji w celu zbadania rabczańskich 

źródeł. Przeprowadził on w 1858 roku pierwszą analizę chemiczną solanki i skutków jej 

używania przez miejscową ludność. Prof. Skobel zlokalizował sześć źródeł, z czego przebadał 

trzy. W notatce z przeprowadzonych badań w Rabce przedstawił następujące wnioski: 

„1) z dawnych doświadczeń Rabczan i ludu okolicznego pokazuje się, że wody Rabczańskie są 

to wody lekarskie. 2) Potwierdza to zupełnie rozbiór chemiczny jakościowy.3) Na zasadzie 

tegoż należy wody przerzeczone policzyć do słonych, jodowo-bromowych, żelazistych. 4) Ze 

względu na obfitość źródeł i korzystne dla zdrowia położenie samej wsi, założone tu łazienki 

ze stosownem dla chorych urządzeniem byłoby dla tych wielkim dobrodziejstwem, 

a przyniosłyby zapewne nie mały zysk dziedzicowi Rabki. 5) Przeto wypadałoby, żeby 
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Komissyja balneologiczna na drodze właściwej wyjednała u Wys. Rządu dla dziedzica 

pozwolenie, stanowczego otworzenia zawalonych źródeł, aby takowe ściśle ocenione być 

mogły, tak co do ilości wody, jakiej by w pewnym czasie dostarczać mogły, jak i co do ilości 

swych części składowych; albowiem dopiero na takiej podstawie będzie można przywiedź do 

skutku zamiar powyższy z nadzieją niechybnego powodzenia”
366

. 

Z kolei prof. Adolf Aleksandrowicz dokonał badań chemicznych wód solankowych 

w Rabce, przebadał solankę ze źródeł: Rafaela, Maryi, Krakusa i Kazimierza, piąte źródło 

Helena zostało odkopane i oczyszczone po jego wyjeździe z Rabki). W jego raporcie 

czytamy: „Z niniejszego przeglądu okazuje się: 1) Pod względem ilości jodu i bromu aż do tej 

pory celowała solanka Halska. Zdroje rabczańskie nie ustępują jej w tym bynajmniej, bo jodu 

zawierają prawie tyle co ona, a bromu nierówni więcej. 2) Ostatecznie należy przyznać 

wodzie rabczańskiej, iż ona pod względem ilości chlorku sodu, tudzież połączeń jodowo-

bromowych, pomiędzy solankami tego rodzaju najpierwsze zajmuje miejsce. Do jej zalet 

należy i tę policzyć, iż pod względem ilości jodu i bromu jest niezmienną: o czym przekonały 

mnie wielokrotne doświadczenia, uskutecznione w tym celu w różnych porach roku, a nawet 

w zakresie czteroletnim”
367

. 

Badania potwierdziły, że solanki zawierają m.in. jod i brom o stężeniu, które postawiło 

je na czołowym miejscu w Europie. Na tej podstawie postulowano otwarcie zakładu 

kąpielowego, tzw. łazienek. Akcja ta spotkała się z poparciem prof. Józefa Dietla i Juliana 

Zubrzyckiego. Po ponownym przebadaniu próbek przez Akademię Wiedeńską okazało się, że 

wyniki są zgodne z krakowskimi. Na tej podstawie Julian Zubrzycki, właściciel Rabki 

otrzymał od władz austriackich zgodę na otwarcie zakładu kąpielowo – leczniczego. „Wynik 

był zgodne z orzeczeniem naszej komissyi: ponieważ w dniu 8 października 1861 roku 

otrzymał dziedzic Rabki Wielmożny Julian Zubrzycki respekt Wysokiego Ministerstwa Skarbu 

z dnia 18 sierpnia roku 1861 (…), w którym rzeczone Ministerstwo oddało mu źródła 

w mowie będące na zakład kąpielowo-leczniczy (…)”
368

. Działalności i zaangażowaniu 

Juliana Zubrzyckiego, właściciela Rabki w latach 1855-1892, miejscowość zawdzięcza swój 

rozwój, szczególnie gdy w 1864 r. otworzył on tutaj pierwszy zakład kąpielowy wraz 

z piętrowymi łazienkami. Rabka pomimo trudnych czasów zaborów rozwijała się 

dynamicznie i zajmowała z roku na rok coraz bardziej znaczące miejsce na mapie uzdrowisk 

                                                
366 J. Gaweł, Od warzelni do Zdroju, Złote lata Rabki Zdroju, Wydanie I, Rabka-Zdrój 2014, s. 17. 
367 Tamże, s. 18. 
368 K. Kowalczyk, G. Moskal, M. Rapta, J. Szlaga, Rabka Juliana Zubrzyckiego, Rabka Zdrój 2012, s. 29. 
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europejskich. Do tego kurortu przyjeżdżali kuracjusze z całej Polski, miejsce to stało się 

bardzo modną miejscowością. 

Julian Antoni Stanisław Zubrzycki zmarł 8 stycznia 1892 r., a po trzech latach, w 

1895 roku właścicielem Rabki został dr Kazimierz Kaden, po nim od roku 1928 do wojny, 

a właściwie do 1948 r. dobra rabczańskie dziedziczył jego syn, dr Kazimierz Jan Gustaw 

Kaden. Z tą rodziną związane były najlepsze lata w historii Rabki, do czego niewątpliwie 

przyczyniła się działalność dr Kazimierza Kaden. Rozbudowa zakładu leczniczego stała się 

jego pasją życiową, niezbędne środki na ten cel zdobywał poprzez parcelację i sprzedaż 

gruntów i lasów. Od czasu przejęcia uzdrowiska przez rodzinę Kadenów datował się jej 

dalszy dynamiczny rozwój, a przyspieszyło go otwarcie 16 grudnia 1884 roku linii kolejowej 

transwersalnej łączącej Żywiec z Nowym Sączem
369

. Tydzień później, czyli 23 grudnia 

oddano przystanek dla podróżnych w Rabce. Rok później uruchomiono kolejową stacje 

telegrafu dla „powszechnego użytku”. Następnie w latach 1898-1899 zbudowano linię 

kolejową Chabówka-Zakopane, nastąpiło to 25 października 1899 roku
370

. Nowa 

infrastruktura komunikacyjna otworzyła Rabkę „na świat”, do tego czasu podróż konna 

z Krakowa była bardzo uciążliwa, trwała bowiem około 10-12 godzin,. Połączenie kolejowe 

Chabówka-Kraków oraz Chabówka-Rabka, zdynamizowało więc rozwój uzdrowiska. 

Komunikacja dalekobieżna została zdominowana przez kolej; dwa razy dziennie kursował 

pociąg z Krakowa i dwa razy z Nowego Sącza, na podróżnych czekały w Rabce fasiągi, 

dorożki i uzdrowiskowy onibus, które to pojazdy rozwoziły przyjezdnych do miejsc 

zakwaterowania. Dr Kaden w 1900 r. zbudował w miejscowości elektrownię i stworzył w niej 

sieć wodociągowo-kanalizacyjną
371

. W latach 1902-1908 wybudowano nowy kościół 

parafialny p.w. Świętej Marii Magdaleny, zaprojektowany przez architekta inż. Sławomira 

Nałęcza-Odrzywolskiego
372

.  

Ważną datą dla rozwoju uzdrowiska był grudzień 1923 roku, kiedy to Rabka 

z Zakładem Leczniczo-Kąpielowym uznana została za uzdrowisko posiadające charakter 

użyteczności publicznej. W myśl Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, Władysława 

Grabskiego: „Za posiadające charakter użyteczności publicznej uznane zostają następujące 

                                                
369  Fragment linii kolejowej o statusie magistrali, łączącej już istniejące linie kolejowe poprzez połączenie 

równoleżnikowe z zachodu na wschód Galicji, poprzecznie, czyli transwersalnie. Stąd nazwa C.K. Galicyjska 

Kolej Transwersalna (Galiziche Transversalbahn – GT). 
370 J. Szlaga, Dzieje „Transwersalki” na łamach dawnej prasy, „Zeszyty Rabczańskie” 2015, nr 3-4, s. 103, 114- 
371M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik Biograficzny Rabki, Oficyna Wydawnicza „Wierchy” Kraków-Rabka 

Zdrój 2012, s. 123–124. W 1900 roku tylko dwa uzdrowiska: Rabka i Krynica dysponowały siecią wodociągową 

i elektryczną. 
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uzdrowiska: w Województwie Warszawskim: Otwock, w Województwie Krakowskim: Rabka, 

Szczawnica, Żegiestów, w Województwie Stanisławowskim: Morszyn (…)”
373

. Rabka 

dołączyła do grona uzdrowisk posiadających charakter użyteczności publicznej obok Buska 

Zdroju, Ciechocinka, Inowrocławia, Krynicy-Zdroju uznanych do 1922 r., Szczawnicy 

i Żegiestowa, uznanych w 1923 r., oraz Iwonicza-Zdroju, Nałęczowa, Rymanowa-Zdroju, 

Solca-Zdroju i Swoszowic (1928 r.)
374

. 

W okresie międzywojennym Rabka cieszyła się więc międzynarodową sławą, 

uważana za uzdrowisko dziecięce i kurort, w którym „należało bywać”. O popularności 

świadczy m.in. dynamika przybywających w kolejnych latach kuracjuszy: w 1914 roku 

w Rabce wypoczywało 6 729 osób, dwadzieścia lat później już trzy razy więcej, bo 20 339 

osób (w1934 roku), po czterech kolejnych latach w 1938 roku taką decyzję podjęło 27 452 

osób
375

. O rozwoju Rabki w okresie przed II wojną światową świadczy jej infrastruktura, 

zwłaszcza ilość willi i pensjonatów przeznaczonych dla kuracjuszy. Rdzenna ludność Rabki 

i miejscowości wchodzących w skład gminy w roku 1939 oscylowała nieco powyżej ośmiu 

tysięcy mieszkańców, a przyjmowała 30 153 kuracjuszy i to nie tylko krajowych, ale 

i zagranicznych, przygotowując dla nich aż 230 willi i pensjonatów
376

.  

W związku z narastającą liczbą gości konieczne było zorganizowanie dodatkowego 

miejsca kultu religijnego, z uwagi na skromną liczbę miejsc w istniejącym kościele 

parafialnym. Powstała najpierw kaplica zdrojowa, usytuowana naprzeciw pensjonatu 

„Konary” (obecna siedziba Urzędu Miasta)
377

. W 1928 roku przebudowano ją, korzystając 

z prywatnych składek i dotacji Komisji Zdrojowej oraz innych instytucji
378

. Poświęcona 

została 15 lipca 1928 r. i przetrwała do II wojny światowej, kiedy to została rozebrana przez 

Niemców. Na tym planie powstała nowa Kaplica Zdrojowa, na prawach rektoratu, i parafia 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W czasie II wojny światowej oprócz kaplicy zdrojowej 

uległa zniszczeniu także kaplica dworska, która była elementem zabudowań dworskich. 

Została wybudowana w stylu klasycznym, prawdopodobnie w XVIII wieku. Za czasów 

Zubrzyckich odprawiano tu dwanaście mszy św. w ciągu roku. Kaplica stanowiła prywatną 

własność dziedziców rabczańskich, ale udostępniana była także dla miejscowej ludności. 

„Według opisu z 1726 roku kaplica dworska była drewniana, zbudowana na planie kwadratu, 

                                                                                                                                                   
372 K. Kowalczyk, Miejsca kultu religijnego w Rabce Zdroju, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży 

Misjonarzy, Kraków 2003, s. 75-77. 
373 Dz. U. z 1924 r. Nr 14, poz. 131. 
374 https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_uzdrowisk_w_Polsce#Uzdrowiska_w_Polsce, [dostęp: 16.06.2020]. 
375 http://www.rabka.pl/index.php?dzial=2&dok=2, [dostęp: 16.06.2020]. 
376 Według przewodnika z 1938 roku  
377 Pierwsze wzmianki o kaplicy pojawiły się w 1872 r. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19240140131
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_uzdrowisk_w_Polsce#Uzdrowiska_w_Polsce
http://www.rabka.pl/index.php?dzial=2&dok=2
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pokryta gontem. Posiadała dwa okrągłe okna zaopatrzone w kraty. Wieżyczka pokryta była 

blachą pomalowaną na biało”
379

.  

Pierwotnie kaplica była pod wezwaniem św. Józefa. Po przejęciu Rabki przez rodzinę 

Kadenów kaplica dworska wraz z ziemią okalającą dwór została sprzedana Żydom, którzy 

planowali jej rozbiórkę. Uratował ją gospodarz Maskalski, który odkupił ją od żydowskich 

właścicieli, dzięki czemu przetrwała do wybuchu II wojny światowej
380

. Kapliczka 

przebudowywana, była murowana z wieżą zwieńczoną sygnaturką, podobną do kopuły 

modrzewiowego kościoła św. Marii Magdaleny. Należała do zabudowań dworskich, wejście 

do wnętrza kaplicy mieściło się od strony rzeki Raby. Kaplica poświęcona była 

św. Florianowi, którego kamienna płaskorzeźba znajdowała się w ołtarzu. Odprawiano tu 

nabożeństwa dla rodziny dziedzica.  

W czasie wojny, przed sierpniem 1942 r., niemiecki żołnierz uszkodził kaplicę 

wjeżdżając w nią samochodem, po czym została ona okradziona, zdewastowana i w końcu 

zburzona. Kamienna płaskorzeźba patrona św. Floriana z ołtarza głównego ocalała i została 

wmurowana w ścianę pobliskiego domu (Rynek 16), gdzie widnieje do dnia dzisiejszego
381

. 

 

                                                                                                                                                   
378 Budowano z miejscowego kamienia według projektu architektonicznego Zdzisława Mączyńskiego.  
379 K. Kowalczyk, Rabczańskie drzewiej, czyli 450 lat parafialnej historii, Kraków-Rabka 2008, s. 26. 
380

 Tamże, s. 26. 
381 K. Kowalczyk, Miejsca kultu…, dz. cyt., s. 92.  

Fotografia 1. Kaplica dworska pw. św. Floriana przed 

II wojną światową, fot. z archiwum J. Szlagi [w:] 
http://historiarabki.blogspot.com 

Fotografia 2. Kamienna płaskorzeźba patrona św. 

Floriana z ołtarza głównego Kaplicy dworskiej. Foto 
autor, widok z 2020 r. 
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Pomimo tak dynamicznego rozwoju uzdrowiska w okresie międzywojennym Rabka 

i okoliczne wsie były obszarem, na którym oświata stała na bardzo niskim poziomie. Dopiero 

w 1835 roku ks. Tomasz Zubrzycki herbu Wieniawa, syn dziedzica Józefa Zubrzyckiego 

założył w Rabce szkółkę parafialną, należącą do dekanatu makowskiego (diecezja 

tarnowska). Tu osobiście uczył miejscowe dzieci religii, czytania, pisania i liczenia, były to 

początki edukacji na terenie zacofanej prowincji galicyjskiej. Jednak już w 1854 roku na 

terenie parafii działało siedem szkółek: w Skawie, Skomielnej, Zarytem, Słonem, Ponicach, 

Chabówce i Rdzawce. Szkółki w Ponicach i Skomielnej posiadały już wtedy swoje własne 

budynki. Nauczycielami byli nieco lepiej wyedukowani chłopi, co jednak sprawiało, że 

poziom nauczania był wciąż bardzo niski. Dzieci uczyły się jedynie przez okres zimy, ale i to 

niesystematycznie, co niewątpliwie wpływało na poziom nauczania. Nierzadko uczniowie po 

zakończonej edukacji nie umieli się nawet podpisać
382

. 

W 1875 r. w miejsce szkoły parafialnej utworzono szkołę powszechną, pospolitą 

i etatową, która była utrzymywana przez gminę. Szkoła mieściła się w organistówce 

w pobliżu kościoła, była to jedna sala lekcyjna, a pierwszym nauczycielem został Wojciech 

Włodek z Jawiszowic. W 1876 roku w szkole uczyło się 144 uczniów. W 1890 roku oddano 

nowy gmach szkoły, w którym znajdowały się dwie sale lekcyjne, mieszkanie dla nauczyciela 

i pokój na poddaszu. Od 1916 roku szkoła, zgodnie z decyzją miejscowych władz stała się 5-

klasową szkołą powszechną
383

. W sąsiednich wsiach powstawały szkoły powszechne 

w następującej kolejności: pierwsze wzmianki dotyczące szkoły w Słonem pochodzą z 1896 

roku, zawarte są one w Kronice Szkoły z lat 1896-1928
384

; w 1885 roku powstała trzyklasowa 

szkoła publiczna w Skomielnej
385

; w 1906 roku rozpoczęła działalność jednoklasowa szkoła 

w Ponicach, skupiająca 108 uczniów; dwa lata później powstała jednoklasowa szkoła 

w Chabówce
386

; źródła podają także, że w r. 1909 w szkole w Rdzawce zatrudniono 

nauczycielkę Stanisławę Piwowarczyk, do tego czasu uczył we wsi chłop, wynajmowany 

przez gminę
387

; już po odzyskaniu niepodległości w 1926 r. powstała szkoła w Zarytem, trzy 

lata później szkoła dwuklasowa w Skawie
388

. 

                                                
382 Tamże, s. 40, 44. 
383 Historia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. W. Orkana w Rabce – Zdroju, 

http://www.sp2.rabka.pl/historia/historia.html, [dostęp: 10.03.2020]. 
384 http://www.sp3.rabka.pl/historia.html, [dostęp: 10.03.2020]. 
385 http://spgskomielna.witronik.pl/historiaszkoly.html, [dostęp: 10.03.2020]. 
386 http://free.of.pl/s/szkolachabowka/historia%20szkoly.htm, [dostęp: 10.03.2020]. 
387 L. Świder, Jako to downo było, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka, Rdzawka 

2014, s. 44. 
388

 https://skawahistoria.wordpress.com/historia-2/kultura/szkola-podstawowa-nr-3/, [dostęp: 10.03.2020]. 
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Równolegle w Rabce dynamicznie rozwijało się lecznictwo, sprzyjał temu klimat oraz 

możliwe kąpiele solankowe, co dawało bardzo dobre rezultaty w leczeniu gruźlicy, a to 

powodowało, że w Rabce leczyło się tysiące młodych pacjentów. Sława tego uzdrowiska 

dziecięcego rozciągała się na cały kraj i zagranicę, przyczyniając się do dynamicznego 

rozwoje edukacji na tych terenach. Przed II wojną światową działały tu trzy szkoły średnie: 

gimnazjum dr Wieczorkowskiego, Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. św. Teresy, własność 

Zofii Szczuka, i Prywatne Gimnazjum Żeńskie S.S. Nazaretanek. Wszystkie te szkoły miały 

pełne prawa szkół państwowych, a ich absolwenci mieli dostęp na wyższe uczelnie, bez 

dodatkowych egzaminów. 

Okres przedwojenny w dziejach Rabki można nazwać, bez żadnej przesady, „złotymi 

latami Rabki”. W tej małej wsi znajdowało się, według spisu zakładów leczniczych 

i naukowych szereg instytucji: „sanatorium wojskowe, sanatorium dra Cybulskiego, zakład 

dra Tomczyka, pensjonat dra Malewskiego, ze stałą opieką lekarską, prywatne gimnazjum 

męskie sanatoryjne (pełne prawa szkół państw.) z internatem, prywatne gimnazjum żeńskie 

sanatoryjne im. św. Tereski (pełne prawa szkół państwowych), prywatne gimnazjum żeńskie 

i szkoła powszechna (pełne prawa szkół państw.) z internatem, własność Zgromadzenia SS. 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zakład leczniczo-wychowawczy dra Olszewskiego (szkoła 

powszechna z pełnymi prawami szkół państw.), zakład wychowawczo-naukowy w zakresie 4 

klas szkoły powszechnej, internat św. Benedykta, właśc. 00. Benedyktyni, internat leczniczy 

dra Żagoty, dom wypoczynkowy „Rodziny kolejowej”, dom wypoczynkowy Podoficerów 

Ochrony Pogranicza, dom wypoczynkowy Zrzeszenia Pracowników Państwowych
389

.  

Rabka stała się niezwykle atrakcyjną miejscowością, znaną nie tylko w Polsce. 

W czasie I wojny światowej występowała tutaj tancerka holenderska ps. „Mata Hari”
390

, a ze 

znanych w tamtym czasie osób bywali tu: poeta Tadeusz Peiper, malarz Feliks Michał 

Wygrzewalski, oficer legionowy Michał Rola-Żymierski, który prowadził tu nawet kurs 

przysposobienia wojskowego; w 1912 r. był tu Rydz-Śmigły
391

. W 1916 r. był tu także Józef 

Piłsudzki, gdy przebywał ze strzelcami w Mszanie Dolnej został zaproszony przez Kadenów i 

zamieszkał w willi, nazwanej później na tę okoliczność „Maciejówką”
392

. Z Rabką związana 

jest także Aleksandra Piłsudska, żona marszałka, która przyjęła patronat nad oddanym 1 

czerwca 1937 r. „Zakładem Leczniczo – Wychowawczym Rodziny Kolejowej im. Aleksandry 

                                                
389 http://www.rabka-net.pl/starabka/h6.htm, [dostęp: 10.04.2020].  
390 Z. Nowak, Rabka mojego dziadka, „Echo Krakowa”, Nr 86 (14158), czwartek 5 maja 1994 r. 
391 Z. Nowak, Rabka mojego dziadka, „Echo Krakowa”, Nr 96 (14168), czwartek 19 maja 1994 r. 
392

 Z. Nowak, Rabka mojego dziadka, „Echo Krakowa”, Nr 228 (14300), Kraków, czwartek 24 listopada 1994 r. 

http://www.rabka-net.pl/starabka/h6.htm
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Piłsudzkiej”
393

. Jego pierwszym dyrektorem został dr Jan Ziemkiewicz (zginął w Katyniu 

w 1941 r.) Uroczyste poświęcenie Zakładu przez ks. gen. dziekana Piotra Niezgodę miało 

miejsce 28 sierpnia 1938 r., a wśród gości byli m.in. Maria Mościcka, żona ówczesnego 

Prezydenta Ignacego Mościckiego, Minister Komunikacji, Juliusz Ulrych, prezes Zarządu 

Okręgu Rodziny Kolejowej, dr August Chan. Aleksandra Piłsudzka wizytowała Zakład 25 

stycznia 1939 r. W czasie II wojny światowej mieścił się w nim szpital wojskowy
394

.  

 

 

Fotografia 3. Delegacja z Rabki z wizytą u Aleksandry Piłsudzkiej, foto z archiwum H. Zaleskiej. 

Wybuch II wojny światowej zahamował dynamiczny rozwój Rabki i uzdrowiska 

dziecięcego. Przez całą okupację Rabka była niedostępna dla Polaków chcących przyjechać tu 

na kurację lub w odwiedziny do swoich rodzin, w czasie II wojny światowej przebywało tu 

więcej Niemców niż rdzennych mieszkańców. Niemcy zajęli część uzdrowiskową dla 

chorych i rannych żołnierzy, by szybsza była ich rekonwalescencja. W 1942 roku sprowadzili 

tu także oddziały Hitlerjugend wraz ze swymi wychowawcami i nauczycielami, aby chronić 

młodzież niemiecką przed niebezpieczeństwami związanymi z bombardowaniami na terenie 

Niemiec. Pod koniec 1942 r. młodzież z Hitlerjugend zajmowała: kolonię Polskiego 

                                                
393 Sanatorium Kolejowe „Lotos” zostało zamknięte w 2005 r. przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. 
394 H. Zaleska, Uzdrowiskowe Sanatorium Kolejowe dla Dzieci im. Aleksandry Piłsudzkiej, „Zdrój”, Rabka, luty 

1996 r., s. 16. 
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Czerwonego Krzyża i sanatorium dr Cybulskiego, a także wille: „Jagiellonka”, „Tadeusz”, 

„Nałęczówka”, „Świt”, „Marysieńka”, „Stella”, „Wawel”, „Primawera”, „Olszówka” . 

Ponieważ liczba miejsc w tych pensjonatach okazała się niewystarczająca, okupant 

rozpoczął budowę osiedla na tzw. Łęgach
395

. Z tym wiązało się wyrzucanie ludności 

zamieszkującej te tereny oraz burzenie ich domów
396

. Plan zakładał wybudowanie 32 domów 

(baraków) drewnianych, które nawiązywały do budownictwa regionalnego. Niemcy 

doprowadzili na Łęgi bocznicę kolejową i wylali fundamenty pod dwadzieścia sześć baraków. 

Planowana kolonia miała posiadać własną szkołę, szpital, basen kąpielowy i boiska sportowe. 

W ten sposób planowali oddać Rabkę młodzieży Hitlerjugend. Podczas opuszczania Rabki 

w 1945 r. Niemcy podpalili budynki kolonii, ocalał tylko jeden, stojący do dnia 

dzisiejszego
397

. 

 

Fotografia 4. Niemieccy żołnierze na schodach prowadzących do gimnazjum Wieczorkowskiego, foto z archiwum 

Narcyza Listowskiego. 

 

                                                
395 Dzisiejsze okolice ul. Podhalańskiej, od ul. Zakopiańskiej. 
396 M. Rapta, W. Tupta, G. Moskal, Mroczne sekrety willi „Tereska”, Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, 
Rabka-Zdrój 2008, s. 100. 
397

 Budynek nazywany przez mieszkańców „starą szkołą”, mieści się przy ul Podhalańskiej nr 6. 
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Wojna sparaliżowała lecznictwo w uzdrowisku, Niemcy zanieczyścili źródła, ograbili 

uzdrowisko z aparatury leczniczej, a sanatoria i pensjonaty oraz wille prywatne stały się 

w czasie wojny siedzibą hitlerowskich organizacji. Okupanci w uzdrowisku dokonali 

znacznych zniszczeń, zwłaszcza pod koniec wojny, między innymi wysadzili w powietrze 

mosty i elektrownię, spalili „Łazienki”, liczne wille, szereg zabudowań wraz z barakami na 

Łęgach, zniszczyli dwór. Wówczas na terenie uzdrowiska pojawiły się specjalne jednostki 

saperów w miejsce poprzednio przebywających firm i jednostek administracyjnych. Jednostki 

te miały za zadanie zniszczenie najważniejszych obiektów w Rabce. Jerzy Janowiec 

wspomina: „…Tereny zajęły specjalne brygady saperów, które miały za zadanie niszczyć 

wszystko, co mogłoby się przydać nadchodzącej armii radzieckiej. Wysadzili w pierwszej 

kolejności piękny most kolejowy na rzece Rabie, wprowadzając uprzednio na niego olbrzymią 

cysternę kolejową. Połączenie kolejowe z Rabką przestało istnieć. Zniszczyli też stację 

kolejową w Zarytem i spalili dworzec. Przyszła wiadomość, że podobno mają wysadzić 

wszystkie większe budynki, do których i nasze „Słońce” należało. Jednak już nie zdążyli, 

przeszli do Rabki gdzie były ważniejsze obiekty „strategiczne”
398

. 

Lata wojny i zniewolenie komunistyczne bezpowrotnie pozbawiły Rabkę statusu 

europejskiego uzdrowiska, a co za tym idzie – zahamowały jej rozwój na wiele lat. W dniu 

14.04.1948 r. władze komunistyczne ostatecznie „rozprawiły” się z uzdrowiskiem 

i właścicielami Rabki, z rodzinami Kadenów i Wieczorkowskich, na mocy orzeczenia 

Ministra Zdrowia z 18.03.1948 r. o przejęciu przedsiębiorstw uzdrowiskowych na własność 

państwa (dotyczyło ono Rabki-Zdroju, Szczawnicy i Żegiestowa-Zdroju). „…Wymienione 

przedsiębiorstwa przechodzą z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia na własność Państwa 

za odszkodowaniem w całości wraz z ruchomym i nieruchomym majątkiem oraz wszelkimi 

prawami…”
399

. Protokółem zdawczo – odbiorczym cały majątek rodzin Kadenów 

i Wieczorkowskich, czyli tereny, budynki, źródła oraz wyposażenie uzdrowiska przejęte 

zostały komisyjnie przez Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe w Rabce, którego 

dyrektorem został Kazimierz Machler. Rabka straciła swój przedwojenny blask, po 

upaństwowieniu zaczęła być kreowana na miasto dzieci, „miasto dzieci robotniczo-

chłopskich”. Obok działającego jeszcze w czasach przedwojennych sanatorium kolejowego 

„Lotos” powstało między innymi Sanatorium dla Dzieci im. Wincentego Pstrowskiego
400

.  

                                                
398 G. Moskal, M. Rapta, Rodzina w wierze i historii, Rabka – Zdrój 2012, www.historia rabki.blog.pl, [dostęp: 

10.04.2020]. 
399 M.P. 1948, Nr 30, poz.111. 
400 Historia tego sanatorium sięga swymi korzeniami okresu międzywojennego; w latach 1926-1927 zbudowano 

w Rabce dwupiętrowy zakład Polskiego Czerwonego Krzyża dla stu dzieci ze Śląska. W latach 1928-1938 
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W Rabce przebywała na leczeniu coraz większa grupa dzieci z całej Polski, ze 

względu na klimat stworzono tu główny w Polsce ośrodek leczenia gruźlicy u dzieci. Z myślą 

o nich już w 1949 r. z inicjatywy Stanisławy Rączki, pedagoga w Referacie Pedagogicznym 

w Zespole Sanatoriów Przeciwgruźliczych, kierowniczki działu pedagogicznego przy 

Dziecięcym Ośrodku Chorób Płucnych, zorganizowano dla dzieci leczących się w Rabce 

pierwsze widowisko. Była to bajka „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, premiera miała 

miejsce 12 listopada 1949 r. Tak powstał teatr dla dzieci, który przyjął nazwę „Rabcio-

Zdrowotek” ze względu na fakt, że miał za zadanie wspierać chore dzieci
401

. Na początku 

działał tylko w osiemnastu rabczańskich sanatoriach, był jednak jedynym w Polsce 

amatorskim teatrem uzdrowiskowym, z czasem zaczął odwiedzać także inne okoliczne 

miejscowości. 

W latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku Rabka rozwija się dynamicznie jako 

uzdrowisko dziecięce, z czym też wiąże się nadanie praw miejskich we wrześniu 1953 

roku)
402

. W 1954 r. przeprowadzono reformę struktury administracyjnej państwa – 

zlikwidowano gminy, stworzono w ich miejsce gromady z gromadzkimi Radami 

Narodowymi jako organami państwowymi. Zburzyło to system administracyjny, 

funkcjonujący od dziesiątków lat
403

. Rozwój sanatoriów dziecięcych i wzrost liczby 

                                                                                                                                                   
w zakładzie objęto opieką i leczono około 4 tysięcy dzieci. Po wojnie w 1946 r. wznowiono działalność zakładu 

PCK, a w 1947 r. powołano w Katowicach Komitet Budowy Sanatorium dla Dzieci w Rabce pod honorowym 

patronatem Wojewody Śląskiego gen. Aleksandra Zawadzkiego i Wicewojewody gen. Jerzego Ziętka, w tym też 

roku rozpoczęto budowę sanatorium. 7 grudnia Zarząd Główny PCK w Warszawie przekazał Śląskie Sanatorium 
dla Dzieci Ministerstwu Zdrowia, a 19 grudnia 1949 r nadano mu imię Wincentego Pstrowskiego. Początkowo 

sanatorium przyjęło profil przeciwgruźliczy, a od 1965 r. ukierunkowało się na działalność rehabilitacyjną. 

19.08.1990 r. dokonano zmiany nazwy Śląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. Wincentego Pstrowskiego na 

Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji dzieci im. dr Adama Szebesty. Por.: 35 lat szkoły imienia Powstańców 

Śląskich w 80-letniej działalności edukacyjnej przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci w Rabce – 

Zdroju, Rabka – Zdrój 2008, archiwum autora. 
401 W 1961 r. pracownicy założyli Stowarzyszenie, a 1 stycznia 1971 r. został on upaństwowiony i nadano mu 

status teatru zawodowego. Od tego czasu ruszył w liczne podróże krajowe i zagraniczne, uczestnicząc 

z powodzeniem w licznych festiwalach i podróżach artystycznych. Od 1990 r. osiadł na stałe w domu 

parafialnym przy kościele św. Marii Magdaleny (dawny magazyn warzyw).Teatr czterokrotnie zmieniał swoją 

nazwę, by ostatecznie przyjąć nazwę: Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju. Teatr ten w latach 1949-2009 

wystawił 13 tysięcy spektakli, w tym 111 premier, które obejrzało przeszło 2,5 mln widzów. W tym okresie na 
scenie występowało 69 aktorów, reżyserowało 30 reżyserów, 46 kompozytorów i twórców ilustracji 

muzycznych brało udział w tworzeniu przedstawień (dwukrotnie Krzysztof Penderecki). Na podstawie 

publikacji wydanej przez Teatr Lalek „Rabcio” z okazji 40-lecia istnienia teatru (1949-1990) ora z okazji 60-

lecia (1949-2009) – archiwum teatru. 
402 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 r. w sprawie nadania ustroju miejskiego 

gminie Rabka w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim. Dz. U. 1953, Nr 42, poz. 208. 
403 Do dawnej struktury administracyjnej z gminami powrócono w 1972 roku. Powiat nowotarski podzielono na 

szesnaście gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Kościelisko-

Witów, Lasek, Ochotnica Dolna, Łapsze Niżne, Łopuszna, Lipnica Wielka, Poronin, Raba Wyżna, Ratułów 

i Szaflary. Na terenie powiatu znajdowały się też trzy miasta: Nowy Targ, Rabka i Szczawnica-Krościenko. 

Powrócono więc do struktury gmin z 1934 roku, tylko z niewielkimi zmianami. Na mocy rozporządzenia z 30 
listopada 1972 r. z dniem 1 stycznia 1973 r. z powiatu myślenickiego wyłączono obszar sołectwa Skawa 

i włączono go do powiatu nowotarskiego. Por. Dz.U.1972, Nr 50, poz. 324. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochotnica_Dolna_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczawnica-Kro%C5%9Bcienko
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kuracjuszy spowodował, że w 1967 r. Rabka uzyskała status uzdrowiska na podstawie 

Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu 

miejscowości uznanych za uzdrowiska
404

.  

Dalsze zmiany administracyjne związane były z reformą przeprowadzoną w kraju 

w 1975 r. Zlikwidowano wtedy powiaty, obszar powiatu nowotarskiego i jego gminy 

włączono do nowo powstałego województwa nowosądeckiego, na podstawie Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących 

w skład województw. W skład nowego województwa weszły wówczas miasta Nowy Sącz, 

Gorlice, Grybów, Jordanów, Krynica, Limanowa, Mszana Dolna, Muszyna, Nowy Targ, 

Piwniczna, Rabka, Stary Sącz, Szczawnica-Krościenko, Zakopane oraz 54 gminy wraz 

z gminą Rabka
405

. 

Z rozwojem Rabki, jako uzdrowiska ukierunkowanego na leczenie dzieci, związany 

jest herb Rabki, który został zatwierdzony uchwałą Miejsko-Gminnej Rady Narodowej 

w dniu 5 października 1977 r.
406

. Przedstawia on połowę słońca i połowę uśmiechniętej 

twarzy dziecka, nawiązując w ten sposób do specyfiki Rabki i jej misji uzdrowiska 

dziecięcego.  

Po odzyskaniu wolności nastąpił proces demokratyzacji kraju. W marcu 1990 r. 

odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do samorządów gminnych. W wyniku reformy 

administracyjnej, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. 

w sprawie tworzenia powiatów, powołano ponownie województwo małopolskie i powiat 

nowotarski
407

. W skład powiatu nowotarskiego weszły trzy miasta Nowy Targ, Rabka 

i Szczawnica oraz jedenaście gmin
408

. Konsekwencją reformy administracyjnej kraju 

i powołania powiatów było nabycie przez Powiat Nowotarski z dniem 1 stycznia 1999 r. 

z mocy prawa, nieodpłatnie własności Skarbu Państwa będącego we władaniu I Liceum 

Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce, które obejmowało całe mienie szkoły
409

. 

W efekcie tej zmiany organem prowadzącym dla Liceum w miejsce Kuratorium Oświaty 

w Nowym Sączu stał się Powiat Nowotarski, a na podstawie Protokołu Zdawczo – 

                                                
404 M.P.1967, Nr 45, poz. 228. 
405 Dz. U. z 1975 r. Nr 11, poz. 92. 
406  Autorem projektu herbu miasta jest Jerzy Kolecki, rabczański artysta, absolwent Krakowskiej Akademii 

Sztuk Pięknych, ówczesny dyrektor Teatru Lalek „Rabcio”. 
407 Dz. U. z 1998 r. Nr 103, poz. 652. 
408 Także Gmina Nowy Targ, Jabłonka, Lipnica Wielka, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Szaflary, Czorsztyn, 

Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna i Spytkowice (przed reformą gmina należała do 

powiatu suskiego). z gmin: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin wraz z Zakopanem, 

stworzono nowy powiat tatrzański. 
409 Decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 9 maja 2000 r. GG.VI.7723/V/37/2000/BP, archiwum szkoły. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19750110092
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981030652
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Odbiorczego, trwały zarząd nad nieruchomościami będącymi w użytkowaniu przez Liceum 

objął jego ówczesny dyrektor Stanisław Dobosz
410

. W 2002 r. doszło do zmiany nazwy ulicy, 

przy której mieści się siedziba szkoły; nazwa ulicy została zmieniona z „1 Maja” na ul. „Jana 

Pawła II”
411

. 

Ważną datą w historii Rabki jest 1 czerwca 1996 roku, kiedy to w trakcie Pierwszego 

Światowego Zlotu Kawalerów Orderu Uśmiechu Rabka otrzymała nadany przez Kapitułę 

Orderu Uśmiechu, UNESCO i Wojewodę Nowosądeckiego, tytuł „Miasto Dzieci Świata”. 

W ten sposób uznano Rabkę jako miejscowość działającą na rzecz dzieci i ich zdrowia. 

W czasie zlotu otworzono pierwsze w Polsce Muzeum Orderu Uśmiechu z siedzibą 

w Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci przy ul. Dietla 2, zaś uroczystego otwarcia 

dokonała żona ówczesnego Prezydenta RP, Jolanta Kwaśniewska
412

.  

Z grona mieszkańców Rabki-Zdrój ośmioro uzyskało tytuł Kawalera Orderu 

Uśmiechu, przyznawanego dorosłym przez dzieci. Są nimi: Jerzy Kolecki, plastyk, dyrektor 

teatru „Rabcio”, twórca herbu Rabki (1976 r.), prof. Jan Rudnik (1978 r.) – dyrektor Instytutu 

Matki i Dziecka w Rabce, dr Jerzy Żebrak (1989 r.) lekarz, Grażyna Maciejewska-Kurzawa 

(1996 r.) założyciel Stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci chorych na mukowiscydozę, 

Barbara Bajda (1997 r.) pediatra, Zenon Klimaszewski   (1997 r.), Józef Mateja, dyrektor 

Uzdrowiska (1998 r.) oraz Mariola Burcan (2001 r.) kierownik Ośrodka Pracy 

Pozalekcyjnek
413

, Papież Jan Paweł II
414

.  

 Oprócz nadanego Rabce-Zdrój przez Kapitułę Orderu Uśmiechu, UNESCO 

i Wojewodę Nowosądeckiego tytułu „Miasto Dzieci Świata”
415

 ważnym wydarzeniem, które 

miało olbrzymi wpływ na działalność na rzecz dzieci i ich zdrowia, było zorganizowanie 

Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży. Jej inicjatorem był Marek Szarawarski
416

, 

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowym. W 2003 roku w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęła 

                                                
410 Protokół Zdawczo – Odbiorczy z dnia 23 sierpnia 2001 r., archiwum szkoły. 
411 Uchwała Nr XLIII/336/02 Rady Miasta Rabki z dnia 27 czerwca 2002 r. 
412 Kolejne Światowe Zloty Kawalerów Orderu Uśmiechu odbyły się w Rabce w latach 1997 i 1998. Przed II 

Zlotem Kawalerów Orderu Uśmiechu Muzeum Orderu Uśmiechu przeniesiono do Sz. Podst. Nr 2, przy ul. 
Sadeckiej 9, w uroczystości otwarcia Muzeum brał udział Premier Włodzimierz Cimoszewicz. Na wiosnę 2013 

r. zbiory Muzeum przeniesiono do specjalnie wybudowanego dla tego celu budynku na terenie „Rabkolandu”, 

gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. w muzeum można obejrzeć m.in. największe wieczne pióro i długopis 

świata, największy mikrofon i tranzystor świata, najmniejszy rowerek, na którym można jeździć, największy 

damski but na szpilce, największe piłkarskie buty, najdłuższą hulajnogę świata. Por. T. Wiecha, Historia 

wesołego miasteczka w Rabce, Fakty, zdjęcia, dokumenty 1985 -2005, s.27, 37. 
413 Tamże, s. 37. 
414 Papież na wniosek dzieci przyjął ten tytuł i zrobił wyjątek, ponieważ za życia nigdy nie przyjmował żadnych 

odznaczeń i tytułów 
415 W dniu 1. czerwca 1996 roku 
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się organizacja Spartakiady pod patronatem czterokrotnego mistrza olimpijskiego, Roberta 

Korzeniowskiego, który jako dziecko przebywał w Rabce na leczeniu sanatoryjnym. 

W Spartakiadach w latach 2003-2012 brała udział młodzież z całej Polski, w liczbie kilkuset 

osób niepełnosprawnych podczas jednej Spartakiady, rekordowa liczba uczestników sięgała 

1200 uczestników
417

. M. Szarawarski podkreśla, że początkowo planowano przeprowadzenie 

jednej Spartakiady, lecz entuzjazm jej uczestników oraz możliwość zauważenia i zrozumienia 

problemów osób niepełnosprawnych przez władze miasta i mieszkańców uzdrowiska 

sprawiły, że stała się ona imprezą na stałe wpisaną do kalendarza imprez Miasta Dzieci 

Świata. Tolerancja, akceptacja i integracja nabrały szczególnego znaczenia dla organizatorów 

i osób wspomagających, a uczestnicy zmagań sportowych mogli stać się pełnowartościowymi 

członka społeczności lokalnej, mogli uwierzyć w swoje możliwości. Do dziś głównym 

zadaniem Spartakiady jest promowanie aktywnego stylu życia dzieci chorych, jest ona 

świętem dzieci, które walczą ze swoimi ułomnościami, które udowadniają, że można bardzo 

dużo osiągnąć, mając wsparcie ludzi dobrej woli
418

.  

 Historia przedwojennej Rabki pokazuje, jak z małej zacofanej wsi galicyjskiej 

z okresu międzywojennego stała się ona znanym i cenionym kurortem, w którym przebywało 

wiele znaczących osobistości ówczesnej Polski. Ten dynamiczny rozwój miejscowości 

spowodował rozkwit infrastruktury leczniczej i turystycznej. Fakt ten wykorzystał dr Jan 

Wieczorkowski, który w sposób innowacyjny na skalę europejską, wykorzystując walory 

klimatyczne Rabki, zorganizował prywatne gimnazjum - szkołę łączącą edukację z leczeniem. 

Rozwój miasta, czy to w okresie międzywojennym, czy też po II wojnie światowej miał 

bardzo duży wpływ na rozwój szkoły, ponieważ rozwój placówki działającej w określonym 

środowisku ma wpływ na życie tegoż miejsca ściśle z nim związanego poprzez wzajemne 

                                                                                                                                                   
416

 M. Szarawarski, absolwent Liceum Romera z 1965 r. 
417  Według relacji M. Szarawarskiego, zawartej w folderze wydanym z okazji Dziesięciolecia Spartakiady 

Integracyjnej Dzieci i Młodzieży, Rabka – Zdrój 2012 r. w Spartakiadzie brały udział dzieci i młodzież: Zespołu 

Szkół Uzdrowiskowych (ZSU) w Rabce – Zdroju, Zespołu Szkół Specjalnych (ZSS) przy Śląskim Centrum 

Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym, uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego dla 

Dzieci Niewidomych w Rabce – Zdroju, Filia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Laskach, dzieci z Zespołu 

Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych, podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym koła terenowego w Rabce – Zdroju, w Nowym Targu, w Jabłonce, Szczawnicy, 

Mszanie Dolnej, młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Odrowąża Podhalańskiego, podopieczni Domu 
Pomocy Społecznej sióstr Serafitek z Białki Tatrzańskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rabce – 

Zdroju i Jordanowie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Konarach pod Krakowem, dzieci i młodzieży ze 

Szkoły Specjalnej w Nowym Targu i Dobrej. W Spartakiadach uczestniczyły także dzieci przebywające 

w sanatoriach w Rabce – Zdroju, po uzyskaniu zgody lekarza. 
418  Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży jest kontynuowana także po odejściu na emeryturę jej 

pomysłodawcy, M. Szarawarskiego. W 2017 r. Spartakiada obchodziła 15-lecie swojego istnienia, w dniach 6 -

20 czerwca odbyły się zmagania młodzieży w następujących konkurencjach: turniej zespołowy, turniej 

zręcznościowy, piłka nożna, siatkówka plażowa, dwa ognie, pływanie, skok z miejsca, rzut piłką lekarską, skok 

w worku, kręgle, tor przeszkód, slalom piłkarski, rzut do kosza, rzut kółeczkami i „wózki”., archiwum autora. 
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relacje z najbliższym otoczeniem, miejscowymi władzami oraz poprzez kontakty z różnymi 

instytucjami, w tym z partnerami szkoły. 

3.2. Gimnazjum Prywatne dr. J. Wieczorkowskiego (1924-1939) 

Początki gimnazjum należy wiązać z rokiem 1915, kiedy to do Rabki przybył dr Jan 

Wieczorkowski, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Rabce 

podjął pracę, jako prywatny nauczyciel rodziny Kadenów, właścicieli Rabki. W 1916 roku 

ożenił się z Heleną Kadenówną, kilka lat starszą od siebie, córką dr Kazimierza Kadena
419

. 

Małżonkowie otrzymali w posagu dwie wille: „Luboń” i „Pod Białym Orłem”, wynajem 

jednej willi w okresie letnim nie przynosił jednak odpowiednich dochodów, zwłaszcza, że 

w niedługim czasie na świecie pojawił się syn, Jan Wieczorkowski-junior. Konieczne było, 

aby jego ojciec znalazł posadę, która dawałaby możliwość utrzymania rodziny na 

odpowiednim poziomie
420

. Senior Jan Wieczorkowski wykorzystał fakt dynamicznego 

rozwoju uzdrowiska, jego popularność, a co za tym idzie znaczną liczbę kuracjuszy 

przebywających tu na leczeniu, założył gimnazjum, w którym udało mu się połączyć naukę 

z leczeniem sanatoryjnym dzieci chorych na powszechnie występującą wówczas gruźlicę.  

Powstanie gimnazjum, jego cele i rozwój najlepiej charakteryzuje „Prospekt 

Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego z Internatem dr. J. Wieczorkowskiego w Rabce
421

. 

W rozdziale pt. „Powstanie Zakładu, jego cele i rozwój” czytamy: „Urzeczywistniając myśl 

wielu wybitnych pedagogów i lekarzy, którzy domagają się, aby szkoła znajdowała się na 

świeżym powietrzu (poza miastem, w lesie, w okolicach górskich), oraz spełniając życzenia tej 

części społeczeństwa, która pragnie wychować swe dzieci w warunkach pod każdym 

względem najlepszym, otwarto w Rabce w r. 1924 gimnazjum połączone ściśle ze stosownie 

zorganizowanym internatem. Powstanie szkoły na świeżym powietrzu, na wsi, w górskiej 

miejscowości, będącej sławnym w Polsce zdrojowiskiem i uzdrowiskiem dla młodzieży, 

spowodowało, iż Zakładowi nadano charakter szkoły leczniczej. Wskutek tego więc głównym 

celem szkoły, realizowanym od początku jej istnienia, było i jest połączenie nauki ucznia 

z jego leczeniem, co daje się pomyślnie przeprowadzić, dzięki istniejącym w Rabce warunkom. 

Dlatego też do tut. Gimnazjum przyjmuje się w pierwszym rzędzie uczniów nie mogących 

                                                
419

 H. Kadenówna pochodziła z rodziny, powszechnie znanej i szanowanej w Polsce. Do rodziny należeli między 
innymi pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski, śpiewaczka Ewa Bandrowska-Turska. 
420 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 317. 
421

 Szerzej na ten temat w artykule: M. Świder, M.M. Urlińska, Prywatne Gimnazjum Sanatoryjne Męskie dr. 

Jana Wieczorkowskiego w Rabce (1924-1939) „Studia Paedagogica Ignatiana” 2016, Vol. 19, nr 2. 
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wskutek wątłego zdrowia uczęszczać do szkół publicznych w mieście, gdyż wpływa to na ich 

ustrój szkodliwie. Uczniowie ci, ucząc się natomiast tut. Gimnazjum, mogą kształcić się dzięki 

miejscowym warunkom bez szkody dla zdrowia (czyste, górskie, łagodne powietrze, dużo 

słońca, lasy, łagodna zima) – co więcej, przeprowadzając zaleconą im przez lekarza kurację, 

ugruntowują na przyszłość swój stan zdrowia, uodporniając i hartując słabowity lub wątły 

organizm. Pobyt w Rabce przynosi uczniom nie tylko pomyślne rezultaty lecznicze; gimnazjum 

tutejsze może się poszczycić również dobrymi wynikami w zakresie nauczania szkolnego, oraz 

rezultatami na polu racjonalnego wychowania młodzieży.  Wkrótce też szkoła spotyka się 

zarówno z uznaniem władz szkolnych jak i poparciem społeczeństwa. Kuratorium szkolne po 

zbadaniu zakładu, nadało gimnazjum w r. 1930 pełne prawa szkół państwowych (kategoria 

‘A”)… Pomyślny swój rozwój zawdzięcza szkoła nie tylko samej miejscowości, wyjątkowej 

pod względem leczniczym, zwłaszcza dla młodzieży w wieku szkolnym (cały rok łagodny 

górski klimat, kąpiele jodowo-solankowe, gazowe, borowinowe, inhalacje itp.) lecz także 

dobrym warunkom umieszczenia, oraz umiejętnemu prowadzeniu szkoły i internatu”
422

. 

Prywatne Gimnazjum Sanatoryjne Męskie jako pierwsza tego typu szkoła w Polsce 

zostało założone przez dr Jana Wieczorkowskiego w 1924 roku jako Zakład Naukowo-

Wychowawczy z Internatem Rabka Dwór. Siedzibą szkoły była posiadłość należąca do 

kilku pokoleń do właścicieli Rabki, którą to nieruchomość Jan Wieczorkowski otrzymał od 

rodziny Kadenów z przeznaczeniem na cel edukacyjny. Zabudowania dworskie położone były 

około 150 m od Rynku nad południowym brzegiem Poniczanki. Był to obszerny budynek 

z czterospadowym dachem, z trójkątnym tympanonem z otworami okiennymi poddasza. Przy 

bramie wjazdowej znajdowała się oficyna, stary, parterowy budynek z kamienia i cegły, 

o kształcie dworku myśliwskiego. Wokół dworu rozpościerał się park, o powierzchni przeszło 

dwóch hektarów, na jego obrzeżach znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, wraz 

z lamusem, pochodzącym prawdopodobnie z XVIII wieku. Cały kompleks dworski był 

otoczony murem z piaskowca, w murze znajdowało się kilka bram z tą główną od strony 

rynku i rzeki Raby.  

Opis bazy gimnazjum znajdziemy w Prospekcie Gimnazjum, autorstwa samego J. 

Wieczorkowskiego. „Gimnazjum mieści się w obszernym, murowanym jednopiętrowym domu 

(„Dwór w Rabce”), oraz w przylegających budynkach, które rozbudowuje się w miarę 

rozwoju zakładu. Wszystkie budynki położone są wśród pięknego starego parku, z którym 

łączy się ogród warzywno –owocowy.  

                                                
422 Prospekt Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego z Internatem dr. J. Wieczorkowskiego w Rabce, archiwum 

autora. 
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Fotografia 5 Dr J. Wieczorkowski przed budynkiem Gimnazjum zdjęcie z archiwum Biblioteki Miejskiej w Rabce - 

Zdroju 

 

Dokument 1 Plan parku dworskiego, z okresu przed 1938 r., archiwum autora. 

W budynku głównym mieszczą się na parterze: pracownie szkolne, oraz bawialnia, 

jadalnia, biblioteka, umywalnie, łazienka i kuchnia, na piętrze: internat (sypialnie, umywalnie 

i łazienki), w pobliżu leżących budynkach: pracownie szkolne, świetlice, ściśle izolowana 

infirmmeria, oraz mieszkania dla profesorów. Resztę zabudowań przeznaczono na mieszkania 
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służb, pralnię oraz dla celów gospodarstwa rolnego, mlecznego i ogrodowego. Zakład 

bowiem prowadzi własne gospodarstwo rolne, mleczne i warzywnictwo, dzięki czemu tut. 

uczniowie otrzymują zdrowy nabiał i dostateczną ilość jarzyn.  

 W parku szkoły wzniesiono obszerną, murowaną, krytą leżalnię, gdzie uczniowie 

werandują. W parku też urządzono boisko do gier i sportów (tenis, siatkówka, koszykówka 

itp.), część zaś ogrodu przeznaczono na cele naukowo-przyrodnicze (ogródek szkolny)
423

. 

 

Fotografia 6 Leżakowalnia, fot. z archiwum Piotra Kuczaja. 

Nauczyciele mieszkali głównie w „Oficynie” – dawnym dworku myśliwskim, który 

znajdował się za główną brama, po prawej stronie. Byli dobierani do szkoły przez dr 

Wieczorkowski bardzo starannie, z uwzględnieniem najlepszych kwalifikacji 

i zaangażowania. Za pracę w gimnazjum otrzymywali wynagrodzenie nieco większej niż 

w gimnazjach państwowych. Uczniowie natomiast za pobyt w szkole i internacie płacili 

bardzo wysokie czesne. W latach 30 XX wieku opłaty wynosiły 250 zł miesięcznie, mniej 

więcej tyle, co dwie pensje kolejarza czy nauczyciela
424

.  

                                                
423 Prospekt Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego z Internatem dr. J. Wieczorkowskiego w Rabce, archiwum 

autora. 
424 H. Urbanowski, Początki działalności Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju, Szkoła 

z tradycją, „Wieści Rabczańskie” 2014, nr 1(17) s. 10 -11. 
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Fotografia 7 Lamus, dworek myśliwski, fot. z archiwum P. Kuczaja. 

 „Każdy przyjęty do zakładu uczeń musiał przywieźć ze sobą następującą, odpowiednio 

znaczoną wyprawkę: 1 kołdrę, 1 poduszkę, 1 koc, 1 białą kapę na łóżko, najmniej 2 ubrania 

na co dzień, 1 mundur i płaszcz mundurowy, według wzoru używanego w gimnazjum 

państwowym, 3 pary butów, sweter, pantofle, 2 piżamy, 3 garnitury bielizny pościelowej, 6 

zmian bielizny osobistej, prześcieradło kąpielowe, gąbkę, przybory do mycia, grzebień 

i szczotkę do włosów, oraz nóż, widelec, łyżkę, łyżeczkę i leżak. Na zimę palto lub futro, worek 

futrzany do werandowania, grube buty narciarskie
425

.  

Porządek dnia uczniów gimnazjum, był ściśle określony, wstawanie o godz. 7:00, 

cztery posiłki, czterokrotna modlitwa, 40-minutowe lekcje od 8:00 do 13:15, udanie się na 

spoczynek o 21:15
426

. Szkoła działała w oparciu o program Ministerstwa Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego dla gimnazjów państwowych. Ze względu na specyfikę gimnazjum 

łączącego naukę z leczeniem program był zmodyfikowany: lekcje trwały 40 minut i były 

wielokrotnie dzielone werandowaniem, a w miarę sprzyjającej pogody zajęcia odbywały się 

na świeżym powietrzu. W dziedzinie wychowania dbano o morale uczniów i o praktyki 

religijne, przy zachowaniu dużej tolerancji religijnej.  

Dużą uwagę poświęcano zajęciom nadobowiązkowym, typu: lekcje muzyki, teatr 

uczniowski, zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, gry towarzyskie, a przede wszystkim 

                                                
425 Prospekt Gimnazjum, jw. archiwum autora. 
426 Porównaj aneks nr 1. 
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zajęcia sportowe (tenis, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, lekka atletyka, pływanie, 

narciarstwo, saneczkarstwo łyżwiarstwo).  

 

Fotografia 8 Zajęcia tenisa na korcie w parku dworskim, przy siatce Stanisław Bolesław Dunin Borkowski, nauczyciel 

biologii i geografii, fot. archiwum Piotra Kuczaja. 

Oprócz dydaktyki i wychowania bardzo ważną rolę odgrywało leczenie, 

wykorzystujące działanie klimatu Rabki, kąpiele jodowo-solankowe, gazowe i borowinowe. 

Poza tym stosowano lampy kwarcowe, diatermie i inhalacje. Uczniowie gimnazjum byli pod 

stałą opieką lekarza. Dużą uwagę poświęcano wyżywieniu, korzystając z własnego ogrodu 

warzywno-owocowego i mleczarni, uczniowie otrzymywali pięć posiłków dziennie. Do 

gimnazjum nie przyjmowano chłopców chorych na gruźlicę, chorych umysłowo i 

z chorobami zakaźnymi. Uczniów do gimnazjum przyjmowano na podstawie egzaminu 

wstępnego, który przeprowadzano w czerwcu lub między dwudziestym piątym sierpnia, 

a piętnastym września. Po zakończeniu pierwszego półrocza egzamin przeprowadzano 

pomiędzy drugim, a piętnastym stycznia.  

Młodzież w szkole z internatem przebywała w okresie nie krótszym niż pół roku, 

a rekrutowała się z całej Polski, często także ze Śląska i Prus. Ze względu na wysokie czesne, 

na taką edukację stać było tylko uczniów z bogatych rodzin, arystokracji, ziemiaństwa, sfer 

przemysłowo – kupieckich, finansjery, czy też rodziców wykonujących intratne zawody 

inteligenckie (architekci, adwokaci). Równocześnie gimnazjum kształciło synów 

rabczańskich górali, którzy traktowani byli na równi z „dobrze urodzonymi" kolegami, 

z jednym wyjątkiem, mianowicie, korzystali oni z dużych zniżek w opłacie za czynsz, 
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a  czasem byli całkowicie z niego zwalniani. Płacili czynsz za naukę w szkole, bez internatu, 

od 30 do 60 zł.
427

. 

 

Fotografia 9 Zajęcia w parku dworskim, fot. z archiwum P. Kuczaja. 

 

Fotografia 10 Zajęcia w parku dworskim, fot. z archiwum P. Kuczaja. 

Dr Jan Wieczorkowski dbał nie tylko o kadrę, reprezentującą najwyższy poziom, ale 

także o wyposażenie gimnazjum w pomoce naukowe i odpowiednie zaplecze dydaktyczne. 

                                                
427 H. Urbanowski, Początki działalności Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce-Zdroju, Szkoła 

z tradycją, „Wieści Rabczańskie” 2014, nr 1(17), s. 11. 
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We dworze zorganizowany był internat. Statut internatu określał, że jest on podobnie jak 

gimnazjum prywatną własnością dr J. Wieczorkowskiego. W internacie mogło jednorazowo 

przebywać, co najwyżej czterdziestu uczniów gimnazjum. Głównym celem internatu było 

„zastąpienie uczniom domu rodzicielskiego”, poprzez wszechstronną opiekę nad 

wychowankami, dbanie o ich stan zdrowia oraz o wykształcenie i wychowanie. 

Wychowankowie otrzymywali całodobowe utrzymanie, wraz z praniem bielizny, naprawą 

bielizny i garderoby i opiekę lekarską. Do internatu przyjmowano uczniów, których stan 

zdrowia wymagał odpowiednich warunków klimatycznych, higienicznych i leczniczych. Nad 

zdrowiem wychowanków i higienicznymi warunkami internatu czuwał lekarz internatowy
428

. 

W latach 1927-1928 szkoła funkcjonowała jako Szkoła Średnia Męska Sanatoryjna 

Dr. Jana Wieczorkowskiego w Rabce. Ze względu na poziom, jaki reprezentowała, między 

innymi dzięki bardzo starannemu doborowi kadry nauczycielskiej, już po 4 latach działalności 

uzyskała status szkoły państwowej. W 1928 r. szkoła uzyskuje prawa gimnazjum publicznego 

i zostaje przemianowana na Prywatne Gimnazjum Sanatoryjne Męskie Dr. Jana 

Wieczorkowskiego w Rabce. Kuratorium szkolne po zbadaniu zakładu, nadało gimnazjum 

w 1930 roku pełne prawa szkół państwowych (kategoria „A”)
429

.  

Gimnazjum powstało w 1924 roku, ale naukę młodzież rozpoczęła w roku szkolnym 

1925/26, na początku uczyło się dwudziestu uczniów, wyznania rzymsko-katolickiego, 

rozmieszczonych w pięciu lasach, była to: Klasa wstępna, w której uczyło się trzech uczniów 

w wieku 8-9 lat, byli to chłopcy na stałe mieszkający w Warszawie, a w czasie nauki 

mieszkali w internacie we dworze; Klasa I, tu naukę pobierało pięciu uczniów w wieku 10-13 

lat, mieszkających na stałe w województwie lubelskim, warszawskim, wrocławskim, jeden 

uczeń z Poznania w czasie nauki mieszkał z matką w wynajętym mieszkaniu w Rabce; Klasa 

II licząca ośmiu uczniów w wieku 11-14 lat i jednego 18-latka, na stałe mieszkali oni: jeden 

uczeń w Łodzi, Wrocławiu, w Komornie, po dwóch w Warszawie i Krakowie. Jeden uczeń 

Tadeusz Fuss mieszkał u dr Wieczorkowskiego, który go wychowywał; Klasa IV, uczyło się 

w niej dwóch uczniów w wieku 13-14 lat, pochodzących z Kalisza i Warszawy oraz Klasa V, 

z dwoma uczniami, mieszkającymi na stałe w Zakopanem i Żyrardowie, w wieku 15-16 lat
430

. 

W kolejnych latach liczba uczniów ciągle się powiększała, w latach 1925-1927 było 

odpowiednio dwudziestu i dwudziestu dziewięciu uczniów, następnie liczba uczniów wzrasta 

od pięćdziesięciu czterech w roku szkolnym 1927/1928 do siedemdziesięciu dziewięciu 

                                                
428 Statut internatu Prywatnego Gimnazjum Męskiego dr Jana Wieczorkowskiego, archiwum autora. 
429

 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt. s.317.  
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w roku szkolnym 1935/1936. Znaczny wzrost liczby uczniów w roku szkolnym 1936/1937 

(stu dwudziestu sześciu uczniów) związany był z otwarciem dodatkowego internatu
431

. 

Począwszy od 1936 roku przy gimnazjum działa internat, który został otwarty przez 

belgijskiego benedyktyna, ojca Karola van Oosta. Był to internat dla młodzieży męskiej, 

zlokalizowany w willi „Jaworzyna”, wydzierżawionej od bogatego chłopa Franciszka Bali. 

W internacie św. Benedykta zamieszkali najbogatsi chłopcy z rodzin wyłącznie katolickich, 

znając dobrze język francuski, który obowiązywał w rozmowach z wychowawcami 

w habitach. Uczniowie, zwani w żargonie szkolnym eksternistami, dojeżdżali do szkoły 

dorożkami lub na rowerach (zimą saniami) i tam odbywali wspólne lekcje z „internistami”, 

czyli tą grupą, która mieszkała w internacie dworskim
432

. 

Z roku na rok można było zaobserwować także inną tendencję, a mianowicie wzrost 

liczby uczniów, którzy pochodzili z całej Polski, ale nie mieszkali ani we dworze, ani też 

w internacie ojców Benedyktynów, z reguły mieszkali oni w wynajętych mieszkaniach 

w Rabce. W 1936 roku w internacie dworskim było dwudziestu ośmiu uczniów, w 1937 

trzydziestu siedmiu, w 1938 trzydziestu trzech, a w 1939 dwudziestu siedmiu. W internacie 

ojców Benedyktynów mieszkało odpowiednio: w 1937 roku dwudziestu dwóch uczniów, 

w 1938 i 1939 po dwudziestu trzech uczniów. W latach 1936-1939 w Rabce mieszkało 

odpowiednio w 1936 roku czterdziestu pięciu uczniów, w 1937 czterdziestu siedmiu, w 1938 

i 1939 po sześćdziesięciu trzech uczniów. Byli to uczniowie, którzy mieszkali na stancjach 

i uczniowie mieszkający na stałe w Rabce i w okolicy
433

. 

Należy zauważyć, że liczba uczniów gimnazjum, rekrutujących się z samej Rabki 

i sąsiednich miejscowości, także dynamicznie rosła. O ile w roku szkolnym1931/32 było ich 

zaledwie dwóch (Jan Ceremuga ze Skawy oraz Emanuel Gries, syn kupca żydowskiego 

z Rabki), to w roku szkolnym 1932/1933 jest ich już siedmiu, a w roku 1934/1935 trzynastu. 

Na naukę w gimnazjum mogła sobie pozwolić jedynie młodzież dobrze sytuowana
434

. Na 

                                                                                                                                                   
430  Akta Prywatnego Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego dra J. Wieczorkowskiego w Rabce, Archiwum 

w Spytkowicach, syg. 29/3564/1. 
431 Porównaj aneks nr 2. 
432 K. Ceklarz, J. Ceklarz, J. Gaweł, Złote lata Rabki-Zdroju, Rabka-Zdrój, 2014, s. 124. 
433 Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Zespół 1342, syg. KOSK 32,33. 
434 Najczęściej byli to synowie: lekarzy (Jerzy Christ, Zdzisław Olszewski), kolejarzy i urzędników PKP (Marian 

Egert, Jan Gawron, Adam Niżnik, Tadeusz Szynalik, Franciszek Król, Eugeniusz Gacek, Władysław Stanisław 

Skawiańczyk, Tadeusz Szynalik, Stanisław Krupa, Marian Topór), urzędników (Franciszek Król, Jan Papierz, 

Kazimierz Romanowski), bogatych właścicieli (Antoni Stanisław i Marian Słowiński – syn właściciela dworu 

w Rabie Wyżnej, Zenon Jan Henryk Kałowski, Jacek Kazimierz Kaden – syn właściciela Rabki, Jan 

Wieczorkowski – syn właściciela gimnazjum, Tadeusz Fuss – starszy brat przyrodni Jana Wieczorkowskiego 

juniora - wychowanek dr J. Wieczorkowskiego; Bogatych Żydów: Emanuel Gries – syn kupca, Aleksander 

Ryszard Keiner – syn adwokata; Kierowników instytucji: Adam Marian Lubelski – syn kierownika szkoły 

w Ponicach, Marian Egert, Stefan Zygmunt Egert – synowie kierownika elektrowni; Bogatych przedsiębiorców: 
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liście uczniów odnajdziemy także synów rolników, byli to: Józef Fudali, Michał Fudali, 

Władysław Papierz. Niestety nie można dzisiaj ustalić, jakie czesne płacili mieszkańcy Rabki 

i okolic, wiemy jedynie, ze wspomnień Zdzisława Olszewskiego, że byli często przez Jana 

Wieczorkowskiego zwalniani z całkowitej opłaty, a zdarzało się także, że płacili kwoty 

symboliczne.   

Funkcjonowanie szkoły (Gimnazjum Męskie Sanatoryjne kategorii „A” dr J. 

Wieczorkowskiego) najlepiej obrazuje kwestionariusz
435

, w którym właściciel opisuje stan 

gimnazjum w 1936 roku. Mamy odnotowane, iż uczyło się w nim 73 uczniów w czterech 

klasach, młodzież rekrutowała się w ze sfer ziemiańskich (70%), z Rabki i okolic (30%). 

Szkoła funkcjonowała w oparciu o majątek, będący własnością prywatną dr J. 

Wieczorkowskiego, „obejmującą dwór z zabudowaniami wraz z działką, której powierzchnia 

orna miała 19 arów (10,7 ha), z czego piętnaście morgów było wydzierżawione, a cztery 

morgi przeznaczone na ogród warzywno-owocowy”. Bazę materialną stanowiły więc budynki 

gospodarcze oraz szkolne, obejmujące: „Dwór (z dwoma salami lekcyjnymi, biblioteką, salą 

rekreacyjną, jadalnią i internatem z urządzeniami dla 37 uczniów, pięć sypialni, jadalnia, 

dwie łazienki, „infirmeria” [sala przeznaczona dla chorych – autor], biblioteka, bawialnia, 

świetlica szkolna. Opłata za internat wraz z leczeniem wynosi 160 zł), oficynę (z jedną salą 

lekcyjną, jedną pracownią matematyczno-fizyczną, z infirmerią i dwoma pokojami 

nauczycielskimi); lamus (gdzie mieści się jedna sala lekcyjna, świetlica ze sceną, trzy 

mieszkania profesorów i ubikacja „wolna”); leżalnię (mieszcząca pracownię zajęć 

praktycznych i pracownię przyrodniczą oraz „krytą halę do leżakowania”); remizę straży 

pożarnej (w której zaprojektowano salę gimnastyczną)”. Do dyspozycji szkoły był „park 

o powierzchni czterech morgów [około 2,3 ha – autor], w którym mieściły się: kort tenisowy, 

boisko do siatkówki i koszykówki, skocznia, przyrządy gimnastyczne, bieżnia, altany i miejsca 

na naukę na wolnym powietrzu i ogródek szkolny; ogród warzywny i owocowy, o powierzchni 

czterech morgów”; Ponadto w dokumencie widnieje informacja o bibliotece szkolnej, 

w której „zgromadzono 1265 pozycji, w tym 600 pozycji nadających się do wykorzystania 

w gimnazjum”
436

. 

Według sprawozdania wizytacyjnego Kuratorium Krakowskiego w latach 1936-1938 

w województwie krakowskim funkcjonowało pięćdziesiąt prywatnych gimnazjów, w tym 

                                                                                                                                                   
Mieczysław Bartłomiej Luba – syn rzeźnika i masarza, Tadeusz Emil Huk – syn przemysłowca; Artystów - Jerzy 

Bogusław Muniak– syn rzeźbiarza z Zarytego. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Archiwum 

w Krakowie. Zespół 1342, syg. KOSK 32,33. 
435

 W odpowiedzi na pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego (Nr. II – 6314/36) z 4 marca 1936 r. 
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dziewiętnaście w samym Krakowie i trzy w Rabce (oprócz gimnazjum Wieczorkowskiego 

w Rabce działało Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Św. Teresy i Prywatne Gimnazjum 

Żeńskie Zgromadzenia SS Nazaretanek)
437

.  

 

Fotografia 11 Zajęcia w pracowni chemicznej, foto z archiwum P. Kuczaja. 

Szkoła pracowała w oparciu o pracownie, podczas wizytacji w 1937 roku odnotowano 

działanie pracowni religijnej, polonistycznej ze sceną, filologicznej, języków obcych, 

matematyczno-fizycznej, geograficzno-historycznej, biologicznej, zajęć praktycznych oraz 

świetlicy. Każda z pracowni wyposażona była także we własną bibliotekę
438

. W 1938 roku 

rozpoczęto budowę sali gimnastycznej oraz uruchomiono małokalibrową strzelnicę dla 

potrzeb Przysposobienia Wojskowego. W szkole w latach 1936-1939 funkcjonowały także 

różne koła: świetlicowe, biblioteczne, sportowe, fotograficzne, przyrodnicze, literackie, koło 

Czerwonego Krzyża, LOP, oraz drużyna harcerska
439

. Duży nacisk kładziono także na 

działalność społeczną i patriotyczną. 

                                                                                                                                                   
436  Kserokopia pisma L. dz. 1337/36 do KOSM z dnia 11 marca 1936 r., Pismo do Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Krakowskiego, sprawa: dane dotyczące stanu gimnazjum, archiwum autora. 
437  Poza Krakowem prywatne gimnazja działały w: Białej, Bochni, Chrzanowie, Dąbrowie, Gorlicach, 

Grybowie, Jaśle, Jordanowie, Krynicy, Nowym Sączu (trzy), Oświęcimiu (dwa), Rakowicach, Rapczycy, 

Staniątkach, Starym Sączu, Tarnowie (pięć), Wadowicach (trzy), Wieliczce i Zakopanem.  

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, jw. Zespół 1342, syg. KOSK 32, 33, Archiwum Państwowe, 

Delegatura w Spytkowicach. 
438  W 1936 roku biblioteka liczyła 1265 woluminów, w kolejnym roku 1400, w roku 1938 na półkach 

dostępnych było 1500 dzieł a w 1939 roku o 50 więcej.  
439 Kserokopia pisma L. dz. 1337/36 do KOSM z dnia 11 marca 1936 r., archiwum autora.  
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Fotografia 12 Pochód z okazji 11 listopada 1934 r. foto archiwum autora. 

Do szkoły tej uczęszczała młodzież przybyła do Rabki z całej Polski. Charakter szkoły 

sprawiał, że uczniowie gimnazjum byli bardzo zróżnicowani nie tylko pod względem statusu 

społecznego, ale i materialnego. W protokole z wizytacji gimnazjum z 25-27 lutego 1937 r. 

Wizytator Stanisław Konar odnotował: „Współżycie młodzieży z różnych środowisk 

społecznych stanowi jeden z problemów pracy wychowawczej w szkole i nastręcza dużo 

sposobności do wychowywania w duchu obywatelsko-państwowym. Różnica pochodzenia 

i życiowych warunków uczniów wywołuje niekiedy pewne trudności, rozumnie jednak i 

z taktem prowadzona praca wychowawcza niewątpliwie oddziaływa w pożądanym kierunku. 

Praca wychowawcza zorganizowana przy pomocy samorządów klasowych i kilku szkolnych 

organizacji. Troskliwszą opieką nauczycieli i ściślejsze współżycie z młodzieżą ułatwia fakt, 

że znaczna część grona mieszka w najbliższym sąsiedztwie szkoły i dużo czasu w niej spędza. 

Z organizacji najwięcej do wzajemnego zbliżania młodzieży przyczynia się koło świetlicowe 

przy pomocy zebrań, imprez i uroczystości. Do pracy charytatywnej wdraża się młodzież 

w kole Czerwonego Krzyża. Konkretne wyniki pracy daje koło biblioteczne, pomagające 

bibliotekarzowi szkolnemu”
440

. 

Gimnazjum Wieczorkowskiego cieszyło się wielkim powodzeniem ze względu na 

wysoki poziom nauczania, które zawdzięczało odpowiedniemu doborowi nauczycieli. 

Uczniami byli chłopcy wywodzący się z bogatych rodzin z Polski i zagranicy. Zdzisław 

                                                
440 Tamże. 
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Olszewski
441

 (uczeń gimnazjum od 1927 roku), wspomina uczniów ze swej klasy, którymi 

byli: Tadeusz Fuss (późniejszy malarz i rzeźbiarz), Sławomir Nitecki z Łodzi, Adam 

Hubiszta (syn adwokata z Rabki), Adam i Andrzej Sierakowscy (hrabiowie z Prus 

Wschodnich), Zbyszko Nowak, Jan Ekier (późniejszy pianista), Janusz Minkiewicz 

(satyryk i poeta), Ryszard Riess (pochodzący z zamożnej rodziny adwokackiej z Kielc), 

Zdzisław Narbutowicz z Warszawy
442

. Natomiast Lucjan Wolanowski
443

 (uczeń gimnazjum, 

który 13 maja 1938 r. zdał dużą, ustną maturę po ósmej klasie gimnazjum), wspomina swoich 

kolegów z klasy, wśród których znaleźli się: Jerzy Loewenstein (wnuk barona, który zasiadał 

w Wiedniu w Izbie Panów); Henryk hrabia Sobański z Guzowa koło Żyrardowa; Gustaw 

Schreer, Niemiec z Łodzi (syn bogatego przemysłowca, zginął, jako pilot Luftwaffe w czasie 

walk nad Kanałem La Manche); Michał hr. Sobański, Jacek Woźniakowski (późniejszy 

historyk sztuki, pisarz, eseista, publicysta, dziennikarz, edytor, wydawca, tłumacz literatury 

pięknej, prezydent Krakowa w latach 1990–1991); Gabriel Rechowicz (syn architekta ze 

Lwowa, znany malarz); Aleksander Larisch-Nimsdorf, pochodzący z Bielsko-Białej; Józef 

hr. Jezierski (pochodził z bardzo bogatego rodu warszawskiego, mieszkającego na Placu 

Zamkowym); Jan Szymański, góral; Franciszek Gros vel Król (mieszkaniec Krakowa, 

z rodziny urzędnika przemysłu chemicznego); Jerzy Christ (syn lekarza z Rabki); Jan 

Ceremuga, góral; Jan Papierz, góral (po wojnie więzień polityczny); Zbigniew 

Mieszkowski, (syn właściciela wielkiego majątku koło Sierpca); Jacek Kaden (syn Adama 

Kadena, współwłaściciela Rabki – zamordowany w Oświęcimiu)
444

. 

Uczniami rabczańskiego gimnazjum byli ponadto: książę Franciszek Radziwiłł,  

Lucjan Kon (Lucjan Wolanowski - poeta, publicysta i tłumacz) Aleksander Ziemny 

(Aleksander Keiner - prof. socjologii na UW, powstaniec warszawski) Andrzej Tymowski 

                                                
441

 Zdzisław Olszewski urodził się w Krąkowie, syn dr medycyny Józefa Olszewskiego, po ukończeniu 

Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie w 1938 r. rozpoczął praktykę w Rabce. w czasie okupacji był oficerem 

AK, dzięki jego troskliwej opiece nad dziećmi polskimi i niemieckimi, które przebywały w sanatoriach 

rabczańskich nie doszło w Rabce do epidemii czerwonki, która przynosiła śmiertelne żniwo. Aresztowany, 

przetrzymywany w areszcie gestapo „Palace” w Zakopanem. Po wkroczeniu armii radzieckiej do Rabki został 

przewodniczącym Rady Narodowej w Rabce. Po wojnie w 1946 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie 

Wrocławskim „Rabka na tle statystyki zgonów w latach 1786-1920”. Oprócz działalności zawodowej 

i społecznej zajmował się także twórczością literacką. Por. J. Bukowski, M. Bilek (red), Od królewskich edyktów 

do Inspekcji Sanitarnej Historia działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Krakowie i Małopolsce, Wydział 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków 2007, s. 269-270. 
442 Z. Olszewski, Michał od Cyganów, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1985, s. 106-108, 131, 147. 
443 Lucjan Kon (Wolanowski) w wieku 13 lat zachorował na gruźlicę nerek, po usunięciu jednej nerki wyjechał 

do Rabki i tu rozpoczął edukację w gimnazjum Wieczorkowskiego. 
444

Wspomnienia Lucjana Wolanowskiego, http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287, strona 

obecnie niedostępna, autor jest w posiadaniu w swoich archiwach całej zawartości strony, dane z 2015 r. 

http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=137&id2=136
http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287
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Aleksander Małachowski (wicemarszałek Sejmu w latach 1993-1997), Stanisław Mlekodaj 

(profesor medycyny, wiceminister zdrowia) 
445

. 

Jan Mlekodaj
446

, tak wspomina rabczańskie gimnazjum:, „Mimo, że w Nowym Targu 

i Jordanowie istniały gimnazja państwowe, które nie pobierały tzw. czesnego, gimnazja 

rabczańskie cieszyły się wielkim powodzeniem ze względu na wysoki poziom nauczania 

i wychowania. W szczególności do „Tereski” i „Wieczorkowskiego” - jak się potocznie wtedy 

mówiło - uczęszczała młodzież z całej Rzeczypospolitej, córki i synowie tzw. wyższych sfer, 

a więc arystokracji, ziemian i wykonujących wolne zawody. Nie bez znaczenia była tu 

wysokość czesnego, które u Wieczorkowskiego wynosiło 90 zł miesięcznie, przy średniej płacy 

np. na kolei czy poczcie nieco ponad 100 zł. Podkreślić tu wypada wielką wyrozumiałość 

dyrektora, który gorzej sytuowanym rodzicom najczęściej z terenu Rabki, obniżał opłatę 

miesięczną za ucznia do 50 a nawet 30 zł”
447

. 

Gimnazjum dra Wieczorkowskiego, obok działalności dydaktycznej, zapewniało 

potrzebującej młodzieży usługę sanatoryjną (w tzw. instytucie), obejmującą opiekę lekarską, 

pielęgniarską, mieszkanie i wyżywienie (czesne wynosiło 210 zł miesięcznie). Warunki 

lecznicze były tu wprost idealne. Na terenie wspaniale utrzymanego rozległego parku, w kilku 

budynkach dawnego dworu Zubrzyckich mieściły się klasy i pracownie gimnazjalne oraz 

pokoje mieszkalne dla internistów, którzy ucząc się byli pod stałą opieką lekarską a 

w podziale godzin mieli także werandowanie. Na terenie internatu wychowawczą opiekę 

sprawowali pp. Szwarcowie, zapewniając jednocześnie konwersację w językach obcych. 

Duży nacisk kładła szkoła na wychowanie fizyczne. Do dyspozycji młodzieży był kort 

tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki, strzelnica i inne urządzenia. Dbano 

o wychowanie religijne i choć wśród wychowanków dominowała religia rzymsko-katolicka to 

obowiązywała pełna tolerancja dla innych wyznań np. mojżeszowego
448

.  

Dr Jan Wieczorkowski starannie dobierał nauczycieli do pracy w gimnazjum: 

„Pedagogami w naszym Dworze byli przeważnie ludzie młodzi, ale uzdolnieni i dobrze 

znający swój przedmiot wiedzy… często się zmieniali w Oficynie. Nagle przyjeżdżali - szybko 

wyjeżdżali, a zjeżdżali się z całego kraju, przede wszystkim z Krakowa, gdzie większość 

studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. [Wieczorkowski – dop. autora] sumiennie za to 

dobierał pedagogów-najzdolniejszych wśród zdolnych, spośród zgłoszonych kandydatów. 

                                                
445 K. Ceklarz, J. Ceklarz, J. Gaweł, Złote lata…, dz. cyt., s. 124. 
446 Jan Mlekodaj uczeń gimnazjum od 1935 r., maturę zdał w 1946. 
447 http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287, obecnie niedostępna, kserokopia strony w archiwum 

autora. 
448 Tamże. 

http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287
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Dostawali miesięcznie około 200 złotych brutto, ale po potrąceniu czynszu za mieszkanie 

w Oficynie, za internetowy wikt, oraz inne jeszcze świadczenia, kilkadziesiąt złociszów 

mniej”
449

. 

Jak wynika z relacji Zdzisława Olszewskiego w początkowej fazie działalności 

gimnazjum nauczyciele zmieniali się bardzo często, wspomina on księdza Stanisława 

Dunikowskiego (byłego kapelana w Legionach Piłsudskiego, katechetę gimnazjum, kapelana 

Kaplicy Zdrojowej; nauczyciela geografii i przyrody Stanisława Bolesława Dunina-

Borkowskiego; nauczyciela łaciny i języka niemieckiego dr Włodzimierza Holejkę; 

nauczyciela matematyki Władysława Grochale; nauczycieli historii Stanisława Bojarskiego 

i małżeństwo Liców; nauczyciela języka polskiego Jana Kuczę; nauczyciela matematyki, 

fizyki i ćwiczeń cielesnych Antoniego Nawarę; nauczyciela matematyki Lityńskiego i jego 

żonę nauczycielkę łaciny, która pracowała przed W. Holejką oraz dyrektora dr Jana 

Wieczorkowskiego
450

.  

Ponadto na podstawie katalogów głównych Archiwum Narodowego w Krakowie, 

Ekspozytura w Spytkowicach można wymienić dodatkowo dwudziestu czterech innych 

nauczycieli
451

. W stosunkowo krótkim, bo 14-letnim okresie funkcjonowania gimnazjum 

pracowało w szkole Wieczorkowskiego 33 nauczycieli (dane z okresu 1924 - 1928 są 

niepełne), w tym trzech z tytułami doktora: dr Jan Wieczorkowski (dyrektor i założyciel 

gimnazjum, uczył j. niemieckiego, często też zastępował nauczycieli języka polskiego, 

historii, łaciny), dr Włodzimierz Holejko (długoletni nauczyciel łaciny oraz języka 

niemieckiego), dr Zygmunt Karpiński (nauczyciel języka francuskiego i języka 

niemieckiego, pracował bardzo krótko). Dla znacznej części nauczycieli praca w gimnazjum 

Wieczorkowskiego była krótkim epizodem życiowym, ale należy podkreślić, że byli także 

nauczyciele na stałe związani z gimnazjum Wieczorkowskiego, do których należeli: ks. 

Stanisław Dunikowski (pracował przez cały okres 1924-1939), Stanisław Bolesław 

                                                
449 Z. Olszewski, Michał od…, dz. cyt., s. 95, 125, 126. Dla porównani bilet kolejowy, trzeciej klasy z Rabki do 

Krakowa kosztował 7 zł 
450 Tamże s. 126-128. 
451

 Wacław Zawadzki (j. polski), Maria Stefankówna (j. francuski), Maria Echrenkrentzówna (historia), 

Władysław Blarowski (rysunek, prace ręczne, pismo, ćwiczenia cielesne), Maria Wiśniewska (śpiew 

i muzyka), dr Zygmunt Karpiński (j. francuski, j. niemiecki), Halina Płoszajówna (historia), Józef Kutyba (j. 

polski), Maria Anna Socha (j. francuski, j. niemiecki), Piotr Greis (historia, geografia), Eugeniusz Seńkowski 

(przyrodoznawstwo, chemia, fizyka, ćwiczenia cielesne, geografia), Władysław Socha (rysunek, prace ręczne, 

zajęcia praktyczne), Kazimierz Kutyba (ćwiczenia cielesne), Adam Romanowski (historia, geografia, j. 

łaciński), Zofia Mrowiec (śpiew i muzyka), Władysław Łabrida (śpiew), Władysław Misiaszek (matematyka, 
fizyka), Jan Baystak (j. łaciński), Bronisław Kawałek (j. niemiecki), Czesław Trybowski (geografia), 

Mieczysław Kmiecik (matematyka, fizyka), Jan Michał Hans (biologia, fizyka, chemia), Adolf Lassota 

(matematyka, fizyka), Stanisław Socha (ćwiczenia cielesne, przygotowanie wojskowe). Akt Prywatnego 
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Borkowski, Antoni Nawara (nauczyciel matematyki pochodzący z Olszówki), Eugeniusz 

Seńkowski, Władysław Socha, Anna Maria Socha, Jana Kucza, Władysław Misiaszek 

i Adam Romanowski
452

. 

Rabczanin, Jan Mlekodaj, były uczeń gimnazjum tak wspomina swoich nauczycieli: 

„..Profesorowie choć bardzo wymagający, byli wyrozumiali, traktowali nas równo bez 

względu na status majątkowy rodziców i pochodzenie. Nasze wiadomości wyniesione ze szkół 

powszechnych okazały się nie takie znów małe, a ci „arystokraci” całkiem miłymi kolegami, 

którym dorównywaliśmy w nauce, imponując dodatkowo umiejętnością jazdy na nartach”
453

. 

W okresie 1924-1939 najbardziej znaczącą postacią gimnazjum - oprócz jej 

założyciela - był Stanisław-Dunin Borkowski
454

. W gimnazjum Wieczorkowskiego 

rozpoczął pracę we wrześniu 1927 roku, jako nauczyciel geografii i biologii, przez rok 

szkolny 1929/1930 miał przerwę, próbował, bezskutecznie zaliczyć w Krakowie egzamin, 

uprawniający do nauczania w szkole średniej, powraca do pracy w gimnazjum w roku 

szkolnym 1931/1932. W roku szkolnym 1932/33 zostaje zwolniony z pracy w gimnazjum ze 

względu na chorobę alkoholową, której podłoża należy szukać w tragedii rodzinnej 

(opuszczony został przez żonę)
455

. Jak wspomina Zdzisław Olszewski ”Borkowski młodo się 

ożenił, ale także szybko się rozwiódł. Najgorsze, że wkrótce po urodzeniu mu przez miłą, 

zawsze taką smutną żonę, upragnionego synka. Rozstał się z nią i z dzieckiem na zawsze. Po 

rozwodzie, jak się to mówi, wpadł w złe towarzystwo. Kompletnie się rozpił i zubożał. 

Oczywiście stracił także szybko podstawowe źródło swojej egzystencji – posadę 

nauczyciela”
456

. 

Stanisław Borkowski, oprócz pracy w gimnazjum, zasłynął jako wybitnie 

utalentowany przyrodnik, znawca Gorców i Beskidów, działacz turystyczny, organizator 

licznych imprez sportowych, ratownik górski, a przede wszystkim współtwórca muzeum 

etnograficznego w Rabce. W 1928 r. powstaje w Rabce Oddział Polskiego Towarzystwa 

                                                                                                                                                   
Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego dra J. Wieczorkowskiego w Rabce, Archiwum Narodowe w Krakowie, 

Ekspozytura w Spytkowicach, Syg. 29/3564/2,3, 8-12,18,20-21,23,23,26,32-35,37,38-42,48-51.  
452  Akt Prywatnego Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego dra J. Wieczorkowskiego w Rabce, Archiwum 

Narodowe w Krakowie, Ekspozytura w Spytkowicach, Syg. 29/3564/2,3, 8-12,18,20-21,23,23,26,32-35,37,38-
42,48-51 
453 http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287, strona usunięta, kserokopia w archiwum autora.  
454  Stanisław Dunin-Borkowski urodził się 13 kwietnia 1901 r. w Stanisławowie Górnym koło Wadowic. 

Dzieciństwo spędził w majątku rodzinnym w Dobrej koło Limanowej, gimnazjum państwowe ukończył 

w Nowym Sączu w 1920 r., w latach 1918-1919 jako uczeń gimnazjum i ochotnik służył w Legionach Polskich. 

w 1920 roku ponownie jako ochotnik brał udział w wojnie bolszewickiej, w obronie Warszawy (odznaczony 

Krzyżem Walecznych). Po wojnie rozpoczął studia, najpierw na Politechnice Lwowskiej, następnie na 

Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Filozoficzny, studia przyrodnicze), przez dwa lata był asystentem prof. 

Władysława Szafera. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s.29-31. 
455 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 29. 

http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287
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Tatrzańskiego, którego jednym z założycieli był właśnie Stanisław Borkowski, z jego to 

inicjatywy zostały zbudowane schroniska na Luboniu Wielkim (1931 r.) i na Starych 

Wierchach (1932). Borkowski wyznaczył wiele szlaków turystycznych, najbardziej znany to 

żółty szlak z Zarytego poprzez rumowiska na Luboń Wielki (zwany od jego imienia „Percią 

Borkowskiego”). W 1928 roku powstała przy rabczańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa 

Tatrzańskiego Komisja Muzealna
457

. Miała za zadanie utworzenie w starym drewnianym 

kościółku muzeum etnograficznego. W tym czasie na Podhalu istniało tylko jedno muzeum 

etnograficzne w Zakopanem. Za sprawą proboszcza Jana Kantego Surowiaka uzyskano 

zezwolenie na przeznaczenie tej zabytkowej świątyni na cele świeckie.  

Uroczyste otwarcie Muzeum im. Władysława Orkana miało miejsce w 1936 r. 

Pierwszym kustoszem muzeum został ks. katecheta Justyn Bulanda
458

. Zbiory muzealne 

najczęściej pozyskiwano z darów, często też drogą zakupu. Do przekazywania cennych 

eksponatów namawiali także duchowni z ambony. Ważnym elementem pozyskiwania 

eksponatów muzealnych była działalność Stanisława Borkowskiego i jego uczniów, jeszcze 

przed oficjalnym otwarciem muzeum. Świątki – figurki Chrystusów Frasobliwych, były 

zabierane z przydrożnych kapliczek przez „Ekipę Bolesia” (od imienia Borkowskiego) - 

„muzealnych kleptomanów” uczniów gimnazjum
459

. Świątki były przechowywane u ks. 

Bulandy, a później przekazane do rabczańskiego muzeum, które dzięki tym działaniom ma 

ich największą kolekcję
460

. Stanisław Dunin-Borkowski należał także do pierwszych 

rabczańskich ratowników górskich, który brał udział w akcjach ratunkowych na 20 lat przed 

powstaniem Grupy Rabczańskiej GOPR (1955)
461

.  

Borkowski zapisał się w historii Rabki, jako wybitna postać, o wielostronnych 

zainteresowaniach, umiejąca zarazić swoimi pasjami nie tylko swoich uczniów, ale także 

wielu zacnych obywateli. Zdzisław Olszewski, jego uczeń tak go wspomina: „Był to młody, 

                                                                                                                                                   
456 Z. Olszewski, Michał od…, dz. cyt., s. 96. 
457 Działała w składzie: ks. Jan Surowiak, proboszcz rabczańskiej parafii, Zofia Sutorowska - nauczycielka j. 

francuskiego i historii, Jerzy Czoponowski – prawnik i dziennikarz, Stanisław Dunin-Borkowski, ks. Justyn 

Bulanda – wikary rabczańskiej parafii (kolega gimnazjalny Borkowskiego), oraz ks. Józef Stabrawa - proboszcz 

z Mszany Dolnej 
458 K. Ceklarz, Monografia Muzeum im. Władysława Orkana, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Rabka 2010, s. 

13-15. 
459  Grupę tą tworzyli: Zdzisław Olszewski (syn rabczańskiego lekarza, późniejszy lekarz), Tadeusz Fuss 

(późniejszy malarz), Sławomir Nitecki (z Łodzi), Adam Hubieszta (syn adwokata z Rabki), Adam i Andrzej 

Sierakowski (hrabiowie z Prus Wschodnich) 
460 Z. Olszewski, Michał od…, dz. cyt., s. 106-107. 
461 W lutym 1935 roku wraz z Janem Biesiem, Władysławem Czyszczoniem i Władysławem Balą wziął udział 
w akcji poszukiwawczej czterech narciarzy w rejonie Babiej Góry. w zimie 1937 r. wraz z Biesiem i Balą był 

członkiem akcji poszukiwawczej narciarza w rejonie Dzwonkówki, a w 1938 w podobnym składzie brał udział 

w akcji w rejonie Barda w Gorcach – pomoc narciarzowi, który nabił się na wystający kij – transport 
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niski blondyn z małym wąsikiem na pociągłej twarzy-bardzo sympatycznej i ujmującej. Ciągle 

się uśmiechał, taki szczery i otwarty wobec wszystkich. Nosił, jak się to mówi „serce na 

dłoni”, kiedy, co czynił często, zwinął usta w „ciup”, to nie wyglądał na profesora 

(„konowała osłów” ze Dworu), tylko na młodego ucznia, co najwyżej z piątej klasy”… 

Strasznym zrządzeniem losu (niechaj to będzie dla innych przestrogą!) profesor Borkowski – 

największy na świecie miłośnik i najlepszy nauczyciel przyrody, człowiek niezwykle 

szlachetny, raz mocny, raz słabszy – jak wielu, powiesił się na cmentarzu w Rabce, wkrótce 

po wkroczeniu Niemców, w jesieni 1939 r.
462

 [9 października 1939 r. – dop. autora]. 

Dr Jan Wieczorkowski, założyciel Gimnazjum, stawiając na poziom szkoły zatrudniał 

najlepszych nauczycieli, bardzo dużo też od nich wymagał, jak również od siebie. Był 

wielkim wizjonerem i całkowicie oddał się swojemu Gimnazjum, był wybitnym pedagogiem, 

znakomitym organizatorem, poprzez swoje działania i postawę zyskał autorytet wśród swoich 

uczniów i szacunek wśród grona pedagogicznego, a także wśród władz oświatowych. Pani 

Maria Chrzanowska, wizytator szkół, podczas wizytacji 21 marca 1936 r. W protokole 

powizytacyjnym napisała: „Dyrektorem i właścicielem szkoły jest p. Wieczorkowski. Człowiek 

inteligentny, energiczny organizator. Dobrze dobiera pracowników i umie od nich wiele 

wymagać. Omawiał szczegółowo wszystkie wizytowane lekcje z nauczycielami w sposób, 

nienasuwający zastrzeżeń. Dba bardzo o poziom szkoły i o jej rozwój” 
463

. O uznaniu przez 

przedwojenne władze oświatowe wysokiego poziomu pracy szkoły, świadczy fakt nadania 

mu, począwszy od roku szkolnego 1937/38, uprawnień państwowych gimnazjów 

ogólnokształcących. W konsekwencji tego aktu jego absolwenci, po zdaniu matury, mogli 

rozpoczynać studia wyższe bez dodatkowych egzaminów.
464

 

Inny bardzo ważny fakt w przedwojennej historii Gimnazjum Wieczorkowskiego, 

wiąże się z ufundowaniem sztandaru szkoły przez Koło Rodzicielskie w 1938 roku
465

.  

                                                                                                                                                   
poszkodowanego do Rabki na „cetynie” i kijach por. A. Matuszczyk, Monografia Grupy Podhalańskiej GOPR, 
Rabka-Kraków 1994, s.7-8. 
462 Z. Olszewski, Michał od…, dz. cyt., s. 96,98. 
463 Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, Archiwum Narodowe w Krakowie, Zespół 1342, syg. KOSK 

32. 
464 W piśmie Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego z 9 czerwca 1937 r. do Dr. J. Wieczorkowskiego 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „nadał szkole uprawnienia państwowych gimnazjów 

ogólnokształcących” por. Kserokopia pisma Nr II-14858/37, archiwum autora. 
465 Przedwojenny sztandar został przekazany przez wnuka założyciela szkoły (Jana Wieczorkowskiego) Liceum 

Romera 1 września 2010 r. podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej założycielowi szkoły.  
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Fotografia 13 Sztandar szkoły ufundowany w 1938 r. fot. autor. 

Ze sztandarem tym związana jest bardzo ciekawa historia. Jan Mlekodaj (matura 1946 

r.) tak to wspomina „Na początku hitlerowskiej okupacji sztandar ukryto na terenie kaplicy 

zdrojowej, której kapelanem był nasz prefekt ks. St. Kumikowski [mowa o Dunikowskim – 

autor]. W czerwcu 1942 r. miała miejsce wielka „wsypa” organizacji konspiracyjnej z terenu 

Rabki, aresztowano około 200 osób a wśród nich ks. kapelana. W czasie przeprowadzonej 

rewizji znaleziono również nasz sztandar, który prawdopodobnie jakiś Niemiec zabrał na 

pamiątkę. Dalsze losy sztandaru to raczej zbieg okoliczności. Według relacji ucznia naszego 

gimnazjum, żołnierza AK Mariana Topora, gdy wiosną 1945 r. armie alianckie poszły w głąb 

Rzeszy Niemieckiej a w ich składzie dywizja pancerna gen. Stanisława Maczka, żołnierz 

dywizji a nasz kolega klasowy St. Grinther-Szwarcburg w jednym z miasteczek północnych 

Niemiec wśród powodzi białych flag kapitulacyjnych zauważył dziwnie znajomy sztandar. 

Wysiadł ze swego pojazdu, podszedł bliżej i ze zdumieniem stwierdził, że jest to nasz 

rabczański, gimnazjalny sztandar. Dziś znajduje się on w mieszkaniu wnuka dyr. 

Wieczorkowskiego i mam nadzieję, że trafi do Izby Pamięci w Gimnazjum im. Eugeniusza 

Romera, które z wielkim powodzeniem kontynuuje działalność edukacyjną rabczańskiej 

młodzieży, zapoczątkowaną w 1924 roku przez Gimnazjum dra Jana Wieczorkowskiego”
466

.  

Wybuch II wojny światowej położył kres rozwoju Rabki, z dniem 3 września, kiedy to 

niemiecki okupant wkroczył do Rabki uzdrowisko przestało praktycznie funkcjonować, 

podobny los spotkał także Gimnazjum Wieczorkowskiego. 

                                                
466  http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=305&id2=303. Strona obecnie niedostępna, kserokopia 

w archiwum autora. 

http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=305&id2=303
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Fotografia 14 Przemarsz wojsk niemieckich ul. Orkana, fot. archiwum P. Kuczaja. 

 Z dniem wybuchu wojny zajęcia w Gimnazjum zostały zawieszone. Budynki 

gimnazjum zostały częściowo spalone przez Niemców, w pozostałych zorganizowano 

kwaterę główną wojsk niemieckich oraz magazyny. Na początku października, jak wspomina 

Jan Mlekodaj, w budynku S.S. Nazaretanek wznowiono zajęcia, które trwały do 11 listopada 

1939 r., kiedy to wprowadzony został zakaz dla Polaków nauki na poziomie szkoły 

średniej
467

. W częściowo ocalałym dworze (siedziba gimnazjum dr Wieczorkowskiego) 

Niemcy zorganizowali kwaterę główną swoich wojsk.  

3.3. Odbudowa szkoły po wojnie (1945 – 1950) 

W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1942 Wieczorkowski był więziony przez 

Niemców, zwolniony tuż po wyzwoleniu Rabki przez armię radziecką 28 stycznia 1945 r. 

Pożary dworu w wyniku wybuchów bomb, podpalenia i grabieży uciekających Niemców 

spowodowały, że z bardzo bogatej bazy przedwojennej nie pozostało prawie nic. Już od 

połowy lutego 1945 r. dr Jan Wieczorkowski przystąpił do organizacji swego gimnazjum 

                                                
467 http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287 . 

http://www.lucjanwolanowski.com/index.php?id=287
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i liceum według przedwojennych programów, zaczynając pracę właściwie od zera. Stary dwór 

nie nadawał się do odbudowy, majątku szkoły także nie można było odzyskać. Należy 

podkreślić, że tylko dr Wieczorkowskiemu udało się reaktywować jedną z trzech szkół 

średnich, które funkcjonowały w Rabce przed wojną. W organizacji szkoły znaczącą rolę 

odegrała dr Zofia Sutorowska, nauczycielka historii i języka francuskiego, która w czasie 

okupacji nie wycofała się z edukacji i była głównym organizatorem tajnego nauczania 

w Rabce
468

. Rozpoczęło się ono już 9 września 1939 r. i przebiegało bardzo sprawnie do 1942 

r., z wyjątkiem 1940 r., kiedy to nastąpiła krótka przerwa w nauczaniu, związana z masowymi 

aresztowaniami. Nauczyciele przystosowali się szybko do trudnych okupacyjnych warunków 

nauczania „nie-szkolnego”, wymieniali uwagi, doświadczenia i dokształcali się. Zofia 

Sutorowska uczyła w domach wiejskich, w których spotykała się z młodzieżą; inni 

nauczyciele spotykali się indywidualnie z uczniami, wydawano nawet świadectwa. Sytuacja 

pogorszyła się w 1942 r., ponieważ Niemcy rozpoczęli represje na grupie rabczańskich 

nauczycieli - aresztowali Irenę Szczukę
469

, zmarła ona w tym samym roku w obozie 

koncentracyjnym w Oświęcimiu, Jakub Hojny, nauczyciel matematyki i fizyki uciekł do 

lasu
470

, z Jordanowa zaczęła przyjeżdżać do Rabki Maria Falarzówna, która uczyła 

matematyki, fizyki i chemii, pojawił się także Józef Sobiesiński, germanista i nauczyciel 

matematyki. W lecie 1944 r. tajne nauczanie uległo zahamowaniu ze względu na prace 

przymusowe nakazane przez okupanta. Pojawił się wtedy także duży pęd do edukacji, 

wynikający głównie z chęci przygotowania się do nauki w gimnazjum, do Rabki zaczęła 

przybywać młodzież z okolic Lwowa i Jasła. Napływali nowi nauczyciele
471

. Szacuje się, że 

w ramach tajnego nauczania w Rabce kształciło się ponad 180 uczniów. „Lekcje odbywały się 

zwykle w kompletach po kilka osób, lub rzadziej – indywidualnie. Nigdy nie było stałych 

terminów, ani miejsc pracy: na każdej lekcji umawiali się uczniowie z nauczycielami co do 

czasu i miejsca lekcji następnej. Ulubioną porą były godziny ranne, od 6-ej do 9-tej, także 

i niedziele. Nauczycielki miały po 10 godzin dziennie lekcji i to przeważnie nie u siebie. 

Nauczanie odbywało się w różnych miejscach: „w Skomielnej Białej w mieszkaniu kierownika 

                                                
468 Od samego początku, oprócz Z. Sutorowskiej, nauczała także Janina Laskiewicz oraz nauczycielki szkoły 

powszechnej: Władysława Tadrzyńska, Elżbieta Tomaszek, Maria Smolarska, i Józefa Śliwa. Pod koniec 1939 r. 

grono nauczycieli prowadzących tajne nauczanie zasilają: Jadwiga Podkowiecka, Piotr Greiss, Józef Kutyba, 

Władysław Sioło, dwaj studenci matematyki; Jakub Hojny i Jan Kłosiński oraz nauczycielki szkoły 

powszechnej: Helena Kortowa, Irena Chmurzanka, Wiktoria Gorgoń, i Róża Wróbel. 
469  Irena w 1926 r. wraz z siostrami Krystyną i Zofią założyły w Rabce sanatoryjną szkołę z internatem 

dla dziewcząt 
470 Zginął 8 stycznia 1945 r. w Rabce w ostatnich tygodniach działań wojennych prowadzonych na tym terenie  
471  Zofia i Jan Nowakowscy z Warszawy, dr Wiesław Kryński z Krzemieńca, inż. Maria Tomaszewska 
z Warszawy. 
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szkoły, p. Balona, w Chabówce w domu pp. Czyszczoniów i u pp. Górków; na Słonem w willi 

„Rusałka” u pp. Bilewiczów, w „Nałęczówce” u pp. Filasów, w domu p. Niecieckiej, Na 

Nowym Świecie w willi „Filipinka” u p. Zawadziny”
 472

. Nauczano według przedwojennego 

programu czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum, ale szczególny nacisk kładziono na 

historię, język polski i geografię, zachęcano także uczniów do nauki języka niemieckiego, 

języka wroga. Tajne nauczanie było dokumentowane między innymi przez wystawianie 

zaświadczeń
473

. W styczniu 1945 r. zbliżał się front, od 13 stycznia zaczęły się pojawiać nad 

Rabką rosyjskie samoloty, młodzież praktycznie przestała wychodzić z domu i był to 

faktyczny koniec tajnego nauczania w Rabce.  

Po wojnie, już w lutym 1945 r. Zofia Sutorowska stała się samozwańczym 

reformatorem oświaty w Rabce. Od Zarządu Gminy uzyskała mały pokoik na parterze willi 

„Opatrzność”, siedziby władz Gminy. W porozumieniu z dra J. Wieczorkowskim 

przeprowadziła rejestrację 96 mieszkających w Rabce nauczycieli szkół średnich 

i powszechnych. Weryfikowała świadectwa przedwojenne, przeprowadzała nabór do nowej 

szkoły, uwzględniając także wyniki tajnego nauczania. Nabór do szkoły obejmował młodzież 

bardzo zróżnicowaną, zarówno pod względem wieku, jak i poziomu wykształcenia i rodzaju 

przeszłości edukacyjnej. Była to młodzież, która już przed wojną uczęszczała do gimnazjum, 

młodzież po tajnym nauczaniu, młodzież z przeszłością partyzancką oraz młodzież, która 

ukończyła naukę na poziomie szkoły podstawowej w szkołach, na które okupant wyraził 

zgodę (świadectwa szkolne dwujęzyczne). 

Od 1 marca 1945 r. rozpoczął działalność tymczasowy kurs nauk ścisłych 

(matematyki, fizyki i chemii), kurs dwustopniowy dla kandydatów do małej matury i dla 

uczniów liceum. W budynku „SS Nazaretanek” zorganizowano wszystkie typy szkół: 

powszechną, gimnazjum i liceum
474

. W tych warunkach dr J. Wieczorkowski reaktywował 

Prywatne Gimnazjum i Liceum dr Jana Wieczorkowskiego w Rabce-Zdroju
475

. W zakresie 

organizacji szkoła zachowała system z lat międzywojennych. Na mocy ustawy z 11.III.1932 r. 

o ustroju szkolnictwa szkoła średnia była sześcioletnia i składała się z czteroletniego 

gimnazjum i dwuletniego liceum
476

. Ministerstwo Oświaty już w dniu 18 marca 1945 roku 

                                                
472 Z. Sutorowska, Krótki rys historyczny tajnego nauczania w Rabce. 1939-1945, archiwum autora. 
473

 Zaświadczenie tajnego nauczania potwierdzające ukończenie klasy VI, o treści „Maria Irena Korta zdała 

w sierpniu 1944 r. egzamin z klasy VI szkoły powszechnej (program przedwojenny) z postępem bardzo dobrym”, 

podpisane zostało przez Wladysławę Tadrzyńską, z datą 9.III.1945 r. Dokument pochodzi z archiwum 

M. Olszewskiej z domu Korta. 
474 Z. Sutorowska, Krótki rys historyczny tajnego nauczania w Rabce. 1939-1945, archiwum autora. 
475

 Zarządzenie Ministra WR i OP nr II/s.839/36 z dnia 6 XII 1939 roku w sprawie reaktywowania szkoły 

na podstawie orzeczenia władz szkolnych i uprawnień nadanych przed 1939 rokiem. 
476 Dziennik Ustaw z 1932, nr 38, poz.389. 
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uregulowało sytuację prawną szkół prywatnych, nadając im uprawnienia szkół państwowych. 

Na mocy tego zarządzenia Gimnazjum i Liceum w Rabce otrzymało uprawnienia szkoły 

państwowej, nie zostało jednak upaństwowione ze względu na brak własnego budynku oraz 

odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne
477

. Uprawnienia szkoły 

państwowej nadawane były także Prywatnemu Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnemu dr 

Jana Wieczorkowskiego w Rabce w latach 1946 i 1947 na mocy Zarządzenia Ministra 

Oświaty
478

, przy czym zarządzenie z 1947 r. dawało szkole uprawnienia szkoły państwowej 

na rok szkolny 1947/48 i 1948/49. 

                           

Dokument 2. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie 

trzeciej klasy gimnazjum– tajne nauczanie, archiwum 

autora. 

 

Dokument 3. Dwujęzyczne świadectwo ukończenia 

Szkoły Powszechnej z 1944 r., archiwum autor 

Dr Jan Wieczorkowski zebrał po wojnie kadrę pedagogiczną, która w głównej mierze 

rekrutowała się z nauczycieli gimnazjum przedwojennego, a uzupełniona została przez innych 

nauczycieli, których losy wojenne przyniosły do Rabki. Grono pedagogiczne reaktywowanej 

szkoły składało się w 1945 r. z dwudziestu jeden nauczycieli i sekretarki
479

. Naukę rozpoczęto 

                                                
477 Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego z 1945, nr 1-6, poz.19 
478  Zarządzenie Ne II. 2539/46 z 18 czerwca 1946 i Nr Ii. 6216/1947 z 6 marca 1947 r., adnotacje na 

świadectwach, archiwum autora. 
479 Byli to: dr Jan Wieczorkowski – dyrektor i nauczyciel j. niemieckiego, ks. Mateusz Zdebski, ks. Józef 

Hojoł – religia, Jadwiga Podkowiecka, Edmund Chodak – j. polski, dr Włodzimierz Holejko, Józef 

Ptaszyński, – j. łaciński, Maria Dobrowolska – j. francuski, dr Zofia Sutorowska – historia, j. francuski, 

Maria Holejkowa – historia, Janina Laskiewicz - biologia, zoologia, Emilia Witwicka – geografia, biologia, 

Zofia Szczuka - matematyka, Maria Beinlich, Jakub Kuska – matematyka, fizyka, Julian Madler (od 

1.09.1945 r.) – matematyka, Marian Jaremski – fizyka, chemia, Aniela Warzeszkiewicz – zajęcia praktyczne, 

rysunki, Zofia Żebrowska – gimnastyka dziewcząt, Józef Misiak – gimnastyka chłopców i przysposobienie 
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19 marca 1945 r. w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnym dr. Jana 

Wieczorkowskiego w Rabce w czterech oddziałach klasy pierwszej, jednym klasy drugiej, 

jednym klasy trzeciej i dwóch oddziałach klasy czwartej gimnazjum oraz dwóch oddziałach 

liceum - klasa humanistyczna i matematyczno-fizyczna
480

.  

 

 

Fotografia 15. Willa „Opatrzność”, fot. z archiwum 

Muzeum im. W. Orkana w Rabce - Zdroju. 

 

Fotografia 16. Budynek Gimnazjum Żeńskiego Sióstr 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, fot. z archiwum 

Muzeum im. W. Orkana w Rabce - Zdroju. 

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w willi „Opatrzność” przy ul. Orkana 

w tragicznych warunkach. Dysponowała trzema izbami, bez krzeseł i stołów. Uczniowie, 

którzy byli pierwsi w szkole, zajmowali siedzące miejsca na podłodze, pozostali stali w czasie 

zajęć. W tych warunkach pracowano około dwóch tygodni
481

. Następnie szkoła została 

przeniesiona do budynku Sióstr S.S. Nazaretanek. W budynku tym w czasie wojny Niemcy 

zorganizowali lazaret. W styczniu 1945 r. lazaret został przejęty przez Sowietów. Po 

opuszczeniu Rabki przez wojska radzieckie siostry przekazały dr Wieczorkowskiemu kilka 

sal na parterze. Budynek nie został zniszczony w czasie wojny, ale był zbyt mały na potrzeby 

szkoły, a jego wyposażenie stanowiły meble (krzesła, ławy, stoliki i szafy) przyniesione do 

szkoły przez uczniów. Zajęcia prowadzono tu do 8 maja 1945 roku
482

. 8 maja dosłownie „na 

plecach” uczniów przeniesiono szkołę do willi „Olszówka”, udostępnionej przez żonę doktora 

Olszewskiego. W tym miejscu przed wojną mieściło się sanatorium dla dzieci szkoły 

podstawowej.  

Należy podkreślić, że uczniowie wykazywali się dużą wyrozumiałością w stosunku do 

swoich nauczycieli, którzy bardzo często mieli przykre wspomnienia związane z okupacją 

                                                                                                                                                   
wojskowe, Maria Porębska – przysposobienie wojskowe dziewcząt. Funkcję szkolnej sekretarki sprawowała od 

12 marca 1945 r. Pani Jadwiga Lukas. Kronika szkolna 1945-1965, Archiwum szkoły. 
480 Kronika szkolna 1945-1965, Archiwum szkoły. 
481 Tamże. 
482 Tamże. 
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niemiecką, np. pobyt w obozie koncentracyjnym
483

. Dyrektor Wieczorkowski robił wszystko, 

aby w szkole - podobnie jak przed wojną - panował duch demokracji i wzajemnego szacunku. 

 

Fotografia 17. Willa „Olszówka”, fot. z archiwum P. Kuczaja. 

Cały wysiłek dyrektora, nauczycieli i władz oświatowych zmierzał do udostępnienia 

wykształcenia na poziomie szkoły średniej jak największej liczbie młodzieży. W związku 

z tym utworzono klasy skrócone oraz specjalne. Do klas skróconych uczęszczała młodzież, 

która przekroczyła barierę wiekową. Natomiast klasę specjalną tworzyła młodzież złożona 

z abiturientów klasy VIII mających poważne braki w wiadomościach i wymagających 

szczególnej opieki ze strony nauczycieli. Pierwszy po wojnie rok szkolny w gimnazjum 

i liceum trwał od 15 III do 31 VIII 1945 roku
484

. 

Mieczysław Jarosławski (matura 1945) tak wspomina reaktywowanie szkoły 

dra J. Wieczorkowskiego „…Po wyzwoleniu potrzeby okazały się znacznie większe. Pozostało 

gimnazjum dra Jana Wieczorkowskiego, nadal prywatne, ale od razu dodano 2 klasy liceum 

i przyjęto do szkoły liczne dziewczęta. Zapisała się do niego młodzież bardzo zróżnicowana 

wiekowo, bowiem za czasów okupacji niemieckiej nie było szkół średnich, nie można więc 

było się uczyć. Materiał szkoły średniej przerabiało się na kompletach tajnego nauczania. Tak 

więc np. w II klasie licealnej, do której ja się zapisałem (całą szkołę średnią przerobiłem na 

kompletach tajnego nauczania), była młodzież, która już przed wojną uczęszczała do liceum 

                                                
483 Jak w przypadku Jerzego Ptaszyńskiego i Zofii Szczuka. 
484 Sprawozdanie z działalności szkoły za rok szkolny 1944/45, Archiwum szkoły. 
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i tacy jak ja, nie mający ani roku straty (tych była znikoma mniejszość). Rozpiętość wiekowa 

sięgała 5 lat. Poza tym była to, zwłaszcza w starszych klasach, młodzież "konspiracyjna". 

Wielu, bardzo wielu przyszło z "lasu" z różnych oddziałów. Naturalnie z AK, bo innych 

formacji prawie na naszym terenie nie było. Ta młodzież z niebywałym entuzjazmem 

przystąpiła do nauki - przez 5 wojennych lat był to owoc zakazany, no i po tragicznych latach 

okupacji z nauką wiązała całą swoją przyszłość. Programy w pierwszych powojennych latach 

były przedwojenne. Dodano jedynie przedmiot "nauka o Polsce współczesnej" (wykładała go 

prof. Holejkowa). Poziom nauczania był w pierwszej powojennej maturalnej klasie bardzo 

wysoki. Prof. Beinlichówna z matematyki potrafiła robić poezję, solidne podstawy z fizyki 

i chemii dawał nam prof. Jaremski. Syntetycznym ujęciem zagadnień historycznych prof. 

Holejkowa potrafiła zainteresować wszystkich, a język polski, a zwłaszcza propedeutyka 

filozofii w wykonaniu prof. Chodaka były naprawdę na uniwersyteckim poziomie. Naturalnie 

całemu gronu profesorów przewodził dr Jan Wieczorkowski. Do przesady elegancki, a 

w sposobie bycia czarujący, dojeżdżał do szkoły dorożką. Uwielbialiśmy go”
485

.  

Jak wynika ze sprawozdania dyrektora
486

 w roku szkolnym 1944/1945 w siedmiu 

klasach gimnazjum i dwóch klasach liceum uczyło się trzystu siedemdziesięciu pięciu 

uczniów, w tym dwudziestu maturzystów
487

. Biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki 

lokalowe była to wręcz niewyobrażalna liczba uczniów
488

. Ze względów historycznych należy 

odnotować pierwszą powojenną maturę w Rabce. Matura dla klas drugich liceum odbyła się 

18 sierpnia i przystąpiło do niej 20 uczniów
489

.  

1 września 1945 r. rozpoczął się nowy rok szkolny, klasy drugie liceum realizowały 

program skrócony. Dr Jan Wieczorkowski doposażył bazę materialną szkoły, robił wszystko, 

aby zaopatrywać placówkę w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, korzystał z różnego rodzaju 

darowizn, m.in. krzesła, stoły, meble oraz wyposażenie gabinetu i pracowni fizyki pozyskał 

z przedwojennego gimnazjum im. św. Teresy. Część pomocy dydaktycznych przynieśli 

uczniowie, którym w czasie wojny udało się je ukryć przed Niemcami. Ocalały zbiory 

                                                
485 List M. Jarosławskiego do dyrektora Liceum im. E. Romera z okazji 75 rocznicy powstania szkoły (25-26 

września 1999 r.), archiwum autora. 
486 Datowane na dzień 2 października 1945 r. 
487 Dwustu dziewięćdziesięciu ośmiu uczniów otrzymało promocję bez ocen niedostatecznych, trzydziestu 

otrzymało promocję z 1 oceną niedostateczną, pięciu nie otrzymało promocji, sześcioro miało egzamin 

uzupełniający w czasie wakacji, a czterech nie sklasyfikowano z powodu choroby. 
488 Sprawozdania za rok 1944/45 L. Dz. 177/45 z dnia 30. VII. 1945 r., archiwum autora. 
489 W klasie matematyczno – fizycznej byli to: Apolinary Buda, Stefan Cholewicki, Helena Gasińska, Zdzisław 

Czerwiec, Mieczysław Jarosławski, Kazimierz Klempka, Stanisław Łysak, Wiktor Rapacz, Celina Różycka, 

Stanisław Wajdzik, Tadeusz Wajdzik i Tadeusz Wilga. w klasie humanistycznej maturę zdali: Danuta Duszniak, 

Jan Zbigniew Janiec, Janina Kłosińska, Zdzisława Łozińska, Władysław Murzański, Aniela Palarczyk, Teresa 

Piechocka i Kazimierz Romański. Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 



168 

biblioteczne przeznaczone przez Niemców do spalenia, które przez okres okupacji udało się 

służbie, robotnikom i uczniom gimnazjum przechować w prywatnych domach
490

. 

 

Dokument 4. Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Krakowskiego powołujące dr J. Wieczorkowskiego na 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 

dla eksternów, archiwum autora. 

 

 

Dokument 5. Pismo z 1946 r. w sprawie uproszczonego 

egzaminu ukończenia gimnazjum, archiwum autora. 

W dniach 28-30 listopada 1945 r. odbył się egzamin dla eksternistów z zakresu 

czterech klas gimnazjum ogólnokształcącego, obejmujący egzamin pisemny z j. polskiego, 

j. łacińskiego, z matematyki i j. obcego (j. niemiecki, j. francuski) oraz egzamin ustny 

z religii, j. polskiego, j. łacińskiego, j. obcego, historii, geografii, fizyki i chemii, biologii 

i matematyki. Egzamin ukończenia gimnazjum zdało pięciu uczniów
491

. Egzamin 

przeprowadzono w oparciu o pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, 

powołujące dra J. Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Państwowej Komisji 

Egzaminacyjnej dla eksternów
492

. 

W lutym 1946 r. przeprowadzono drugą maturę dla 14 uczniów. Uczniowie od marca 

1945 do lutego 1946 r. ukończyli klasy rozpoczęte w czasie tajnego nauczania, niektórzy 

uzupełniali dwie, inni trzy klasy, aby ich poziom wiedzy odpowiadał przedwojennemu 

                                                
490 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
491 Górka Danuta, Kłosiński Andrzej, Łopata Władysław, Łyczko Lidia i Śmietana Maria. Kronika szkoły 1945-

1965, Archiwum szkoły. 
492  L.II.31051/45 z dnia 29.10.1945 r., Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego do dr Jana 

Wieczorkowskiego, (data wpływu 14.09.1945 r.) w sprawie Organizacji Państwowej Komisji Egzamin. Dla 

eksternów, odpowiedź na pismo z dn. 15.10.1945 r. kserokopia archiwum autora. 
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programowi liceum (nowy program nie został jeszcze ogłoszony). W lipcu 1946 r. 

przeprowadzono trzecią maturę. Program klasy drugiej został zrealizowany w trybie 

skróconym od lutego do lipca. Był to egzamin uproszczony ukończenia gimnazjum 

ogólnokształcącego, w oparciu o pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
493

. Do 

matury przystąpiło 28 uczniów w różnym wieku, którzy w bardzo krótkim czasie z pomocą 

nauczycieli uzupełnili swój poziom wiedzy i z powodzeniem zdali maturę
494

.  

Należy podkreślić, że wielki entuzjazm 

związany z zakończeniem wojny i możliwością 

kształcenia był w istotny sposób zakłócany przez 

ówczesne władze. Mieczysław Jarosławski 

wspomina „..Zaczęły się też coraz częstsze wizyty 

funkcjonariuszy UB. Dyrektor Wieczorkowski jak 

mógł, starał się chronić młodzież. Do "Olszówki" 

szło się pod górę, z okien gabinetu dyrektora 

było widać doskonale, jak szli do gimnazjum 

umundurowani funkcjonariusze UB. Dyrektor 

wpadał do niektórych klas, krzyczał "bezpieka" 

i kilkunastu chłopów uciekało przez okno w las. 

UB-owcy pytali w klasach o tych, co uciekli, 

a klasa odpowiadała zgodnie: nie było ich dziś 

w szkole. Tych „nękań” bezpieki było coraz 

więcej. Niektórzy z nas, ci zagrożeni, musieli 

z powrotem nawiązywać kontakt z lasem. 

Tropieni coraz bardziej, musieli nielegalnie przedostawać się za granicę. Tak wyjechali do 

Anglii: Mietek Klempka, Staszek Skowroński, Heniek Kręczan, Władek Śmietana i inni. Byli to 

AK-owcy”
495

.  

Represyjna działalność władz komunistycznych stosowana w Polsce powodowała bunt 

młodego pokolenia, w tym także uczniów szkoły Wieczorkowskiego. Prowadzono działania 

sabotujące, jak w przypadku wysadzenia przez partyzantów pomnika wdzięczności Armii 

Czerwonej w Rabce 30 lipca 1946 roku. Absolwenci Jerzy Janowiec i Stanisław Kościelniak, 

                                                
493  L.II.26725/46 z dnia 12.06.1946 r., Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego do dr Jana 
Wieczorkowskiego, data wpływu 28.06.1946 r. (594/46), kserokopia archiwum autora. 
494 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
495

 List M. Jarosławskiego do dyrektora Liceum im. E. Romera z okazji 75 rocznicy powstania szkoły (25-26 

września 1999r.), archiwum autora. 

Dokument 6. Pismo z 1946 r. w sprawie uproszczonego 
egzaminu ukończenia gimnazjum, archiwum autora. 
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byli harcerze „Żółtej Dwójki”, tak wspominają to wydarzenie: „Wysadzenie odbyło się 

w samo południe, mali chłopcy szli po okolicznych domach i prosili, aby otworzyć okna, bo 

szyby mogą wylecieć podczas wybuchu. Ktoś krzyknął „za Katyń, za Warszawę, za 

więzionych” i nastąpił wybuch. Całą akcją kierował Mietek Klempka, ładunek podkładał 

i lont zapalał Tadek Kościelniak ps. „Silny”, skazany za walkę w partyzantce na dwukrotną 

karę śmierci, którą wykonano w Krakowie. W czasie procesu „Silny” rzucił się na strażników 

wyrywając jednemu broń, został jednak skatowany i obezwładniony
496

.  

Nauka, pożądana przez młode pokolenie, które w niej widziało swoją przyszłość, była 

jak na tamte czasy kosztowna, zwłaszcza że społeczeństwo po wojnie było bardzo zubożałe. 

Uczniowie za naukę w gimnazjum w roku szkolnym 1948/1949 płacili miesięcznie 2000 zł, 

przy czym jedenastu z nich miało zniżkę do kwoty 1500 zł, dwunastu do kwoty 1000 zł, 

a dwóch było zwolnionych z opłat, w tym Krzysztof Holejko, syn nauczyciela szkoły. 

W następnym roku szkolnym stawki za naukę zostały podniesione, większość płaciła 3000 zł 

miesięcznie, jeden uczeń płacił 2500 zł, pięciu 2250 zł, siedmiu 2000 zł, siedmiu 

1500 zł,  jeden uczeń miał zniżkę do 1000 zł. W księdze opłat w roku szkolnym 1948/1949 

odnotowano wpłaty od 218 uczniów, a w następnym roku szkolnym znacząco mniej, bo 

od 127
497

. Do czesnego dochodziły opłaty za świadectwo (120 zł) i opłaty na Komitet 

Rodzicielski (250 zł)
498

. Były to wysokie koszty pobierania nauki (dla porównania w Polsce 

w 1949 r. średnia płaca wynosiła dla: robotnika – 9.500 zł, ordynariusza – 12.500 zł, 

rzemieślnika – 15.500 zł)
499

. Wpływy z czesnego nie pokrywały kosztów utrzymania szkoły, 

dlatego od września 1945 r. władze oświatowe, chcąc przyjść z pomocą szkole, przyznały 

kilka etatów nauczycielom szkół państwowych, którzy byli wynagradzani w tych szkołach 

według stawek państwowych, ale zostali urlopowani i oddelegowani do pracy w Rabce.  

W roku szkolnym 1945/1946 w szkole Wieczorkowskiego funkcjonowało dwanaście 

oddziałów gimnazjum (dwa oddziały klasy pierwszej, cztery oddziały klasa drugiej, po jednej 

klasie trzeciej i czwartej), i liceum (po jednej klasie pierwszej i drugiej – oddział 

humanistyczny i matematyczno-fizyczny)
500

.  

Na początek roku szkolnego 1947/1948 przypadła kolejna zmiana siedziby szkoły. 

Tym razem przeniesiono ją do willi „Jaworzyna”, w której szkoła mieści się do dnia 

                                                
496 Wspomnienia dr Stanisława Kościelniaka i Jerzego Janowca (Harcerze „Żółtej Dwójki”), archiwum autora. 
497 Księga opłat za naukę rok szkolny 1948/1949 i 1949/1950, Archiwum szkoły. 
498 Notatka dyrektora dr J. Wieczorkowskiego, dotycząca zaległości ucznia Działka Jana, który w 1948 r. nie 
ukończył gimnazjum, archiwum autora. 
499 Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej 30 listopada 1949 r. MP z 1949 r. Nr 97, poz. 1151 
500 Sprawozdanie za rok szkolny 1945/1946, Archiwum szkoły. 
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dzisiejszego. Budynek ten był własnością bogatego rolnika Franciszka Bali, który po 

wybudowaniu go w 1920 roku przeznaczył go na pensjonat
501

.  

 

 

Fotografia 18. Willa „Jaworzyna”, fot. z archiwum P. Kuczaja. 

Mieściło się tu trzydzieści pokoi i siedem pomieszczeń w suterenie. Przed wojną willę 

wynajmowali oo. benedyktyni, którzy zorganizowali tu internat także dla uczniów 

Gimnazjum Wieczorkowskiego. W czasie okupacji willę zajmowali Niemcy. Budynek ten po 

wojnie wymagał gruntownej adaptacji do celów szkolnych. Z powodu przedłużającego się 

remontu początek roku szkolnego przesunięto na 15 września 1947 roku. Zakres robót był 

bardzo pokaźny: przebudowano kotłownię nadającą się do centralnego ogrzewania, 

wyburzono ścianki działowe, tworząc z dwóch małych pokoi jedną salę lekcyjną, nad 

zachodnią werandą pierwszego piętra wybudowano jedną dużą salę przeznaczoną na 

pracownię fizyczną i chemiczną. Po przebudowie i pracach adaptacyjnych otrzymano osiem 

sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pracownię fizyczną i chemiczną, gabinet fizyczny 

i chemiczny, małą salkę gimnastyczną, w suterenie pomieszczenie dla woźnego (pokój 

z kuchnią), dużą kuchnię na użytek szkoły, bibliotekę i szatnię
502

.  

W następnym roku szkolnym 1946/47, na skutek ujednolicenia programowego klasy 

siódmej szkoły powszechnej i klasy pierwszej gimnazjum, które miało miejsce w roku 

szkolnym 1945/46, zlikwidowano klasę pierwszą gimnazjum. Do klasy drugiej gimnazjum 

                                                
501 Karta ewidencyjna budynku, stan na dzień 31.12.1995 r., Archiwum szkoły.  
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przyjmowano absolwentów siódmej klasy szkoły powszechnej
503

. Powiązanie programowe 

i organizacyjne szkoły powszechnej z gimnazjum było pierwszym krokiem zmierzającym do 

ujednolicenia oświaty w Polsce. Szkołę średnią ogólnokształcącą tworzyło zatem oparte na 

siedmioklasowej szkole powszechnej 3-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum. Po gimnazjum 

miała miejsce mała matura, a po liceum matura duża. Wystąpiły także zmiany w kadrze 

pedagogicznej. We wrześniu 1946 roku po odejściu dr Sutorowskiej języka francuskiego 

zaczęła uczyć Wanda Surzycka, lecz w niedługim czasie wyjechała do Krakowa, a zastąpiła ją 

Zofia Sanok. We wrześniu odszedł także Józef Ptaszyński, który wyjechał do Lublina, Zofia 

Żebrowska wyjechała do Francji, również Zofia Szczuka opuściła szkołę i Rabkę
504

. Kadra 

pedagogiczna ulegała ciągłym zmianom, wielu z nauczycieli przyjeżdżało do Rabki w celu 

podratowania zdrowia, po czym opuszczali miejsce pracy i wyjeżdżali. 

W roku szkolnym 1946/47 wszystkie klasy zarówno gimnazjalne, jak i licealne były 

już całoroczne z przeznaczeniem dla młodzieży w wieku szkolnym. Gimnazjum obejmowało 

klasę pierwszą (dawną drugą), klasę drugą (dawną trzecią) oraz klasę trzecią (dawną czwartą), 

każda klasa miała po dwa oddziały. Liceum natomiast tworzyły dwa oddziały klasy pierwszej 

oraz dwa wydziały klasy drugiej, jeden z nich był z wydziałem humanistycznym, drugi 

matematyczno- fizycznym
505

. W następnym roku szkolnym 1947/48 w związku z procesem 

przekształcania szkół powszechnych siedmioklasowych w ośmioklasowe nastąpiła dalsza 

reforma. Szkoła składała się wówczas z ośmiu oddziałów: jeden oddział klasy ósmej 

wyrównawczej, po dwa oddziały klasy drugiej i trzeciej gimnazjum, dwa oddziały klasy 

pierwszej liceum o profilach humanistyczny i matematyczno-fizyczny, jeden oddział klasy 

drugiej o profilu matematyczno-fizycznym
506

. Od września roku szkolnego 1947/1948 

w Gimnazjum i Liceum dr Jana Wieczorkowskiego pracowało wraz z dyrektorem piętnastu 

nauczycieli i sekretarka
507

.  

Dyrektor J. Wieczorkowski próbował ratować prywatną, odpłatną szkołę, działającą 

w Polsce Ludowej, argumentując to w następujący sposób; „Dyrektor Zakładu naukowego, 

                                                                                                                                                   
502 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
503 Dz. Urz. Min. Ośw. nr 2, poz. 62. 
504 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
505 Sprawozdanie z działalności szkoły za rok 1946/1947, Archiwum szkoły. 
506 Sprawozdanie z działalności szkoły za rok 1947/1948, archiwum autora. 
507 Dyrektor dr Jan Wieczorkowski, ks. Józef Hojoł (religia), Jadwiga Podkowiecka i Edmund Chodak (j. 
polski), Zofia Sanok (j. francuski), dr Włodzimierz Holejko (j. łaciński), Franciszek Topór (j. niemiecki), dr 

Zofia Sutorowska (historia, w 1947 roku odchodzi z gimnazjum i liceum, aby organizować bibliotekę miejską 

najpierw Nowym Targu, a potem w Rabce), Emilia Witwicka (geografia, biologia), Marian Jaremski (fizyka, 

chemia), Aniela Warzeszkiewicz (rysunek), Juliusz Madler, Kuska Jakub (matematyka), Władysław 

Rogowiec (przysposobienie wojskowe chłopców, wf chłopców), Maria Porębska (przysposobienie wojskowe 

dziewcząt, wf dziewcząt), Jadwiga Lukas (sekretarka). Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
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prowadzonego pod nazwą: Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne dr. Jana Wieczorkowskiego 

Rabce donosi, iż szkoła ta nie jest indywidualną, prywatną własnością dra. Jana 

Wieczorkowskiego, lecz jest przedsiębiorstwem wprawdzie prywatnym, ale prowadzonym 

imieniem zespołu nauczycieli tut. Zakładu i kilku osób miejscowego społeczeństwa, jako 

właścicieli ruchomości szkoły. Kierownictwo spraw finansowych i odpowiedzialność za stan 

materialny Zakładu spoczywa na Komisji Finansowej Liceum i Gimnazjum, która to Komisja 

jest organem wykonawczym całego Grona nauczycielskiego czyli t.z. Rady Pedagogicznej 

Zakładu i właścicieli ruchomości szkoły. Zmiana nazwy szkoły i przyjęcie szkoły na rzecz 

wymienionego zespołu, będącego rodzajem spółdzielni, nie nastąpiły dotychczas ze względów 

formalnych, których załatwienie zarówno w Kuratorium Szkolnym jak i Ministerstwie Oświaty 

wymaga dłuższego czasu”
508

. 

Ze względu na trudności finansowe kilka osób z grona pedagogicznego było 

zatrudnionych w dalszym ciągu na etatach państwowych w Krakowie (J. Madler) lub 

w Nowym Targu (M. Jaremski, J. Kuska, J. Podkowicka, E. Witwicka). W piśmie do 

Ministerstwa Oświaty Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego z lutego 1948 r. 

dr J. Wieczorkowski zwrócił się o „przydzielenie nadal – w drodze wyjątku – wymienionemu 

zakładowi ośmiu etatów państwowych..” w uzasadnieniu napisał: „Prywatne Gimnazjum 

i Liceum Koedukacyjne dr. Jana Wieczorkowskiego istnieje na podstawie orzeczenia 

Ministerstwa, wydanego przed rokiem 1939. Jakkolwiek zarówno budynki jak i całe 

urządzenia szkoły /mającej przed wojną charakter zakładu, sanatoryjnego/ zostały przez 

Niemców doszczętnie zniszczone, już w sześć tygodni po opuszczeniu miejscowości przez 

okupanta uruchomiono w wynajętym budynku Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne 

z frekwencją przeszło 350 młodzieży. Wyjątkowo ciężkie położenie finansowe miejscowej 

ludności, która nie mogła należycie opłacać nauki szkolnej, a co za tym nastąpiło trudne 

położenie, w jakim znalazła się wskutek tego szkoła skłoniły Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Krakowskiego do przyjścia z pomocą zakładowi w formie udzielenia szkole od r. szkolnego 

1946/47 osiem stanowisk nauczycielskich płatnych z etatów państwowych. Pomoc 

spowodowała nie tylko obniżkę opłat za naukę szkolną, lecz także przyczyniła się do 

zrównoważenia budżetu szkoły”
509

. 

Dyrektor J. Wieczorkowski próbował także ratować trudną sytuację finansową szkoły 

poprzez „podnajem” lokalu w willi „Jaworzyna”, jak to miało miejsce w przypadku wynajęcia 

                                                
508 Pismo dyrektora J. Wieczorkowskiego do urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 18 lutego 1946 r., 

L.Dz.404/46, archiwum autora. 
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dla Elektrowni „jednego pokoju frontowego na parterze niskim pod filarami i przyległego do 

niego drugiego pokoju oraz komórki” za cenę siedmiu tysięcy złotych miesięcznie
510

. 2 lipca 

1947 roku za cenę 200 tysięcy zł dr Wieczorkowski wynajął na rok budynek szkolny 

Towarzystwu Domów i Prewentoriów Dziecięcych Oddziału Warszawskiego 
511

. 

W 1948 r. władze państwowe przystąpiły do drugiego etapu reformy szkolnictwa, 

w wyniku której dokonano zmiany okresu nauki oraz struktury szkoły ogólnokształcącej. 

Poczynając od roku szkolnego 1948/49 wprowadzono jednolitą strukturę szkół 

ogólnokształcących, która obejmowała szkołę ogólnokształcąca stopnia podstawowego (klasy 

I-VII) oraz szkołę ogólnokształcąca stopnia licealnego (klasy VIII – XI)
512

. Wobec reformy 

szkolnictwa całkowity kurs nauki w Prywatnej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego 

dr Jana Wieczorkowskiego obejmował cztery lata i podzielony został na okresy roczne: klasy 

ósma, dziewiąta i jedenasta po dwa oddziały matematyczno-fizyczny i humanistyczny oraz 

klasa dziesiąta z jednym oddziałem matematyczno-fizycznym
513

. 

Z początkiem stycznia 1948 roku, w czasie ferii szkolnych za prowadzenie 

działalności „antypaństwowej” wraz z kilkoma mieszkańcami Rabki zostali aresztowani prof. 

Edmund Chodak i ks. Józef Hojoł. Obaj byli opiekunami szkolnej drużyny harcerskiej „Żółta 

Dwójka”. Był to wielki cios dla szkoły i jej dyrektora
514

. Ks. Józef Hojoł 
515

 tak był 

wspominany przez Mieczysława Jarosławskiego: „Wspaniały człowiek. On nadawał ton 

całemu gimnazjum, on nie tylko przybliżał nam Boga, ale uczył patriotyzmu, życzliwego 

                                                                                                                                                   
509  Pismo do Ministestwa Oświaty, Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego, L.Dz.760/II/48, 

archiwum autora.  
510  Umowa w sprawie podnajęcia lokalu w willi „Jaworzyna” z dnia 5 czerwca 1948 r., zawarta pomiędzy 

Zarządem Elektrowni w Rabce a Komisją Finansową Prywatnego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego Dr 

Jana Wieczorkowskiego w Rabce, archiwum autora. 
511  Umowa z 2 lipca 1948 r. w sprawie podnajmu lokalu szkolnego budynku „Jaworzyna” zawarta między 

Towarzystwem Domów i Prewentoriów Dziecięcych oddział Warszawski a Komisją Finansową Prywatnego 

Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Rabce, archiwum autora. 
512 Dz. Urz. Min. Ośw. z 1948 r. nr 5, poz.86, s. 183. 
513 Sprawozdanie z działalności szkoły za rok 1948/1949, archiwum autora. 
514 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
515 J. Hojoł urodził się 3 grudnia 1910 r. w Janowicach koło Wieliczki, wyświęcony na kapłana w katedrze na 

Wawelu w 1937 r. w Rabce, decyzją księdza metropolity Adama Sapiehy, rozpoczął działalność duszpasterską 

w 1942 roku jako wikariusz i kapelan kaplicy zdrojowej oraz kapelan Armii Krajowej. Po wojnie objął 

stanowisko katechety w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym dr J. Wieczorkowskiego oraz 

Gimnazjum im. Św. Teresy. Był opiekunem, kapelanem drużyn harcerskich powstałych przy Gimnazjum 

i Liceum dra Wieczorkowskiego: męskiej im. Władysława Sikorskiego i żeńskiej im. Orląt Lwowskich. Za 

działalność patriotyczną, „antypaństwową”, aresztowany po raz pierwszy w 1948 r. Kilka miesięcy później 

ponownie aresztowany i przetrzymywany w ciemnym bunkrze, w wodzie po kolanach w Nowym Targu, 

torturowany w celu wymuszenia zeznań dotyczących podziemia AK. Ponowne aresztowanie miało miejsce 

w 1950 r. po półrocznym śledztwie w Nowym Targu przewieziony do Krakowa do więzienia przy ul. 
Montelupich. 8 stycznia 1951 roku skazany w procesie (przy drzwiach zamkniętych) na dwanaście lat ciężkiego 

więzienia we Wronkach, utratę praw publicznych na okres pięciu lat i przepadek mienia. Po ciężkiej chorobie 

zwolniony z więzienia 28 stycznia 1955r. Zmarł 19 lipca 1966 r. w Swoszowicach. Franciszek Batko, Ks. Józef 

Hojoł, zeszyt Żółta Dwójka, tom 2, s. 16, archiwum autora. 
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stosunku do ludzi, uczciwości. Niejednokrotnie w tajemnicy płacił za biednych uczniów czesne 

(gimnazjum wszak było prywatne), zainteresowani dowiadywali się o tym po latach. On był 

nie tylko katechetą, ale i kapelanem harcerstwa, a w czasie okupacji kapelanem AK. Jego 

patriotyczne oddziaływanie na młodzież nie spodobało się władzom. Coraz częściej 

nagabywany przez UB, coraz częściej przesłuchiwany, w końcu w r. 1948 został aresztowany. 

Wypuszczono go jeszcze na krótko. Na początku 1950 r. ponownie aresztowany, nieludzko 

męczony w śledztwie, po sfingowanym procesie, skazany w styczniu 1951 roku na 12 lat 

więzienia. Osadzono go we Wronkach (pamiętamy, czym były Wronki), zwolniony z więzienia 

w 1955 (zrehabilitowany w 1993 roku), zmarł w Domu Księży Chorych w Swoszowicach 

w lipcu 1996”
516

.  

Restrykcje władzy ludowej dotyczyły nie tylko likwidacji harcerstwa, które działało 

w oparciu o przedwojenne idee, ale także próbach oddziaływania ideologicznego na młodzież 

poprzez tworzenie organizacji takich, jak Związek Młodzieży Polskiej, który działał w Polsce 

w latach 1948 - 1957
517

, czy też Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (1944 – 1991)
518

. 

Według zestawienia uspołecznienia młodzieży, zawartego w sprawozdaniu za rok szkolny 

1948/49, w szkole funkcjonowało jedenaście organizacji młodzieżowych, w tym trzy, do 

których należeli wszyscy uczniowie szkoły. Były to: Koło Biblioteczne, Koło Młodzieżowe 

P.C.K. i Ogólny Samorząd Szkolny, dwie drużyny harcerskie liczące ogółem 88 harcerzy, 

cieszące się dużą popularnością Koło Szkolne Ligi Ochrony Przyrody i Szkolne Koło 

Spółdzielcze, ponadto mniej popularne Koło Krajoznawcze i Koło Szkolne Ligi Lotniczej.  

Od 1948 r. zaczęły działać w szkole organizacje o zabarwieniu ideologicznym, jakimi 

były Koło Szkolne ZMP oraz Kącik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
519

. W 1949 roku 

w szkołach ogólnokształcących stopnia licealnego, zakładach kształcenia nauczycieli oraz 

w szkołach zawodowych wprowadzono tzw. Zespoły Młodzieżowe. W myśl Okólnika Nr 

                                                
516

 List M. Jarosławskiego do dyrektora Liceum im. E. Romera z okazji 75 rocznicy powstania szkoły 
(25-26 września 1999 r.), archiwum autora. 
517

 „Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), organizacja młodzieżowa, utworzona VII 1948 w wyniku połączenia 

Organizacji Młodzieży Tow. Uniw. Robotniczego, Związku Młodzieży Demokr., Związku Młodzieży Wiejskiej 

Rzeczypospolitej Pol. „Wici”, Związku Walki Młodych; ideowo, politycznie i organizacyjnie podporządkowany 
PPR, następnie PZPR; realizował politykę partii komunist. wobec młodzieży; prowadził indoktrynację ideol. 

w celu przekształcenia świadomości młodych ludzi i przeciwstawienia ich starszym pokoleniom”, 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zwiazek-Mlodziezy-Polskiej;4002337.html,  [dostęp: 07.05.2020]. 
518

 (TPPR), organizacja społ., zał. 1944; organizowało imprezy propagandowe (obchody rocznic 

rewolucji październikowej, wymianę grup polit.-turyst., czyli tzw. pociągi przyjaźni, dni radzieckiej kultury, 

techniki, książki, filmu), prowadziło działalność kult.-oświat., m.in. kursy języka ros., festiwale piosenki 

radzieckiej (dla amatorów); do lat 80. liczyło ok. 3 mln czł., gł. zbiorowych (ze szkół, przedsiębiorstw i instytucji 

państw.); 1991 przekształcone w Stowarzyszenie Polska–Rosja. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Towarzystwo-

Przyjazni-Polsko-Radzieckiej;3988469, [dostęp: 07.05.2020]. 
519 Por. Aneks nr 3. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Zwiazek-Mlodziezy-Polskiej;4002337.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Towarzystwo-Przyjazni-Polsko-Radzieckiej;3988469
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Towarzystwo-Przyjazni-Polsko-Radzieckiej;3988469
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4
520

 w tworzeniu ich szczególna rolę miały odgrywać organizacje młodzieżowe, przede 

wszystkim Związek Młodzieży Polskiej „jako organizacja ideowo – wychowawcza, 

kontynuująca najlepsze tradycje postępowego ruchu młodzieżowego, tradycje walki 

o wyzwolenie narodowe, postęp i sprawiedliwość społeczną i mobilizującą szerokie masy 

młodzieży do ofiarnej pracy dla demokracji ludowej zmierzającej ku socjalizmowi.”; 

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, „skupiająca całą młodzież szkolną od 15 roku 

życia – organizacja wychowująca młodego obywatela ludowego Państwa, przygotowująca 

młodzież do obrony kraju i organizująca jej czynny udział w budowie gospodarczej potęgi 

Polski.”; Związek Harcerstwa Polskiego „masowa organizacja, skupiająca dzieci i młodzież 

do lat 15-u – organizacja dla wychowania młodego pokolenia w duchu ludowego 

patriotyzmu, wiernej służby demokracji, zdrowia fizycznego i moralnego.” i Samorząd 

Szkolny „jako powszechna wewnętrzna organizacja, skupiająca uczniów danej szkoły - 

organizacja, mająca na celu współpracę z gronem pedagogicznym w prowadzeniu wszelkich 

form pomocy w nauce, opieki materialnej, życia kulturalno-oświatowego, w przestrzeganiu 

regulaminu szkolnego”
521

. Zespół Młodzieżowy miał składać sprawozdanie ze swej 

działalności na zebraniu Rady Pedagogicznej i na ogólnoszkolnym zebraniu uczniów szkoły. 

Zespół Młodzieżowy miał za zadanie kontrolować i koordynować działalność organizacji 

młodzieżowych działających w szkole
522

. 

Od września 1949 r. wprowadziła się do szkoły Emilia Witwicka, nauczycielka 

geografii i biologii, zajęła dwa pokoiki mansardowe na drugim piętrze i zamieszkała tam wraz 

z matką
523

. Od 1 września pracę w liceum rozpoczął także nauczyciel historii, dr Edward 

Tomaszewski, który z zesłania w ZSRR przeszedł przez Bliski Wschód, Tobruk, Włochy 

i Anglię
524

. Przeszłość wojenna doktora Tomaszewskiego powodowała, że miał on sporo 

                                                
520

 Datowanego na dzień 19 lutego 1949 r., podpisanego przez ówczesnego Podsekretarza Stanu Ministerstwa 

Oświaty dr Henryka Jabłońskiego. 
521Okólnik Nr 4 z dnia 19 lutego 1949 r./II Sr.943/49, kserokopia archiwum autora.  
522 W skład Zespołu Młodzieżowego mieli wchodzić: członek Rady Pedagogicznej, przewodniczący Zarządu 

Szkolnego ZMP (sekretarz ZM), komendant Hufca Szkolnego „Służba Polsce”, drużynowy ZHP, 

przewodniczący samorządu szkolnego. Por. Okólnik Nr 4 z dnia 19 lutego 1949 r./II Sr.943/49, kserokopia 

archiwum autora. 
523 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
524 Tomaszewski Edward Józef urodził się 22.11.1906 w Kozowej (powiat Brzeżany, woj. Tarnopolskie), po 
ukończeniu gimnazjum im. T. Kościuszki we Lwowie w 1927 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie na Wydziale Humanistycznym (1933 – tytuł magistra, 1934 tytuł doktora historii). 

w czerwcu 1935 r. zdał egzamin na Nauczyciela Szkół Średnich we Lwowie. W czasie II wojny światowej (od 3 

września) służba w armii polskiej w stopniu porucznika rezerwy, w charakterze dowódcy kompanii piechoty, po 

demobilizacji powrócił do Lwowa, gdzie pracował w bufecie Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie. 19 

maja 1940 r. zostaje aresztowany i wyrokiem sadu w Starobielsku skazany jako oficer wojska polskiego na 5 lat 

zesłania do Uzbekistanu. Na podstawie amnestii w 1942 roku udał się do Teheranu, gdzie wstąpił do armii 

Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy poprzez Bliski Wschód, Egipt, Włochy (walczył pod Monte Casino), po 

wojnie zamieszkał w Anglii. Do Polski wrócił w 1949 roku, zamieszkał w Rabce, gdzie, jako nauczycielka 
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kłopotów w pracy zawodowej, w archiwum znalazł się odpis „Świadectwa moralności” 

wydanego mu w dniu 5 lutego 1951 roku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 

w Nowym Targu
525

. 

 

 

Dokument 7. Odpis świadectwa moralności z 6.II.1951 r. Archiwum szkoły (akta osobowe dr Tomaszewskiego). 

Ponadto złożył egzamin z zakresu wiadomości objętych obowiązkiem samokształcenia 

ideologicznego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Rabce, zgodnie z Instrukcją 

Ministra Oświaty z dnia 27.10.1949 r. 
526

. Wreszcie w dniu 1 kwietnia 1955 r. na podstawie 

art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli
527

 został mianowany 

przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Oświaty w Krakowie, 

nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Rabce i złożył ślubowanie na ręce ówczesnego 

dyrektora Adama Stefanowicza i jego zastępcy, Mariana Jaremskiego. Ślubowanie zostało 

złożone według następującej roty: „Ślubuję uroczyście, na powierzonym mi stanowisku 

urzędowym szczególnie w zakresie wychowania i nauczania powierzonej mi młodzieży, 

przyczyniać się ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi 

                                                                                                                                                   
pracowała jego żona Maria z domu Haraszkiewicz, z którą ożenił się w 1936 r. Dr E. Tomaszewski ze szkołą był 
związany przez 28 lat jako nauczyciel historii, j. łacińskiego i bibliotekarz, na emeryturę odszedł w 1978 r. 

Zmarł 10 kwietnia 1968 r. w Rabce, pochowany na cmentarzu parafialnym. Akta osobowe, Nr 34/108, 

Archiwum szkoły. 
525 Dok. Nr. L.S.P.8/499/50. Akta osobowe, Nr 34/108, Archiwum szkoły.  
526 Dok. Nr.VI, DK-3092/49. Akta osobowe, Nr 34/108, Archiwum szkoły. 
527 Dz.U.R.P.Nr.104, poz.873. 
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Rzeczypospolitej, której wierności zawsze dochowam; umacniać w młodzieży poszanowania 

praw i wierności dla Ludowego Państwa Polskiego”
528

. 

 

Dokument 8. Odpis zaświadczenia samokształcenia ideologicznego z 13.04.1951 r. archiwum szkoły (akta osobowe 

dra Tomaszewskiego) 

Od początku 1949 roku istnienie liceum było zagrożone, ponieważ władze oświatowe 

nie zezwalały na funkcjonowanie w Polsce Ludowej prywatnej szkoły, w której za naukę 

trzeba byłoby płacić, i do której uczęszczali także przedstawiciele burżuazji. Dr Jan 

Wieczorkowski próbował ratować funkcjonowanie szkoły, wpadł nawet na pomysł, aby 

formalnie przekazać ją pod patronat organizacji społecznej, jaką był Związek Samopomocy 

Chłopskiej w Rabce
529

. Od 1 września 1949 r. liceum jako jedyna szkoła w Polsce działało 

więc pod patronatem tej Spółdzielni. Z punktu widzenia prawnego szkoła przestała być szkołą 

prywatną, kierowaną przez jedną osobę, a jej organem prowadzącym stał się Związek 

Gminny „Samopomocy Chłopskiej”, który przejął od dotychczasowego właściciela budynek 

szkolny oraz urządzenia, bibliotekę i pomoce naukowe. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 

pod nazwą: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego (Koedukacyjna) Związku 

Samopomocy Chłopskiej w Rabce
530

.  

                                                
528  Protokół dopełnienia aktu ślubowania służbowego, (akta osobowe dr Tomaszewskiego, Nr 34/108), 

Archiwum szkoły. 
529 Statut Szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego Związku Gminnego Samopomocy Chłopskiej w Rabce 

Zdroju, kserokopia archiwum autora.  
530 Protokół kontroli Archiwum Zakładowego, NNT.421.22.2013, Archiwum szkoły. W pkt. 4 przedstawiono 

zmiany organizacyjne szkoły od 1924 r. do 2013 r. Nauka w liceum trwała cztery lata, po siedmiu latach nauki 
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Fotografia 19. Wycieczka do Wieliczki (1948 r.), fot. z archiwum Marii Olszewskiej z domu Korta. Zdjęcie 

pod nr 29 przedstawia hrabiego Pawła Dzieduszyckiego jako ucznia szkoły. 

W latach 1945-1950 liczba uczniów prywatnej szkoły dra J. Wieczorkowskiego 

sukcesywnie się zmniejszała. W dwa pierwsze lata powojenne liczba uczniów wynosiła 

odpowiednio 350 i 354. Ta liczba związana była z potrzebą wyrównywaniem wykształcenia. 

W następnych dwóch latach szkolnych liczba uczniów wynosiła odpowiednio 260 i 228 

uczniów. Ostatni rok to znaczący spadek liczby uczniów, będący wynikiem niepewności co 

do dalszego funkcjonowania szkoły, a w konsekwencji zbyt późnego ogłoszenia przez 

dyrektora zapisów do szkoły (w wykazach widnieje nieco powyżej 170 uczniów)
531

. W 1950 

r. grono nauczycielskie składało się z czternastu osób
532

.  

W dniu 20 marca 1950 roku kolejny po Janie Wieczorkowskim „właściciel” szkoły 

(Związek Samopomoc Chłopska) przekazał cały majątek placówki wraz z jej biblioteką na 

własność Ministerstwa Oświaty i zrzekł się opieki nad nią. Był to faktyczny koniec 

                                                                                                                                                   
w szkole podstawowej i kończyła się egzaminem dojrzałości, który dawał uprawnienia do podjęcia studiów 

wyższych. 
531 Porównaj aneks nr 4. 
532 Dr Jan Wieczorkowski (j. niemiecki, j. łaciński), Edmund Chodak (j. polski, j. rosyjski), dr Włodzimierz 

Holejko (j. łaciński), Maria Janton (rysunki), Marian Jaremski (fizyka, chemia), Józef Jędrysek (religia), 

Juliusz Madler (matematyka), Jadwiga Podkowiecka (j. polski, historia), Maria Porębska (wychowanie 

fizyczne dziewcząt), Zofia Sanok (j. francuski), Emilia Witwicka (geografia, biologia, przyroda), Ewa 

Felińska (nauka o społeczeństwie), dr Edward Tomaszewski (historia, j. łaciński), Tadeusz Socha (wf. 

Chłopców). Opracowanie na podstawie dzienników lekcyjnych, Akta szkoły Nr 5/1, Archiwum szkoły. 
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prywatnego liceum dra Jana Wieczorkowskiego
533

. Likwidacji szkoły, której 

dr J. Wieczorkowski poświęcił prawie całe dorosłe życie była przyczyną jego nagłej śmierci.  

 

 

 

 

Dokument 9. Świadectwo dojrzałości z 1950 r. 

Szkoły Ogólnokształcącej st. Licealnego 

Związku Samopomocy Chłopskiej, archiwum 

M. Olszewskiej 

 

Jan Leon Emil Wieczorkowski urodził się 20 lutego 1891 w Krakowie, był wyznania 

rzymskokatolickiego, obywatelem Austrii narodowości polskiej. Jego opiekunem był 

kapitalista Jakub Chrząszcz, zamieszkały w Krakowie-Podgórzu. Wieczorkowski ukończył 

Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, zdając maturę 27 maja 1909, po czym rozpoczął studia na 

Wydziale Filozoficznym w Uniwersytecie Jagiellońskim (nr albumu student zwyczajny 

1909/10 – 1913/14, absolutorium uzyskał 3 marca 1922. Uzyskał również doktorat z filozofii, 

w dyscyplinie filologia polska na podstawie rozprawy: Twórczość dramatyczna Niemcewicza, 

broniąc pracę 28 czerwca 1923 r. W dniu 5 listopada 1921 r. zdał państwowy egzamin 

nauczycielski i uzyskał uprawnienia do nauczania języka polskiego jako przedmiotu 

głównego oraz filologii klasycznej jako przedmiotu pobocznego w szkołach średnich 

z językiem wykładowym polskim. Od sierpnia 1914 r. do listopada 1918 r. służył w armii 

austro-węgierskiej, od listopada 1918 r. do listopada 1920 r. w Wojsku Polskim
534

.  

                                                
533 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
534

 Akta Jana Wieczorkowskiego,  Archiwum UJ (WFII 504Dok.,Księga doktorantów 6225, PKEN 26). 

Fotografia 20. Zdjęcie grona pedagogicznego na schodach 

budynku „Jaworzyna”, archiwum Marii Olszewskiej; stoją od 

lewej strony, dolny rząd: ks. J. Hojoł, M. Holejkowa, dr J. 

Wieczorkowski, M. Jaremski, J. Kuska, u góry: J. Madler, J. 
Podkowiecka, Z. Sanok, E. Chodak, 
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W 1923 r. rozpoczął pracą w charakterze nauczyciela 

w Państwowym IX Gimnazjum im. Józefa Hoene Wrońskiego 

w Krakowie
535

. Do Rabki przybył w 1915 r. i tu został 

zatrudniony jako prywatny nauczyciel rodziny Kadenów - 

właścicieli Rabki. Ożenił się rok później z Heleną Kadenówną 

i na stałe zamieszkał w Rabce. Po założeniu Gimnazjum 

Sanatoryjnego Męskiego z internatem we „Dworze” w 1924 r. 

stał się jego dyrektorem i właścicielem do wybuchu II wojny 

światowej. Szkolę reaktywował w marcu 1945 r. pozostając jej 

właścicielem i dyrektorem do 1949 r., kiedy to szkołę przejął 

Związek Gminny „Samopomocy Chłopskiej” w Rabce, chociaż 

do jej upaństwowienia w 1950 roku nadal nią kierował
536

.  

Dr Jan Wieczorkowski był wybitnym pedagogiem, znakomitym organizatorem, 

a poprzez swoje działania i życzliwą postawę zyskał autorytet wśród swoich uczniów 

i szacunek wśród grona pedagogicznego. Był osobą bardzo wymagającą od swoich 

pracowników i uczniów, ale przede wszystkim dużo wymagał od siebie: „Był człowiekiem 

o rozleglej wiedzy, wymagającym wiele od uczniów i współpracowników, ale przede 

wszystkim od siebie. Odznaczał się ponadto zdolnościami organizacyjnymi. Poziom nauczania 

w prowadzonej przez niego szkole był wysoki; mimo trudności powojennych (m.in. całkowity 

brak podręczników) wielu jej absolwentów kończyło potem studia wyższe i uzyskiwało stopnie 

naukowe”
537

. Był oddany swojej idei i pasji życiowej (swojej szkole) do tego stopnia, że po 

jej utracie nie wyobrażał sobie dalszego życia. W dniu 29 lipca 1950 r. zaskoczyła całą 

społeczność szkolną i mieszkańców Rabki nagła wiadomość o tragicznej śmierci dyrektora 

dra Jana Wieczorkowskiego. Pogrzeb założyciela i byłego właściciela szkoły odbył się 31 

lipca 1950 r., niestety nikt z władz oświatowych nie wziął w nim udziału. 

Na działalność szkoły w trudnych czasach powojennych duży wpływ miało powołanie 

przy Prywatnym Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnym im. Dr Jana Wieczorkowskiego 

męskiej drużyny harcerskiej im. Gen. Władysława Sikorskiego tzw. „Żółtej Dwójki”, 

Drużyna harcerska licząca 65 harcerzy została założona 5 września 1945 r. przez 

                                                
535 Wspomnienia J. Wieczorkowskiego, wnuka dr J. Wieczorkowskiego. 
536 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 317. 
537 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s.318. 

Fotografia 21. Dr J. 

Wieczorkowski, foto, archiwum 
autora. 
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podharcmistrza Mieczysława Jarosławskiego
538

 oraz Mieczysława Klempkę, byłych żołnierzy 

AK i uczniów szkoły, przy wydatnej pomocy ks. Józefa Hojoła
539

. Drużynowy 

dh Mieczysław Jarosławski tak wspomina jej działalność „Rok 1945 przyniósł tzw. 

wyzwolenie. Początkowo zaistniała - acz nie w pełni - wolność, mogliśmy się organizować. 

Reaktywowane zostało harcerstwo. Powołaliśmy do życia II Drużynę im. Władysława 

Sikorskiego przy Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym dr Jana Wieczorkowskiego 

w Rabce. Zostałem drużynowym tej drużyny”. Dalszą część wspomnień poświęcona jest 

obozom harcerskim (wrzesień 1945 obóz na Hali Kondratowej w Tatrach, obóz 

w Sewerynówce koło Szczawnicy w lipcu 1946), także osobie kapelana ks. Józefa Hojoła. 

„Był z nami na wszystkich powojennych obozach, niezapomniany ksiądz kapelan Józef Hojoł. 

Przysłuchiwał się naszym gawędom przy ognisku, prowokował dyskusje, mówił jak kochać 

Boga i Polskę. Około połowy maja 1948 r. nastąpiła brutalna ingerencja UB w Nowym Targu 

w działalność naszej Drużyny. W gmachu Liceum i Gimnazjum, w godzinach lekcyjnych, 

pojawiła się kilkuosobowa grupa funkcjonariuszy, podając nam do wiadomości, że 

działalność naszej drużyny jest zakończona. Po otwarciu pomieszczenia harcówki 

funkcjonariusze UB, bez udzielenia nam jakiejkolwiek informacji, przystąpili do wynoszenia 

sprzętu, który załadowali na samochód”. Opuszczając budynek szkolny funkcjonariusze 

jeszcze raz nam przypomnieli, że działalność Drużyny jest definitywnie zakończona, 

przestrzegając, że organizatorzy ewentualnych spotkań członków byłej Drużyny pod 

jakimkolwiek pozorem zostaną ukarani”
540

. 

Rozwiązanie „Żółtej Dwójki” było konsekwencją braku aprobaty władz 

komunistycznych dla działań harcerzy o charakterze patriotycznym, pochody i defilady 

organizowane z okazji świąt 3 maja i 11 listopada ówczesna władza traktowała jako 

działalność reakcyjną, antypaństwową. Harcerze „Żółtej Dwójki” w latach 1945-1948 

uczestniczyli w licznych uroczystościach związanych ze świętami państwowymi. Pomimo 

                                                
538 Mieczysław Jarosławski urodził się w 1926 r. we Lwowie, w 1937 r. rodzina przeniosła się do Rabki, tu 

należał do drużyny harcerskiej im. Jana III Sobieskiego. w czasie wojny uczęszczał do Dwuletniej Szkoły 

Handlowej w Krakowie, a na kompletach tajnego nauczania zrealizował 4 – letnie gimnazjum i I klasę liceum, 

po zakończeniu wojny rozpoczął naukę w Liceum J. Wieczorkowskiego w Rabce, w lipcu 1945 r. zdał maturę. 
w sierpniu 1945 r. skończył kurs drużynowych Chorągwi Krakowskiej w Szklarskiej Porębie, a na przełomie 

1945/1946 kurs podharcmistrzów w Zakopanem. Życiorys zamieszczony w opracowaniu pt. Żółta II, nr II cyklu 

pt. Ocalić od zapomnienia, Rabka 2001, archiwum autora. 
539 Ocalić od zapomnienia, Żółta Dwójka II Drużyna Harcerzy im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rabce – 

Zdroju, Wydawca Handel i Usługi ATK, Tom 1, s. 2. archiwum autora. 
540  Stanisław Kościelniak, Siedemdziesiąta rocznica powstania „Żółtej Dwójki”, wspomnienia II Drużyny 

Harcerzy im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rabce, archiwum autora. 
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tych trudnych czasów harcerze „Żółtej Dwójki” prowadzili normalne życie młodych ludzi 

zorganizowanych w organizacji na wzór przedwojennego harcerstwa
541

.  

 

Fotografia 22. Jedna z manifestacji patriotycznych z udziałem harcerzy „Żółtej Dwójki”, fot. z archiwum dr 

St. Kościelniaka. 

Pierwszy obóz miał miejsce na Hali Krupowej latem 1945 r. W następnym roku obóz 

został zorganizowany w Szczawnicy, a w 1947 r. wspólnie z hufcem z Nowego Targu 

w Śmiechowie. W 1948 roku harcerze udali się na ostatni swój obóz do Lubowidza nad 

jeziorem Lubowidzkim, niedaleko Lęborka.  

                                                
541  Harcerstwo w Rabce powstało w latach trzydziestych ubiegłego stulecia z inicjatywy uczniów szkoły 

powszechnej: Jana Rączki i Bolesława Mierzwy (Lolek z Chabówki), uczniowie ci napisali list do Ilustrowanego 

Kuriera Codziennego, w którym skarżyli się, że w Rabce nie funkcjonuje harcerstwo. Skargą tą zainteresowała 

się gazeta, publikując list. W konsekwencji z inicjatywy księdza Justyna Bulandy powstała pierwsza harcerska 

drużyna im. Władysława Orkana. Nie jest znana dokładna data jej powstania, było to pomiędzy 1928 a 1932 r. 

Ks. J. Bulanda został jej kapelanem, a pierwszym drużynowym Kazimierz Romański. W 1934 r. miał miejsce na 

polanie Hucisko koło Poręby Wielkiej pierwszy obóz harcerski prowadzony przez ks. Justyna Bulandę, a 1938 r. 

odbył się także obóz w Tyliczu. II woja światowa przerwała działalność harcerską, ale wychowanie patriotyczne 

sprawiło, że jej członkowie zasilili szeregi Pierwszej Brygady Strzelców Podhalańskich, a następnie część z nich 

przeszła do podziemia zbrojnego. Z tego okresu należy wymienić między innymi następujących harcerzy: dh. 

K. Romańskiego, J. Hojnego, Z. Jabłońskiego, W. Fudalego, J. Paczkowskiego, W. Barana, K. Czelnego, 
J. Mlekodaja, J. Kapłona, E. Kapłona, L. Szarawarskiego, C. Worwę, S. Skowrońskiego, S. Janowca oraz 

kapelana ks. J. Bulandę., Jerzy Janowiec, Stanisław Kościelniak, Żółta Dwójka w Rabce-Zdroju, opracowanie 

z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającą ks. J. Hojoła, archiwum autora. 
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 Fotografia 23. Obóz letni nad jeziorem Lubowieckim (1948 r.), zastęp „Partyzantka”, drugi z prawej stoi zastępowy 

Jerzy Janowiec, fot. z archiwum dr St. Kościelniaka. 

 

Fotografia 24. Uroczystość z okazji święta 3-go Maja 1945 r. kapelan ks. J. Hojoł z harcerzami „Żółtej Dwójki”, fot. 
z archiwum dr St. Kościelniaka. 

Obozy letnie trwały około miesiąca. W pozostałym okresie harcerze brali udział w licznych 

wycieczkach w góry, a w 1947 r. uczestniczyli w wycieczce do Warszawy
542

. Obok „Żółtej 

Dwójki” w szkole funkcjonowała także drużyna żeńska im. Marii Curie-Skłodowskiej, pod 

opieką Marii Łukasiewicz, a po niej opiekę nad dr użyna przejęła Zofii Sanok. Drużyny te  



185 

„Żółtej Dwójki” i harcerstwa w Liceum
543

. Stanisław nawiązywały do harcerstwa polskiego 

sprzed II wojny światowej, opartego na systemie skautingu. 

Aresztowanie ks. J. Hołoja i E. Chodaka w konsekwencji stanowiło kres działalności 

Kościelniak wspomina kapelana tymi słowy: „Był naszym kapelanem, katechetą, stałym 

wychowawcą i przyjacielem przez cale trzy lata istnienia i działalności naszej drużyny. Były 

obozy, spotkania, zbiorki, wycieczki, przyrzeczenia, ogniska, biegi harcerskie, zawody, śpiewy 

i przyjacielskie wieczorki. Była szkoła charakterów, która jako mocny fundament pozwoliła 

nam przetrwać bolesny okres stalinizmu w Polsce”
544

. Powoływał się na poetycką twórczość 

księdza, świadectwo jego wielkiego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. 

„Kocham Ojczyznę, tę moją świętą,   Kocham ojczyste bory i gaje, 

Krwią synów zlaną, we krwi poczętą,   Te sine lasy, gdzie słońce wstaje, 

Co choć przez wrogów długo gromiona,   Słomianą chatę i pola żyzne, 

Jednak jest wieczna i niezwalczona!   A to kochając, kocham Ojczyznę. 
Kocham Ojczyznę, bom z polskiej roli,   Kocham mą Polskę, bo kochać muszę, 

Bom Polak, chociaż zrodzon w niewoli,   Bo polskie serce mam, polską duszę, 

A tkwi w tej ziemi przedziwna siła,   Bo z piersi matki dziecięciem małem 
Że żar miłości w sercu wznieciła.   Do tej Ojczyzny miłość wyssałem”

545
. 

Kocham Ojczyznę, tę czarną rolę, 

Skapaną w ciężkiej pracy mozole, 
Gdzie plon złocisty z czarnego łona 

Tej ziemi tryska, co łzą zroszona. 

 

Pamięć o „Żółtej Dwójce” przetrwała do dnia dzisiejszego, seniorzy drużyny 

począwszy od 1981 roku często przybywali do Rabki, spotkania ich miały charakter 

cykliczny
546

. Widać, że dla tych absolwentów działalność w „Żółtej Dwójce” nie była tylko 

epizodem nadającym sens ich życiu wówczas, gdy byli młodzi, kiedy ta drużyna integrowała 

                                                                                                                                                   
542Wspomnienia Jana Mlekodaja w opracowaniu pt. Żółta II, nr II cyklu pt. Ocalić od zapomnienia, Tom 1, 

Rabka 2001, archiwum autora.  
543  Od roku 1949 organizacja harcerska w Polsce zaczęła się wzorować na organizacjach pionierskich 

(sowieckim „Pionierze”). Wychowanie harcerskie zastępuje się polityczną indoktrynacją. Wprowadzono nowe 

Prawo Harcerskie, w którym pominięto służbę Bogu. w 1951 Komunistyczny ZHP zostaje wcielony do Związku 

Walk Młodych i zmienia nazwę na „Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej. w 1956 powrócono 
w kraju do nazwy i symboli ZHP, ale poza nazwą nic w organizacji harcerskiej nie ulega zmianie. Harcerstwo 

przekształciło się w organizację masową, z etatową kadrą partyjną i programem, w którym „akcyjność” 

zastępuje wychowanie. w tych latach harcerstwo na terenie Liceum przeżywało okres martwy. Por. 

http://www.zhppgk.org/galezie/harcerki/historia/6%20historii%20Harcerstwa%20w%20Polsce.pdf. 
544 Wspomnienia dr Stanisława Kościelniaka (Harcerz „Żółtej Dwójki”), archiwum autora. 
545 Wiersz wydrukowany w tomiku, Pamiętam Wiersze, z archiwum autora. 
546 Pierwszy raz spotkali się po latach w 1981 roku na Maciejowej koło Rabki. Od tego czasu spotkania te miały 

charakter cykliczny. Po raz drugi spotkali się na Bani nad Rabką w dniu 21.09.1992 r., tym razem nie tylko 

harcerze z lat 1945-48, ale podopieczni Adama Jurczakiewicza z lat 1957-58. Na spotkaniu byli obecni kapelani 

ks. Józef Hojoł i ks. Mieczysław Maliński, którzy koncelebrowali Mszę Św. W dniach 7-8 września 1995 znowu 

grupa byłych harcerzy zebrała się na Maciejowej (50 rocznica powstania „Żółtej Dwójki”), następne spotkanie 

miało miejsce 30 sierpnia 1997 r. na Maciejowej, później było 11 września 2000 r. w dolinie Lubońskiego 
Potoku, 3 września 2005 (60 rocznica powstania „Żółtej Dwójki”), 1 września 2007 (62 rocznica powstania 

„Żółtej Dwójki”), 6 września 2008 (63 rocznica powstania „Żółtej Dwójki”), 4 września 2010 (65 rocznica 

http://www.zhppgk.org/galezie/harcerki/historia/6%20historii%20Harcerstwa%20w%20Polsce.pdf
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młodych ludzi, uczyła ich patriotyzmu. Po latach pamięć o tym stała się też elementem 

scalającym już dorosłych i dojrzałych absolwentów, którzy zachowali w swym sercu fakty 

i ludzi znaczących w ich życiu. To wewnętrzne przekonanie o wartości tamtego 

doświadczenia kazało grupie harcerzy rozproszonych po świeci cyklicznie zjeżdżać do 

Matecznika, najpierw raz na kilka lat, a w ostatnich latach częściej, bo raz na rok. Anna 

Zaleska, harcerka drużyny żeńskiej, podkreśla: „Dawni Druhowie, koledzy i przyjaciele 

przybywają z różnych miast, bo dobrze im ze sobą. Wspominają młode lata, przeżycia, 

harcerskie ideały, które im przyświecały przez całe, niekiedy trudne życie. Jest ich coraz 

mniej. Przyjeżdżają ci, co chcą i mogą. Niektórym już przeszkadza choroba, inni odchodzą na 

wieczną wartę”
547

. 

 

Fotografia 25. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej ks. J. Hojolowi, od lewej stoją dh Jerzy Janowiec, 

burmistrz Ewa Przybyło, dr Stanisław Kościelniak, Jadwiga Nogala (rodzina ks. Hojoła), ks. Józef Kapcia i  ks. Józef 
Gwiazdań z Frydrychowic, fot. Piotr Kuczaj 

Za każdym przyjazdem próbowali zaznaczyć swoją obecność w szkole i mieście, 

dodając do krajobrazu i życia współczesnej Rabki tamten fakt historyczny, który mógłby 

pokazać przeszłe doświadczenie, pozostawić je w ludzkiej pamięci, pamięci tego miejsca. 

I tak podczas spotkania w 1997 r. z inicjatywy harcerzy „Żółtej Dwójki”, w rok po śmierci jej 

kapelana, 30 sierpnia została odsłonięta w kościele św. Marii Magdaleny w Rabce tablica 

pamiątkowa ku czci ks. Józefa Hojoła.  

                                                                                                                                                   
powstania „Żółtej Dwójki”), 2015 (70 rocznica powstania „Żółtej Dwójki”). Archiwum autora, cała 

dokumentacja „Żółtej Dwójki” została przekazana autorowi. 
547 Anna Zaleska , Na harcerskim szlaku, „Zdrój”, listopad 2000 r. s. 255. 
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Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy Mieczysław Jarosławski powiedział między 

innymi „Zebraliśmy się dla uczczenia pamięci Księdza, wychowawcy młodzieży rabczańskiej 

w ciężkich powojennych latach, więźnia okresu stalinowskiego. Już w roku 1948 przyszło 

pierwsze aresztowanie, potem następne. Zarzucano Ci kontakt z Ogniem, destrukcyjny wpływ 

na młodzież. Ty przecież tylko uczyłeś nas kochać Boga i Polskę, mówiłeś, że nie żałujesz 

tamtych lat, że wszystko, co wycierpiałeś, było za Polskę. Polsce ofiarujesz wszystkie swoje 

tamte cierpienia. Dziś w rok po śmierci czcimy Twoją pamięć. Bo wywarłeś na nas i na 

wszystkich, z kim się spotkałeś, niezapomniany wpływ”
548

. 

Ważnym momentem w historii „Żółtej Dwójki” było odsłonięcia tablicy pamiątkowej 

(fot.26) upamiętniającej harcerzy „Żółtej Dwójki” w budynku i LO im. E. Romera
549

. 

Poprzedziła je uroczysta msza św. w intencji harcerzy i ich rodzin. 

Inicjatorem wmurowania tablicy w szkole był harcerz „Żółtej 

Dwójki”, dr Stanisław Kościelniak
550

.  

W uroczystościach oprócz przybyłych z różnych miast Polski 

harcerzy i członków ich rodzin udział wzięli uczniowie szkoły, 

nauczyciele oraz dyrektor Liceum, Marek Świder. Upamiętniono 

w ten sposób obecność drużyny w historii tej właśnie szkoły. Była 

to dla współczesnych nauka patriotyzmu, polskości oraz kreowania 

wśród młodzieży wrażliwości, świadomości i szacunku dla 

przeszłości. Tablica
551

odsłonięta została przez druha Jerzego 

Janowca i dyrektora Liceum Marka Świdra, któremu wręczono 

materiały archiwalne, dotyczące historii drużyny harcerskiej (Zeszyty z cyklu „Ocalić od 

zapomnienia”). Podczas uroczystości dr St. Kościelniak podkreślił patriotyzm społeczności 

rabczańskiej zarówno w czasie wojen światowych, jak i w czasie powojennej walki 

z reżimem komunistycznym przez żołnierzy podziemia. Nawiązał także do działalności 

Pierwszej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Orkana, która powstała w 1932 r. 

Szczegółowo opisał powstanie „Żółtej Dwójki”, jej działalność i rozwiązanie przez Urząd 

Bezpieczeństwa
552

.  

                                                
548 Fragment wystąpienia na uroczystości – tekst z archiwum autora 
549 Uroczystość miała miejsce w dniu 7 września 2013 r. 
550 Był inicjatorem rocznicowych zjazdów i ich organizatorem, na co dzień mieszkaniec Wrocławia. 
551  Na tablic zapisane zostały nazwiska 63 harcerzy z trzech drużyn „Zbójnicy”, „Partyzanci” i „Harnasie”, 

Drużynowego Mieczysława Jarosławskiego, Przybocznych Mieczysława Klempkę i Józefa Andrasza, Oboźnego 

Edwarda Kapłona oraz ich opiekuna Edmunda Chodaka i kapelana ks. Józefa Hojoła, 
552Z archiwum autora. Por. pełny tekst wypowiedzi, aneks nr 5.  

Fotografia 26. Tablica 

pamiątkowa w Liceum Romera, 

foto autor 
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Na uroczystości dr Stanisław Kościelniak zwrócił się do zebranych tymi słowy: 

„Wszyscy mamy już ponad 80 lat, już ciężko nam chodzić po górach, jest nas na spotkaniach 

już coraz mniej. Pozostawiliśmy po sobie kilka wspomnień, tablicę upamiętniającą naszego 

kapelana ks. Józefa Hojoła w kościele parafialnym przy ul. Orkana, drugą w kościele 

parafialnym przy ul. Parkowej, posadzone zostały drzewa obok starego kościoła jak również 

na placu kościoła przy ul Parkowej. Dh Janowiec projektował Krzyż Katyński na starym 

cmentarzu, przywieziona przez niego ziemia katyńska z Miednoje jest tam złożona. Za 

przyzwoleniem dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce – 

Zdroju, P. Marka Świdra w gmachu szkoły zamontowano tablicę pamiątkową II Drużyny 

Harcerzy im. Generała Władysława Sikorskiego. Na nasze spotkanie zawsze przyjeżdżała 

z Wadowic rodzina naszego kapelana i współzałożyciela drużyny ks. J. Hojoła za ten zaszczyt 

dziękujemy im z całego serca”
553

.  

 

Fotografia 27. Zeszyty z cyklu, Ocalić od zapomnienia, foto autor. 

Z biegiem lat na corocznych spotkaniach 

w Rabce liczba harcerzy, ze względów głównie 

zdrowotnych, znacznie się uszczupliła. Podczas zjazdu 

w dniu 8 września 2018 r. było obecnych jedynie 

sześciu druhów
554

. W Księdze Pamiątkowej Liceum 

organizator spotkań, dr St. Kościelniak napisał: „Z 

wielkim wzruszeniem wracamy do naszej Kochanej 

Szkoły – Tu uczyliśmy się, należeliśmy do ZHP II 

Drużyny Harcerzy im. Gen. W. Sikorskiego, tutaj często 

                                                
553 Fragment przemówienia w czasie spotkania w 1915 roku, z okazji 70 rocznicy powstania „Żółtej Dwójki” - 
554 Wiktor Sienko, Józef Dylewski, Jerzy Klimiński, Halina Zaleska, Stanisław Kościelniak i Zofia Pindel, autor 

niniejszego opracowania również brał udział w tym spotkaniu  

Fotografia 28. Dr Stanisław Kościelniak, 

dokonujący wpisu do Księgi Pamiątkowej 

Liceum, 8 września 2018 r. fot. Marian 
Krzymiński. 
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wracamy myślami i całym sercem. My Harcerze dziękujemy za otwarte serca, życzliwość 

i wierzenie w idee ZHP”
555

. 

3.4. Powstanie Liceum Ogólnokształcącego (1950-1961) 

W dniu 17 września 1950 r. placówka 

prywatna (dra Jana Wieczorkowskiego 

później Spółdzielni SCh) z dniem 1 sierpnia 

1950 r. została upaństwowiona
556

. 

Otrzymanie przez szkołę dokumentu 

powołującego do życia Państwową Szkołę 

Ogólnokształcącą stopnia licealnego 

ogłaszało koniec działalności prywatnej 

szkoły w Rabce. Stało się to po spełnieniu 

warunków, jakie stawiało placówce 

Ministerstwo Oświaty. Właściciel budynku 

wyraził zgodę na wydzierżawienie go 

państwu na okres 10 lat, aktualny właściciel 

szkoły („Samopomoc Chłopska”) zrzekł 

się inwentarza na rzecz Skarbu Państwa 

ponadto, co zrozumiałe, Komitet Miejski PZPR poparł wniosek o jej upaństwowienie. 

Sytuacja prawna szkoły uległa więc zmianie, ciężar jej utrzymania przejął Skarb Państwa, 

młodzież pobierała naukę bezpłatnie. Upaństwowienie szkoły prywatnej było w efekcie 

konsekwencją walki ideologicznej. Polska Ludowa nie mogła sobie pozwolić, aby w ramach 

nowego ładu społecznego funkcjonowała prywatna szkoła, prowadzona przez przedstawiciela 

burżuazji, aby młodzież płaciła za edukację, ponieważ było to sprzeczne z nowym ładem 

społecznym.  

Jak zauważa Witold Jan Chmielewski: „(…) szkoła została poddana początkowo 

stopniowo, w sposób zawoalowany, a pod koniec lat czterdziestych z coraz większym 

przyspieszeniem, głębokiej ideologizacji, zaś pracujący w niej nauczyciele i ucząca się 

młodzież ‒ głębokiej indoktrynacji. W wytyczonych celach totalitarnego państwa „nie było 

                                                
555 Księga Pamiątkowa Liceum, Archwum szkoły. 
556 Zarządzenie Ministra Oświaty prof. H. Jabłońskiego z dnia 31 lipca 1950 r. o utworzeniu Państwowej Szkoły 

Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Rabce. Archiwum Narodowe w Krakowie, Zespół 29/3564/0.  

Dokument 10. Kserokopia zarządzenia, 

upaństwowienie szkoły, archiwum autora. 
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miejsca ze względów doktrynalnych na szkolnictwo prywatne, niepaństwowe. Szkoła bowiem 

musiała być podporządkowana, w myśl obowiązującej ideologii, całkowicie władzy 

państwowej pochodzącej z nadania partyjnego, czyli komunistycznego, pod względem 

organizacyjnym, programowym i kadrowym
557

”. Szkołę podporządkowano ideologii 

komunistycznej, zatem władze zwalczały wychowanie religijne
558

, a nauczycieli poddały 

szeroko zakrojonemu kształceniu ideologicznemu
559

. W ten sposób realizowano tzw. 

naukowe podejście do rzeczywistości, które miało na celu wychowanie nowego obywatela, 

bezwzględnie podporządkowanego koncepcją i ideologiom partyjnym.  

Nastał czas indoktrynacji politycznej w skali całego kraju, który nie ominął także 

uczniów wszystkich rodzajów szkół. Po upaństwowieniu szkoły dra Jana Wieczorkowskiego 

także w Rabce miała miejsce próba oddziaływania ideologicznego na młodzież tego liceum. 

Świadczą o tym zachowane deklaracje wstępowania do organizacji promujących idee 

socjalistyczne i komunistyczne, jak Związek Młodzieży Polskiej, czy Towarzystwo Przyjaźni 

Polsko Radzieckiej. Osiem takich dokumentów, będących w posiadaniu autora pracy, 

pochodzi z 1954 roku i dotyczy uczniów klasy VII (jedna osoba), klasy VIII (trzy osoby), 

klasy X (cztery osoby). Można zatem przyjąć, że w roku 1954 w szkole nasiliło się 

w oddziaływanie ideologiczne, nawoływanie do realizacji czterech zadań wytyczonych przez 

Bolesława Bieruta, widniejącego jako motto na karcie dokumentu podpisywanego przez 

młodzież: „Młodzi przyjaciele! Oto cztery najważniejsze sprawy, najważniejsze zadania, które 

stoją przed nami, przed całym naszym dzisiejszym pokoleniem – walka o wiedzę, 

o najwydatniejszą pracę, o prawdę, o pokój” 
560

. W tym samym okresie młodzież liceum 

„zapisywana” była także do paramilitarnej organizacji, tj. Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ), 

która powstała w 1950 r. i poprzez akcje szkoleniowe i wychowawcze miała na celu 

upowszechniania idei obronności kraju. W roku 1962 przekształcona została w Ligę 

Obrony Kraju
561

.  

                                                
557

 W. J. Chmielewski, Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku, 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019, s. 14. 
558 Por. W. J. Chmielewski, Zwalczanie wychowania religijnego w szkołach w latach 1944-1950, Wydawnictwo 

Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2017. 
559  Por. W. J. Chmielewski, Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944-1956), 
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006. 
560 Odezwa zamieszczona na pierwszej stronie deklaracji. 
561 https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Przyjaciół_Żołnierza,  [dostęp: 18.06.2020]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Kraju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Obrony_Kraju
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Przyjaciół_Żołnierza
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Dokument 11. Deklaracja przystąpienia do ZMP, 

pierwsza strona, archiwum autora 

 

Dokument 12. Deklaracja przystąpienia do ZMP, druga 

strona, archiwum autora. 

W ramach tej „walki o prawdę i pokój” państwo ludowe coraz intensywniej 

rozprawiało się z polskimi patriotami, kościołem, w tym z księżmi. „Od początku do końca 

PRL Kościół katolicki, duchowieństwo, a także wszyscy wierzący byli dla władz 

komunistycznych głównym przeciwnikiem, a często i wrogiem, którego, po wyniszczeniu 

powojennej opozycji niepodległościowej, starano się rozbić, usunąć, wyeliminować, 

a przynajmniej pozbawić wpływów”
562

. Walka prowadzona w majestacie stanowionego przez 

władze komunistyczne prawa osiągnęła swoje apogeum w 1951 roku po śmierci 

krakowskiego kardynała, Adama Sapiehy, cieszącego się szczególnym autorytetem wśród 

Polaków dzięki niezachwianej postawie wobec okupanta niemieckiego, a później 

sowieckiego. Wówczas aresztowano tysiące duchownych, rabowano majątek kościelny.  

Władze komunistyczne za pretekst do walki z Kurią Krakowską wykorzystały 

aresztowanie księdza Józefa Lelito, katechetę rabczańskiego liceum w latach 1949 -1950
563

. 

                                                
562 Marek Klecel, Księża męczennicy w PRL, „Nasz Dziennik” 3/2009(22), Dodatek historyczny IPN, s. I. 
563 J. Lelito ur. się 8.06.1915 r. w Żarkach, powiat chrzanowski, święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1939 r. 

w 1940 r. związał się z Narodową Organizacją Wojskową (zaprzysiężony pod pseudonimem „Starowolski”). 

W czasie wojny i po jej zakończeniu działał w NOW. W maju 1947 r. objął funkcję wikariusza w Niedźwiedziu 
(powiat limanowski), a od 1 kwietnia 1948 r. w Rabce, tu uczył religii w szkole Wieczorkowskiego. W 1951 r. 

nawiązał z nim kontakt Jan Szponder (znajomy z wojennych czasów konspiracyjnych). Ks. Lelito dostarczał mu 

informacji o sytuacji w kraju i stosunkach państwo – kościół. W 1952 r. UBP rozpracował działalność osób 

związanych ze Szponderem. Ks. Lelito zostaje aresztowany i skazany na karę śmierci, po siedmiu miesiącach 

pobytu w „bloku śmierci” w więzieniu na Montelupich w Krakowie, decyzją Rady Państwa zamieniono karę 

śmierci na dożywotnie więzienie. Więziony we Wronkach i Rawiczu, ze względu na stan zdrowia urlopowany 
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W dniu 12 listopada 1952 r. został on aresztowany za działalność szpiegowską na rzecz 

Stanów Zjednoczonych. W wyniku prowadzonego dochodzenia i zeznań wymuszonych na ks. 

Lelicie aresztowano także sześć innych osób, księży i świeckich
564

, którzy zostali oskarżeni 

o uczestnictwo w siatce szpiegowskiej prowadzonej przez ks. Lelitę i szpiegowanie na rzecz 

Stanów Zjednoczonych. W wyniku sfingowanego procesu (Proces Kurii Krakowskiej – 21 

stycznia 1953 r.) sąd skazał na karę śmierci trzy osoby: Edwarda Chachlicę, Michała 

Kowalika i księdza Józefa Lelitę
565

. Pokazowy proces katechety, transmitowany „na żywo”, 

musieli oglądać uczniowie liceum. Kar śmierci nie wykonano, bowiem wyroki zostały 

zamienione decyzją Rady Państwa z 18 sierpnia 1953 r. na kary dożywotniego więzienia. 

W wyniku amnestii w 1956 r. wszyscy zostali zwolnieni z więzienia, jednak więzienne tortury 

sprawiły, że ich zdrowie zostało bardzo nadszarpnięte; ks. Szymonek zmarł w 1973 r., 

w wieku 54 lat, a ks. Lelito żył pięć lat dłużej
566

. Zaplanowana akcja niszczenia kościoła 

dotknęła Kurię Krakowską, w tym celu wykorzystano ks. Józefa Lelito, a przy okazji ofiarą 

tych działań stał się i jego przyjaciel ks. Franciszek Szymonek
567

. 

Rok 1950 był przełomowy w historii szkoły, bowiem po okresie dwudziestoletnim 

funkcjonowania prywatnej szkoły dra J. Wieczorkowskiego (15 lat przed II wojną światową 

i 5 lat do wojnie), liceum zostało upaństwowione. Zmarł założyciel i były właściciel szkoły, 

dr J. Wieczorkowski. W protokole Rady Pedagogicznej widnieje zapis, że podano do 

                                                                                                                                                   
od odbywania kary na rok, opuścił więzienie 22 listopada 1956 r. i do niego już nie wrócił. Zmarł w Rabce 18 

marca 1978 roku. w 1992 r. sąd unieważnił wyrok sądu komunistycznego. Por. M. Olszewska, E. Trybowska, 

Słownik…, dz. cyt., s.168-169.  
564 Ks. Jana Pochopienia (notariusz Kurii metropolitalnej), ks. Franciszka Szymonka (przyjaciel ks. Lelito 

z Rabki), ks. Wita Brzyckiego (notariusz Kurii metropolitalnej), Edwarda Chachlicę, Michała Kowalika 

i Stefanię Rospond (Kongregacja Żywego Różańca Dziewcząt). 
565 Pozostałym oskarżonym wymierzono następujące kary: ks. Franciszek Szymonek - dożywotnie pozbawienie 
wolności, ks. Wit Brzycki – piętnaście lat więzienia, ks. Jan Pochopień - osiem lat, Stefania Rospond sześć lat 

pozbawienia wolności. Marek Klecel, Księża męczennicy w PRL… dz. cyt., s. II 
566

 Marek Klecel, Księża męczennicy w PRL… dz. cyt.,. s. III-IV. 
567

 Franciszek Szymonek urodził się w 1919 r. w Oświęcimiu, w 1942 r. przyjął święcenia kapłańskie i został 

wikarym w Raciborowicach. Funkcję tę pełnił do 1947 roku, później posługę kapłańską pełnił w Chrzanowie-

Kościelcu (1947-1948), oraz w Niegowici (1948-1950). Przełomową w jego życiu była praca duszpasterska 

w Rabce, którą rozpoczął w 1950 roku. Spotkał tam ks. Józefa Lelito, którego znał od 1937 r. Był 
poinformowany o działalności konspiracyjnej ks. Józefa Lelito i zaczął mu w niej pomagać. Miał być obecny 

przy pisaniu wiadomości za granicę atramentem sympatycznym przez ks. Lelitę. Miał uczestniczyć na przełomie 

maja i czerwca 1952 r. w zakopywaniu słoika – skrzynki kontaktowej na górze Piatkowej w Chabówce. 

Przechowywał druki konspiracyjne, oraz ampułki z atramentem sympatycznym od ks. Lelito. Część z nich 

zniszczył, resztę znaleźli funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa w czasie rewizji. Posłużyły one jako dowód 

w sprawie. Został oskarżony o „współpracę szpiegowską z ks. Józefem Lelito”. Wyrokiem z 27.01.1953 r. został 

skazany na dożywocie. Wyrok odsiadywał w więzieniu „Montelupich” w Krakowie, oraz we Wronkach. Prośby 

o ułaskawienie pisane do Bolesława Bieruta oraz Konstantego Rokossowskiego nie dały rezultatu. Został 

zwolniony z więzienia 22.12.1956 r. na pół roku i już do niego nie powrócił. Na wolności pełnił pracę 

duszpasterską. Pozostawał jednak pod stałą kontrola Urzędu Bezpieczeństwa. Do śmierci w 1973 r. mieszkał 

w Zubrzycy Górnej, gdzie został pochowany. Por. Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego 
w Krakowie 1939 – 1956, http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,szymonek, [dostęp: 12.10.2020]. 

http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,szymonek
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wiadomości Kuratorium, iż w tej sytuacji dr W. Holejko podjął się pełnienia obowiązków 

dyrektora Szkoły
568

.  

Rok szkolny 1950/51 rozpoczął się 3 września, w szkole funkcjonowały już podwójne 

klasy ósma i dziewiąta, czyli łącznie było osiem oddziałów o programie jednolitym, bez 

podziału na typy humanistyczny i matematyczno-fizyczny. 1 marca 1951 r. została podpisana 

umowa najmu pomiędzy właścicielem budynku, Franciszkiem Balą a Skarbem Państwa, 

reprezentowanym przez pełniącego obowiązki dyrektora szkoły drem Włodzimierzem 

Holejko na wynajem budynku szkolnego „Jaworzyna”
569

. We wrześniu 1951 roku w szkole 

pracowało dwunastu nauczycieli
570

. Ważną postacią, która wywarła w tamtych czasach 

olbrzymi wpływ nie tylko na młodzież licealną był ks. Mieczysław Maliński. Do Rabki 

przybył w 1949 roku, a od 1 września 1952 r. rozpoczął naukę religii. Uczył także w Szkole 

Podstawowej na „Łęgach”, w Szkole Podstawowej na Słonem i w Państwowym Liceum dla 

Wychowawczyń Przedszkoli w „Teresce”
571

.  

                                                
568 Kronika szkoły 1945 -1965, Archiwum szkoły. 
569 Na okres 10 lat za kwotę 1500 zł „w nowej walucie”. Kserokopia umowy z dnia 1 marca 1951 r.,  archiwum 

autora. 
570 Dyrektor Włodzimierz Holejko (Nauka o świecie współczesnym, j. łaciński), ks. Józef Lelito (religia), 

Jadwiga Podkowiecka (j. polski), Zofia Madlerowa (j. polski, j. francuski), Wiesława Jarosz (j. rosyjski), dr 
Edward Tomaszewski (historia, logika), Wanda Skuła (geografia i biologia), Juliusz Madler (matematyka), 

Marian Jaremski (fizyka i chemia), Stanisław Wieczorkiewicz (przysposobienie obronne, wf chłopców), 

Maria Porębska (przysposobienie obronne dziewcząt, wf dziewcząt), Zofia Daun (rysunki). Kronika szkoły 

1945 -1965, Archiwum szkoły. 
571  Ks. Mieczysław Maliński urodził się 31 października 1923 r. w Brzostku, (miasteczko w woj. 

Podkarpackim), bardzo wcześnie stracił rodziców (matka zmarła w 1926, a ojciec w 1938), od lat dziecinnych 

związany był z Krakowem. Tutaj na swojej drodze życiowej poznał Jana Tyranowskiego, późniejszego Sługę 

Bożego oraz Karola Wojtyłę, późniejszego papieża i świętego, któremu służył m.in., jako ministrant w jego 

wawelskiej mszy prymicyjnej 2 listopada 1946 w krypcie św. Leonarda. Pod ich wpływem wstąpił do 

podziemnego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz studiował teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Święcenia kapłańskie przyjął 24 lipca 1949. Następnie z inspiracji arcybiskupa Eugeniusza Baziaka uzupełniał 
studia na innych uczelniach: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiował filozofię, Papieskim 

Athenaeum Angelicum w Rzymie, gdzie studiował w latach 1963–1967, broniąc doktoratu z teologii na temat: 

Teologia Karla Rahnera, a następnie w Monachium i Münsterze. Po ukończeniu studiów zagranicznych 

wykładał w krakowskim Wyższym Seminarium, a następnie był wykładowcą w Instytucie Liturgicznym. 

Pracował przez 11 lat, (1949 – 1960) jako duszpasterz w Rabce, gdzie był wikarym przy kościele św. Marii 

Magdaleny i rektorem kaplicy św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz nauczycielem religii. Od 1960 był 

duszpasterzem w Krakowie, początkowo związanym z kościołem św. Szczepana, a od 1976 rektorem kościoła 

sióstr Wizytek. Towarzyszył papieżowi Janowi Pawłowi II w wielu jego pielgrzymkach, pisząc później teksty do 

wielu książek, m.in. do albumowego wydania Pielgrzymki do świata. Zajmował się pracą duszpasterską 

w środowiskach studenckich przy krakowskim kościele św. Anny. Przez wiele lat (do 2006) współpracował 

z „Tygodnikiem Powszechnym”. W 2011 została utworzona Fundacja Księdza Mieczysława Malińskiego 
„Będzie Lepiej”. Głównym celem fundacji jest pomoc w rozwoju artystycznym dzieci z ubogich rodzin. 

Od początku działalności fundacji ks. Mieczysław Maliński był jej prezesem. Zmarł 15 stycznia 2017 

w Krakowie. Msza pogrzebowa, której przewodniczył bp. Tadeusz Pieronek została odprawiona 24 stycznia 

w krakowskim kościele sióstr Wizytek a kazanie poświęcone „człowiekowi, który uczył przyjaźni z Bogiem 

i ludźmi” wygłosił bp. Grzegorz Ryś. Ks. dr Mieczysław Maliński został pochowany na cmentarzu Salwatorskim 

w Krakowie, a żegnała go odśpiewana przez zgromadzonych jego ulubiona kolęda góralska: „Oj Maluśki, 

Maluśki, kieby rękawicka…”, https://www.wprost.pl/kraj/10038921/Nie-zyje-ksiadz-Mieczyslaw-Malinski-

wieloletni-przyjaciel-Jana-Pawla-II.html, [dostęp: 12.10.2020].  

https://www.wprost.pl/kraj/10038921/Nie-zyje-ksiadz-Mieczyslaw-Malinski-wieloletni-przyjaciel-Jana-Pawla-II.html
https://www.wprost.pl/kraj/10038921/Nie-zyje-ksiadz-Mieczyslaw-Malinski-wieloletni-przyjaciel-Jana-Pawla-II.html


194 

Ksiądz M. Maliński był dla młodzieży wzorem do naśladowania, zarówno pod 

względem życia duchowego, jak i rozwoju intelektualnego. To dzięki jego staraniom w Rabce 

głosił rekolekcje dla młodzieży liceum ks. Karol Wojtyła w latach 1953, 1954, 1955, 1956 

i 1957
572

. Ewa Owsiany napisała: „Pewnego razu wśród tych profesorskich seniorów zjawił 

się Ks. Mieczysław Maliński, posiadacz trzyletniego stażu w kapłaństwie. Szybko dołączył do 

szacownego grona. Zaprzyjaźnił się z całą szkołą. Mój ojciec [dr W. Holejko – autor] lubił 

wizytować jego lekcje; fascynowała go żywiołowa radość młodego księdza...”
573

. Mariola 

Hochstim-Łysak wspomina: „Uwielbiany przez nas ksiądz Maliński „zarekomendował” nam 

swojego przyjaciela, określając Go jako „niezwykle równego gościa”, co to „i kajaki, i narty, 

i wycieczki”. Chciał w ten sposób złagodzić nasze rozczarowanie, że ktoś inny będzie nam 

rekolekcjonował”
574

. W czasie wielkopostnych rekolekcji rabczańskich ks. Karol Wojtyła 

zatrzymywał się u ks. Malińskiego w „Białym Dworku” przy Białej Alei, dziś noszącej nazwę 

ulicy Orkana
575

. To mieszkanie było także otwarte dla wszystkich uczniów rabczańskiego 

liceum, którzy korzystali z bogatego księgozbioru księdza. Tu znajdowali u niego duchowe 

wsparcie, pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, nigdy nie wymawiał się brakiem 

czasu
576

.  

Na rok przed swą tragiczną śmiercią tak wspominała księdza Malińskiego 

i rabczańskie Liceum absolwentka tej szkoły, żona prezydenta RP, Maria Kaczyńska: 

„Marzyłam o medycynie. Jednak wybito mi to z głowy, tłumacząc, że mam zbyt słabe zdrowie, 

by zostać lekarzem. Myślałam też o romanistyce, w liceum w Rabce uczyła mnie francuskiego 

wspaniała nauczycielka, profesor Madlerowa, ale wszyscy pytali: „Co ty będziesz po tym 

robiła?” Szkolnym katechetą był słynny ksiądz Mieczysław Maliński, którego uwielbiała nie 

tylko młodzież. Na jego kazaniach bywały tłumy. Mówił zwięźle, inteligentnie. Bardzo 

nowoczesny, jeździł na skuterze, wszystkim imponował. Do dziś pamiętam profesora 

Tomaszewskiego, który uczył łaciny, historii i logiki, profesora Madlera – postrach 

z matematyki, profesor Felicję Fulińską od chemii. Świetna kadra, jeszcze ze Lwowa”
577

.  

                                                
572 E. Owsiany, Rekolekcje Rabczańskie ks. Karola Wojtyły, Wydawnictwo W, Kraków 2013, s. 22. 
573 Tamże, szczegółowy opis słowa głoszonego przez ks. Karola Wojtyłę. 
574 Tamże, s. 147. 
575 Pobyt K. Wojtyły w Rabce został upamiętniony tablicą, ufundowaną przez Urząd Miasta Rabka – Zdrój, 

która mieści się na ścianie budynku „Biały Dworek” (Rabka, ul. Orkana 26). Tablica została odsłonięta 16 maja 

2000 r. w dniu osiemdziesiątych urodzin Jana Pawła II; inicjatorem ufundowania tablicy był mgr Szczepan 
Oleksy (rabczański radny, były dyr. Liceum Romera).  
576 Warto dodać, że w Białym Dworku „u Mietka” zatrzymał się również dla poratowania ducha (i nogi w gipsie) 

przyjaciel z Piwnicy Pod Baranami - Piotr Skrzynecki. Relacja E. Owsiany w czasie spotkania z autorem, 

podczas zjazdu absolwentów w 2018 r. 
577

 Przystanek byłam, jestem, będę, wypowiedź dla pisma „Pani”, czerwiec 2009. 
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Ks. M. Maliński nie ograniczał się tylko do nauczania religii, lecz dbał 

o wszechstronny rozwój swoich podopiecznych. Był dla nich inicjatorem krajoznawczych 

wypraw wakacyjnych i przewodnikiem życia. Uczył młodzież wrażliwości na wszystko, co 

godne uwagi, prowadzał na wartościowe filmy, pomagał odkrywać dobro i piękno 

w człowieku, w przyrodzie, w twórczości ludzkiej, a także we własnym wnętrzu.  

 

Fotografia 29. Ks. K. Wojtyła i ks. M. Maliński oglądają 

spektakl „Judasz z Kariotu” w wykonaniu młodzieży 

liceum w rabczańskim parku w 1956 r., fot. archiwum 

E. Owsiany. 

 
Fotografia 30. Tablica upamiętniająca pobyt ks. Karola 

Wojtyły w Rabce, podczas rekolekcji Wielkopostnych, 

głoszonych dla młodzieży Liceum w latach 1953-1957, 

fot. P. Kuczaj. 

        Niejednemu z uczniów pomógł odnaleźć powołanie życiowe, doradzał, jakie wybrać 

studia. Absolwentka liceum, Ewa Owsiany, pisarka, reportażystka, tak go wspomina: „Polska 

była w nas dzięki niemu. Był wielkim autorytetem dla całej rabczańskiej młodzieży. Zabierał 

swoich uczniów na wycieczki, z czego musiał się tłumaczyć na UB w Nowym Targu. Lata 

później, gdy skrzykiwaliśmy się na jubileusze czy to naszych matur, czy lat Jego kapłaństwa, 

wspominał dawną Rabkę, i drewnianą skocznię – powtarzał, że nasze życie jest jak zjazd na 

skoczni – odbijamy się od progu matury i lecimy przez życie, a nasz lot jeszcze trwa. Był 

maksymalistą, uważał, że trzeba dawać z siebie wszystko aż do grobowej deski. Humor, dobre 

serce, duże wymagania, bezbłędna wiedza…”
578

. Ks. Maliński nie tylko uczył religii, zgłębiał 

tajemnice wiary, ale przy okazji otwierał młodym ludziom oczy na szeroko pojęte wartości 

kultury polskiej i światowej, m. in. organizując np. przedstawienia teatralne, z których 

największy rozgłos zyskało przedstawienie „Judasz z Kariothu” Karola Huberta 

                                                
578 B. Rotter-Stankiewicz, On miał coś, co powinien mieć każdy artysta i duchowny: powołanie, Dziennik Polski 

21-22 stycznia 2017;  
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Rostworowskiego
579

. Spektakl został wystawiony w parku Zdrojowym i w kaplicy św. 

Teresy. Wśród widzów byli obecni, między innymi ks. Karol Wojtyła i Jarosław 

Iwaszkiewicz
580

.  

Z pobytem ks. K. Wojtyły w Rabce wiążą się także interesujące wspomnienia 

Kazimierza Jerzyka, założyciela zespołu „Jaworzyna Dixiland Jazz-Band”, działającego przy 

rabczańskim liceum, a założonego z inicjatywy ks. Malińskiego.  

W liście do Ryszarda Nowackiego 

Kazimierz Jerzyk tak wspomina to 

wydarzenie: „W lipcu 1956 roku, 

zorganizowaliśmy w rabczańskiej ,,Szarotce'' 

kwestę na rzecz harcerzy. W tym czasie 

przebywał w Rabce Biskup Karol Wojtyła, 

zaproszony przez Ojca Malińskiego na 

rekolekcje w liceum. Graliśmy wtedy 

w orkiestrze między innymi takie utwory jak 

,,Saint Louis Blues” i ,,When the Saints Go 

Marching In”
581

. Na fotografii 

zamieszczonej w liście widnieje słynny 

skuter Lambretta ks. Malińskiego. Wśród 

członków zespołu uczniami Liceum byli: 

Jerzy Węglorz, absolwent Liceum z 1956 

r., Bogdan Węglorz absolwent Liceum z 1959 r., Bogusław Nowacki absolwent Liceum 

z 1959 r.  

Redaktor Ewa Owsiany po pojawieniu się w mediach oskarżeń ks. Malińskiego 

o współpracę z SB napisała w imieniu jego uczniów list podpisany przez wielu, w którym tak 

charakteryzuje księdza: „Za Twoimi lekcjami przepadały podstawówki i aż dwa rabczańskie 

licea. Bardzo wiele Ci zawdzięczamy. Mówiłeś, że o każdym z nas mógłbyś napisać książkę. 

To znak Twojego serdecznego związku z nami. Nie byliśmy nigdy dla Ciebie zbiorowiskiem 

nazwisk, anonimową masą. Każdego widziałeś z osobna, każdy był godny Twego 

                                                
579 Relacja Ewy Owsiany, podczas zjazdu absolwentów LO w 2018 r. 
580 Jarosław Iwaszkiewicz po wojnie przebywał w Rabce w 1953, 1957, 1958 i 1966 roku, traktując ją, jako 

miejsce schronienia, miejsce prywatnego odpoczynku, niezakłóconej twórczej pracy i bazy służącej do wypraw 
górskich. Porównaj A. Czabanowska Wróbel, Adres: Rabka – Zdrój. Iwaszkiewicz w Rabce, [w]: Z. Budrewicz, 

J. Ceklarz (red), Rabka w literaturze, literaci w Rabce, Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, Rabka – Zdrój 

2018, s. 89, 94. 

Dokument 13. List Kazimierza Jerzyka, „Jaworzyna Dixiland 

Jazz-Band”, archiwum autora 
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zainteresowania. Z dzieciakami grałeś w piłkę, gdzieś u gazdów na Słonem, ze starszymi 

wybierałeś się w góry, nad morze i jeziora. Umiałeś słuchać, podsuwałeś ciekawe książki. 

Podpowiadałeś nam cichutko słowo: Polska i wezwanie: Bądź człowiekiem. Pomagałeś 

odkrywać drogi powołania. Uczyłeś, jak oswajać przyjaciół i wrogów: spokój, umiar, serce 

na dłoni, wytrwałość. Uczyłeś patrzeć na filmy. Pociągał nas Twój zachwyt nad wszystkim, co 

wartościowe. I Twój przykład, gdy jako jeden z pierwszych w Rabce poszedłeś oddać krew dla 

powstańców węgierskich w 1956 roku. Zostawiłeś nam siebie, ucząc przyjaźni z Bogiem 

i ludźmi. Zostawiłeś nam również Ojca Świętego. Bo Tobie zawdzięczamy pierwsze spotkania 

z Nim, gdy był jeszcze księdzem Wojtyłą. Ufaliśmy Ci i ufamy; bardzo nam ciężko przeżywać, 

to, co teraz Cię spotyka...”
582

. 

 

Fotografia 31. Ks. M. Maliński na swoim skuterze wraz z młodzieżą Liceum, fot. z archiwum M. Miętus 

Ks. Maliński wywarł ogromny wpływ na swoich podopiecznych przez kształtowanie 

ich postaw humanitarnych, religijnych, światopoglądowych. Jego kazania, chociaż krótkie 

i oszczędne w słowach, zawierały głęboką treść i przesłanie. W czasie Mszy świętej w Rabce 

– Zdroju w dniu 30 maja 2009 r. podczas jubileuszu 60-lecia swojego kapłaństwa powiedział: 

„Stara gwardia nie umiera! Trzymać szereg, równać krok i maszerować. Przeżywamy radość 

spotkania. Patrzymy na siebie. Na naszych twarzach całe nasze życie. Pięćdziesiąt z górą lat. 

Po maturze. Od czasu, jak startowaliśmy w życie. Godzi się, żeby po tylu latach popatrzeć 

wstecz, oddać, co się należy tym, którym zawdzięczamy nasz kształt człowieczy. Decyzja o nim 

                                                                                                                                                   
581  Fotokopia listu, udostępniona przez Roberta Nowackiego, syna Ryszarda Nowackiego (ucznia Liceum 
i maturzysty z 1956 roku), archiwum autora. 
582 E. Owsiany, Rekolekcje…, dz. cyt., s. 39-40. 
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należy do nas. Zawsze należy do konkretnego człowieka. Ale ludzie, których spotykamy 

w drodze, są darem Bożym. Darem Bożym byli nauczyciele, tak, jak byli nim Rodzice; darem 

Bożym byli koledzy i koleżanki, tak, jak była nim nasza rodzina. I oni wszyscy byli z nami, 

gdyśmy kształtowali siebie. Wiec patrzymy na siebie pytając: Byłeś wierny? Co zostało 

z tamtych lat? Co zostało z tamtych przemyśleń, zamiarów, planów, celów? Co zostało 

z tamtej wiary? z tamtej nadziei. Z tamtej miłości co jeszcze przed nami. Trzeba iść na całość. 

Nie wolno oddać walkowerem swoich szans. Stara gwardia nie umiera, a można umrzeć 

jeszcze za życia. Dlatego maszeruj, równaj krok, trzymaj szereg. Jak ci Pan Bóg dał 

przyjaciół, to ceń sobie przyjaźń. Stare przyjaźnie niech ożyją, niech rodzą się nowe. Bo iść 

razem zawsze łatwiej, niż iść samotnie. Zmieniło się w Rabce, nabudowało nowych domów, 

nowi ludzie przyszli. Ale my jesteśmy ci sami. Stara gwardia nie umiera. Tylko coraz ktoś 

ginie. Ale był z nami w drodze, ale szedł razem, ale należał do grupy, do oddziału. Pamiętamy 

o tych, co już na tamtym brzegu. Czcimy ich pamięć. Z profesorów odeszli wszyscy. Ale co im 

zawdzięczamy – to jeden Pan Bóg wie. Zostały w nas ich lekcje, ich mądrość i troska, ich 

powiedzenia, ich narzekania na nas, upominanie, żebyśmy dali z siebie wszystko, na co nas 

stać i to obowiązuje do dzisiejszego dnia i do grobowej deski. Żeby dawać z siebie wszystko, 

na co nas stać”
583

.  

W latach 1950-1954 rabczańskie liceum funkcjonowało pod nazwą „Państwowa 

Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego w Rabce” a od 1954 r. szkoła zmienia nazwę na 

„Liceum Ogólnokształcące w Rabce”. W tym właśnie roku pełniący obowiązki dyrektora dr 

Włodzimierz Holejko zmarł nagle 7 maja 1954 r. po krótkich kłopotach związanych 

z chorobą serca
584

.  Po raz drugi w tak krótkim czasie szkoła straciła dyrektora. Stało się to 

tak niespodziewanie, że cała społeczność szkolna była zszokowana tym wypadkiem, 

ponieważ kilka dni wcześniej dyrektor Holejko towarzyszył młodzieży szkoły 

w pierwszomajowym pochodzie. Zdzisław Olszewski tak go wspomina: „To był świetny 

                                                
583 Treść kazania zanotowała E. Owsiany, notatka udostępniona autorowi. 
584  Włodzimierz Holejko urodził się 4 lutego 1897 r. w Przemyślu, gdzie ukończył szkołę powszechną 

i gimnazjum, po zdaniu egzaminu maturalnego w 1915 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończył w 1921 r. W latach 1922-1928 studiował filologię 

klasyczną na Uniwersytecie Karola w Pradze; przedmioty główne - j. łaciński i grecki, przedmiot uzupełniający - 

literatura starożytna. W roku 1928 uzyskał tytuł dr filozofii, który został nostryfikowany na Uniwersytecie 

Warszawskim, uprawnienia nauczyciela szkół średnich uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po 

czym w roku szkolnym 1928/1929 rozpoczął pracę w Gimnazjum Sanatoryjnym Męskim dr J. 

Wieczorkowskiego oraz Gimnazjum Sanatoryjnym Żeńskim im. Św. Teresy w Rabce, jako nauczyciel j. 

łacińskiego. Był jednym z współzałożycieli Oddziału PTT w Rabce oraz współzałożycielem Muzeum 

Etnograficznego im. W. Orkana w Rabce. W czasie okupacji sprawował funkcję kierownika szkoły 
powszechnej, a po zakończeniu wojny powrócił do gimnazjum i liceum Wieczorkowskiego, gdzie uczył przede 
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fachowiec, ale straszna „pila”!. Przystojny mężczyzna, 

wyglądał jak typowy senator rzymski. Bardzo wiele od nas, ale 

i od siebie wymagał. Zawsze coś w myślach ważył, kiedy zaś 

się odezwał - poemat! Wyżyny kultury polskiego języka”
585

.  

Już podczas pogrzebu przedstawiciel reprezentujący 

wizytatora poinformował kierownictwo szkoły, że obowiązki 

dyrektora obejmie tymczasowo Marian Jaremski
586

, który 

zmuszony był zorganizować i przeprowadzić maturę oraz 

egzaminy promocyjne. Pełnił on obowiązki dyrektora do 31 

grudnia 1954 r., kierując trzynastoosobowym gronem 

pedagogicznym Liceum
587

. Nie otrzymał jednak mianowania 

na to stanowisko, a główną przyczyną była jego bezpartyjność, gdyż mimo nacisków 

odmówił wstąpienia do partii
588

. Jako nauczyciel i dyrektor był bardzo sumienny, 

obowiązkowy i systematyczny. W stosunku do uczniów był wymagający, ale przy tym 

                                                                                                                                                   
wszystkim łaciny, poszerzając ją o kulturę antyczną por. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 

94-95.  
585 Z. Olszewski, Michał od…, dz. cyt., s. 98-99. 
586 Marian Jaremski urodził się 19. czerwca 1902 r. w Krakowie, gdzie ukończył gimnazjum i zdał egzamin 

dojrzałości w Gimnazjum Realnym, po czym studiował na Wydziale Fizyczno-Chemicznym UJ w Krakowie. 
Egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich zdał z chemii, mineralogii oraz fizyki. Pracę pedagogiczną 

rozpoczął od 1września 1926 r. w prywatnym Gimnazjum w Oświęcimiu, w którym pracował do 31 sierpnia 

1929 r., po czym przez dziewięć lat był nauczycielem w Gimnazjum i Liceum oo. Pijarów im. Stanisława 

Konarskiego w Krakowie. W czasie okupacji w latach 1940-1944 był zatrudniony w Publicznej Męskiej Szkole 

Handlowej w Krakowie, jednocześnie prowadził tajne nauczanie gimnazjalistów. Jego związki z Rabką datują 

się od lat przedwojennych, przebywał tu często, odbywając wycieczki po Beskidach, bywał też w Gorcach 

i Tatrach. W Rabce ożenił się z Janiną z Mańkowskich, której rodzina prowadziła w Rabce pensjonat 

„Kasztelanka”, po wyzwoleniu przybył do Rabki, by 1marca 1945r. rozpocząć pracę w Prywatnym Gimnazjum 

i Liceum Koedukacyjnym dr Jana Wieczorkowskiego w charakterze nauczyciela chemii i fizyki. W rabczańskim 

LO obchodził pięćdziesięciolecie pracy pedagogicznej, po tylu latach odszedł na emeryturę w 1976 r. Zmarł 

2 lipca 1992 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rabce. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik 
…, dz. cyt., s. 114-115. 
587 Marian Jaremski, p.o. dyrektora (nauczyciel fizyki, opiekun ZMP), Jadwiga Podkowiecka ( j. polski, kółko 

polonistyczne i recytatorskie), Władysława Grzelak (j. polski, historia, opieka nad świetlicą szkolną), Antoni 

Boczulski (j. rosyjski, przysposobienie wojskowe chłopców oraz opieka nad Kołem Przyjaźni Polsko -

Radzieckiej, Felicja Fulińska (od 1 września nowa nauczycielka chemii i fizyki, koło chemiczne), Zofia 

Madlerowa (język francuski, j. łaciński), dr Edward Tomaszewski (historia, nauka o świecie współczesnym, j. 

łaciński, opieka nad Radą Uczniowską i sklepikiem szkolnym), Juliusz Madler (matematyka), Wanda Skuła 

(biologia, geografia, opiekę nad kółkiem biologicznym i Szkolną Kasą Oszczędności), Maria Porębska (wf 

dziewcząt, dożywianie młodzieży), Jadwiga Mizgała (przysposobienie wojskowe żeńskie oraz opieka nad 

LPŻ), Czesław Banaś (wf męski, opieka nad SKS) oraz ks. Mieczysław Maliński (religia). Zob. Kronika szkoły 

1945-1965, Archiwum szkoły. 
588 Był człowiekiem aktywnym, przez wiele lat działał w Radzie Miejskiej. Za swoją pracę został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 

Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Nauczyciel”. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 114-

115.  

Fotografia 32. Włodzimierz 
Holejko, foto archiwum autora. 
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sprawiedliwy. Osiągał bardzo dobre wyniki nauczania. Cieszył się dużym autorytetem wśród 

młodzieży.  

Jego syn Bohdan wspomina: „Sam byłem uczniem ojca, więc wiem, że jako nauczyciel 

fizyki był niezrównany. Niesamowicie wymagający, budził respekt – wielu kolegów po prostu 

bało się ojca, ale ów strach wynikał z obawy, żeby nie skompromitować się niewiedzą. 

Koledzy podkreślają do dziś, że ojciec cieszył się przede wszystkim autorytetem wiedzy. Był 

sprawiedliwy i nie znam przypadku, żeby któryś z uczniów ojca został przez niego 

skrzywdzony”
589

 

M. Jaremski cieszył się także wielkim uznaniem 

wśród kolegów i dyrektora szkoły, Adama Stefanowicza, 

który wspomina go tak: „Byłem przełożonym i młodszym 

kolegą, później przyjacielem Mariana Jaremskiego. Jak on 

poważnie traktował swoje nauczycielskie powołanie! Jego 

surowość względem uczniów była pozorna, on szczerze 

kochał młodzież, to uczucie było odwzajemnione. Zdobył 

wielki autorytet, bo wiele wymagający od siebie, równie 

dużo wymagał od uczniów. Całym swoim postępowaniem 

dawał wspaniały przykład uczniom i kolegom-

nauczycielom. Ceniliśmy w nim Człowieka, Polaka, 

Nauczyciela, Społecznika, Przyjaciela. Wielkie litery niech podkreślą rangę tego, kim był 

Marian Jaremski. Dzięki niemu nasze rabczańskie gimnazjum wychowało wielu wspaniałych 

ludzi, wśród nich także naukowców, lekarzy, farmaceutów, inżynierów, pedagogów, którzy 

swoją karierę wiążą z wpływem, jaki na ich wiedzę, wybór kierunku studiów i postawy 

życiowej wywarł prof. Marian Jaremski
590

.  

  W tym czasie w Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce pracowali 

bardzo wymagający nauczyciele, obowiązywał uczniów także stosunkowo rygorystyczny 

Regulamin, w którym zapisano m.in. „Obowiązkiem ucznia jest równo z dzwonkiem na lekcję 

zajęcie swojego miejsca w klasie, przygotowanie zeszytu, podręcznika i innych pomocy 

naukowych. Po ukończeniu lekcji uczniowie opuszczają klasę po wyraźnym zezwoleniu 

nauczyciela. W czasie przerw nie wolno opuszczać terenu szkoły z wyjątkiem zakupu drugiego 

śniadania na drugiej i trzeciej przerwie międzylekcyjnej w następujących sklepach: Irys, Ptyś, 

                                                
589 Żółta Dwójka, II Drużyna Harcerzy im. Gen. W. Sikorskiego, z cyklu Ocalić od zapomnienia, T. 3 z. 2, s. 71. 
590

 Tamże, s. 71. 

Fotografia 33. Marian Jaremski, fot. 
archiwum autora. 
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Kefirek. W razie konieczności wyjścia w innej sprawie należy uzyskać zezwolenie 

wychowawcy lub dyżurnego nauczyciela”
591

.  

Sporo miejsca w Regulaminie poświęcono wyglądowi uczniów oraz aktywności poza 

szkołą w czasie wskazanym jako wolny i do dyspozycji uczniów: „Codzienny strój ucznia 

winien być schludny i estetyczny. Strojem wyjściowym na uroczystości szkolne jest ciemny 

garnitur, biała koszula i krawat dla chłopców, a granatowa spodniczka i biała bluzka dla 

dziewcząt. Uczniowski strój wyjściowy zastępuje harcerzom ich umundurowanie. Uczniów 

obowiązuje noszenie tarczy na wierzchnim ubraniu zarówno w szkole, jak i poza nią. 

Nieobecność należy usprawiedliwiać pisemnie w pierwszym dniu po powrocie do szkoły. Przy 

przewidywanej nieobecności dłuższej (ponad trzy dni) należy zawiadomić pisemnie lub 

telefonicznie wychowawcę najpóźniej trzeciego dnia nieobecności. Wolne od zadań 

domowych popołudnie ustala się na sobotę. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ma 

prawo zgłosić się do jej poprawienia w ciągu następnego tygodnia... Uczniom wolno bez 

opieki rodziców przebywać tylko w tych lokalach, które nie prowadzą sprzedaży alkoholu (np. 

Ptyś, Szarotka, cukiernia ob. Stachiewicza). Uczniom wolno przebywać poza domem w zimie 

do godziny 21.00, a w lecie do godziny 22.00
592

. 

W dniu 1 stycznia 1955 r. nastąpiła zmiana dyrektora Liceum, Mariana Jaremskiego 

zastąpił Adam Stefanowicz
593

 (powszechnie uważano, że był to dyrektor „przywieziony 

                                                
591 Regulamin Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera w Rabce z 1976 r., s. 1, archiwum autora. 
592 Tamże, s. 1, 2, archiwum autora. 
593 Adam Adalbert Stefanowicz ur. się 23.04.1915 r. w Voitsbergu (Styria), pochodził ze starej ormiańskiej 

rodziny, osiadłej na południowych kresach Rzeczypospolitej. Po maturze w Stryju rozpoczął studia na Wydziale 

Humanistycznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Jednocześnie pracował w Bibliotece Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, w latach 1936-1939 jako bibliotekarz, a w latach 1939-1941 jako 

kierownik oddziału Filii Biblioteki Akademii Nauk USRR we Lwowie. Podczas obławy ulicznej w 1944 roku 
został postrzelony przez milicję ukraińską. Po pobycie w więzieniu i szpitalu z pomocą przyjaciół opuścił Lwów 

wraz z rodziną udał się do miejscowości Brzesko-Okocim. Od 7 maja 1945 r. do 31 sierpnia 1946 r. był 

zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni koło Poznania. Od sierpnia 1946 do czerwca 1952 r. 

został cywilnym pracownikiem wojska – archiwistą i wykładowcą historii, początkowo w Jednostce Wojskowej 

Nr 1424 w Gdańsku Oliwie, następnie od stycznia 1948 r. w Jednostce Wojskowej 2807 w Warszawie. W 1951 

r. ukończył Studia Wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie historii 

i uzyskał tytuł magistra filozofii. Od 1 lipca 1952 r. był kierownikiem Ośrodka Szkolenia Kadr Mechanizacji 

Rolnictwa w Radoczy (powiat wadowicki). Na własną prośbę został zwolniony z pracy w grudniu 1954 r. 

Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie decyzją z dnia 28 grudnia 1954 r. 

powierzył mu stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rabce (funkcję objął dnia 1 stycznia 1955 

roku), a w roku 1958 ten sam organ prowadzący mianował go na stanowisko dyrektora placówki, którą to 
funkcję pełni do 1977 r. W tym roku przeszedł na emeryturę i już jako emeryt kierował Filią Wojewódzkiej 

Biblioteki Pedagogicznej w Rabce do roku 2000 (był jej współzałożycielem w 1977 r.). Był członkiem PPR od 

lutego 1948 r., następnie od 1951 roku członek PZPR (ukończył w tym roku szkołę partyjną przy Jednostce 

Wojskowej w Warszawie). W czasie okupacji imał się różnych zawodów, był pracownikiem fizycznym 

w ogrodach miejskich, kelnerem, a także „karmicielem” w Instytucie prof. Weigla. Oprócz pracy zawodowej 

pełnił różne funkcje społeczne, m.in. był wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Narodowej, przewodniczącym 

Komisji Oświaty, przewodniczącym Frontu Jedności Narodowej, prezesem Oddziału PTTK w Rabce (1962-

1970). Za pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia, m.in. brązowy, srebrny i złoty Krzyż 

Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony 
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w teczce”. W kronice szkolnej o zatrudnieniu A. Stefanowicza zapisano: „Grono jest 

zaskoczone jego nagłym przybyciem, bez zapowiedzi kuratorium to też przyjmuje go z rezerwą 

i odrobiną lęku przed nieznanym systemem kierowania szkołą”
594

.  

Dyrektor Adam Stefanowicz został służbowo 

przeniesiony z Radoczy (dok. 14), w której był kierownikiem 

Ośrodka Szkolenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa, na 

stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rabce. 

W 1958 roku, po uzyskaniu rekomendacji PZPR (dok. 15), 

został mianowany na to stanowisko. Pomimo obaw ze strony 

kadry pedagogicznej dyr. Stefanowicz okazał się bardzo 

dobrym przełożonym, wykazywał się dużym doświadczeniem 

pedagogicznym, taktem, wielkimi zdolnościami 

organizacyjnymi, umiejętnością współżycia z gronem 

nauczycielskim, Komitetem Rodzicielskim i młodzieżą.  

Dyrektor Stefanowicz przyczynił się także do reaktywowania harcerstwa w Liceum, 

w 1957 r. Drużyny harcerskie męska i żeńska ożywiły swoją działalność, urządzając szereg 

uroczystości oraz imprez kulturalnych i turystycznych. Reaktywowane drużyny działały 

kolejno pod kierunkiem Władysławy Witek, Adama Stefanowicza, Zofii Kacperek, Ignacego 

Kurzei, Krystyny Piątkiewicz, Emilii Hapka. W 1967 r. opiekę nad drużynami przejęła Julia 

Mikuta, która doprowadziła do wzrostu liczby harcerzy (sześć drużyn), co pozwoliło na 

utworzenie w 1970 r. szczepu im. Eugeniusza Romera należącego do Komendy Hufca im. 

Władysława Orkana w Nowym Targu i Chorągwi Krakowskiej
595

.
  
 

Adam Stefanowicz wspominany jest jako człowiek niezwykle żywotny i pogodnego 

usposobienia. Jako dyrektor szkoły wyróżniał się sporym doświadczeniem pedagogicznym, 

wielkim taktem, umiejętnością współżycia z gronem nauczycielskim, z rodzicami oraz 

uczniami. Tworzył atmosferę harmonijnej współpracy, rozumiał problemy młodzież i cieszył 

się jej zaufaniem, co powodowało znaczący rozwój szkoły zarówno w sferze materialnej, jak 

i dydaktycznej
596

. W kronice szkolnej odnotowano: „Bardzo szybko okazuje się, że jest 

pedagogiem z powołania, człowiekiem rzutkim i odważnym. Z wykształcenia historyk, a więc 

                                                                                                                                                   
Działacz FJN, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Odznaka „Za współpracę 

z młodzieżą”. Por. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 277.  
594 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły.  
595 X Szczep ZHP w 1973 roku otrzymał swój sztandar, prowadząc działalność do roku 1987 czyli do momentu 

przejścia na emeryturę opiekuna Szczepu Julii Mikutowej, ostatni zapis w kronice szczepu miał miejsce 

w styczniu 1988 r. Por. Kronika szczepu, Archiwum szkoły.  
596 Refleksje autora, jako ucznia w latach 1972-1976. 

Fotografia 34. A. Stefanowicz, fot. 
archiwum Marii Stefanowicz. 
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w najszerszym tego słowa znaczeniu humanista. W szkole zapanowała wkrótce atmosfera 

przyjaźni, oparta na wzajemnym zaufaniu, szacunku, życzliwości i serdeczności. Dyrektor, 

jego troska o zdrowie i warunki bytowe tak grona jak i uczniów, jego wielka kultura osobista, 

poczucie humoru jednają mu wszystkich i rozładowują wszelkie napięcia i rodzące się 

konflikty”
597

.  

W 1959 r. na okres wakacji przez pięć kolejnych lat szkoła była wynajmowana na 

letnie kolonie dla dzieci pracowników Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy 

w Szczecinie
598

. Dzięki staraniom dyrektora Stafanowicza podpisana została także umowa, na 

mocy której zorganizowano wypoczynek letni dla rabczańskich licealistów w Wisełce koło 

Międzyzdrojów
599

. Ponadto zorganizowano internat dla młodzieży Liceum w pobliskim 

budynku willi „Stella”, który został zakupiony przez Wojewódzki Związek Spółdzielczości 

Pracy w Szczecinie. Przez dziewięć miesięcy roku szkolnego w willi „Stella” zorganizowany 

był internat dla młodzieży dojeżdżającej i mieszkającej dotychczas na stancjach, a także dla 

młodzieży z całej Polski, dzieci zaniedbanych, z rozbitych rodzin, przyjeżdżających do Rabki 

w celach leczniczych. Od 1 czerwca internat był zwalniany przez młodzież na rzecz 

uczestników kolonii dla młodzieży ze Szczecina
600

. 

Ze względu na wyż demograficzny wprowadzono także naukę dwuzmianową. Liczba 

uczniów i oddziałów w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Rabce 

w latach 1950-1961 była stosunkowo stabilna, wówczas w Liceum funkcjonowały cztery 

klasy (ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta), liczba oddziałów wahała się od sześciu (lata 

1950-1954) poprzez siedem (1954-1955 i 1959-1960) i osiem (1955-1959) aż do dziewięciu 

w roku szkolnym 1960-1961
601

.  

 

                                                
597

 Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
598 Koszt wynajęcia budynku wynosił 15 tys. zł. rocznie, przy czym wydzierżawiający zobowiązał się także 

wpłacić jednorazowo kwotę 100.000 zł, tytułem odszkodowania na rzecz liceum – por odpis umowy dzierżawy 

z 1959 r. w archiwum autora. 
599  Dnia 15.III.1960r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielczości Pracy 

w Szczecinie. 
600 Internat funkcjonował tylko trzy lata (1960-1963) chociaż wyjazdy do Wisełki były kontynuowane jeszcze 

przez szereg lat w formie obozu pod namiotami (na około 30 miejsc) w ośrodku wypoczynkowym Związku 

Spółdzielni Pracy ze Szczecina, przy odpłatnym wyżywieniu w pobliskiej szkole zapewnianym przez Związek 
por. Kronika szkoły 1945-1965, Archiwum szkoły. 
601 Por. aneks nr 6. 
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3.5. Działalność LO im. E. Romera w latach 1961 – 1999 

Ustawa z 15 lipca 1961 roku zapoczątkowała trzecią reformę systemu oświaty 

i wychowania
602

. Reforma ta zlikwidowała jedenastolatkę, wprowadzając na jej miejsce 

czteroklasowe, jednolite pod względem programowym liceum ogólnokształcące. 

Siedmioletnią szkołę podstawową zastąpiono ośmiolatką, w ten sposób przedłużono 

obowiązek szkolny do ośmiu lat. Nowe programy nauczania ośmioklasowej szkoły 

podstawowej weszły w życie 1 września 1963 roku i objęły klasę piątą, w latach następnych 

klasy wyższe. Pierwsi absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej opuścili ją w czerwcu 

1967 roku. Nowy program nauczania w liceum zaczął obowiązywać w klasie drugiej 

począwszy od 1 września 1968 roku, a pierwsza klasa zreformowanego liceum zdawała 

maturę w 1971 roku. W efekcie tego przedłużono naukę o jeden rok, powrócono w ten sposób 

do dawnej koncepcji „matury” po dwunastu latach nauki - wobec rozpoczynania nauki 

w siódmym roku życia absolwenci kończyli szkołę w dziewiętnastym roku życia. Od 

września 1961 roku pracę w Liceum rozpoczęła mgr Maria Białoń, która oprócz nauczania 

języka polskiego sprawowała także opiekę nad młodzieżą z internatu. W roku szkolnym 

1964/65 grono pedagogiczne stanowili dyrektor Adam Stefanowicz oraz dziewiętnastu 

nauczycieli
603

.  

W dniu 8 lutego 1965 r. zmarł Juliusz Madler
604

, długoletni i zasłużony nauczyciel 

matematyki oraz astronomii, związany ze szkołą od 1945 r. Absolwentka liceum, Danuta 

Wyrobek tak wspomina swojego profesora:  

                                                
602 Dz. U. z 1961 r. nr 32, poz. 160. 
603 Zgodnie z nauczanymi przedmiotami: j. polski (Maria Białoń, Jadwiga Podkowiecka, Ludwika Stach), 
j. rosyjski (Julia Mikuta), j. francuski (Marek Gawełko, Zofia Madlerowa), historia (Adam Stefanowicz, 

Szczepan Oleksy, Edward Tomaszewski), geografia (Edward Tomaszewski, Szczepan Oleksy, Wanda 

Skuła), wiedza o państwie (Adam Stefanowicz), biologia i higiena (Wanda Skuła), astronomia (Juliusz 

Madler), matematyka (Adam Kolawa, Juliusz Madler, Wiktoria Szczupak, Władysław Gawron, Felicja 

Fulińska), fizyka (Marian Jaremski), chemia (Felicja Fulińska), wf chłopców (Czesław Banaś), wf dziewcząt 

(Maria Porębska), przysposobienie wojskowe (Maria Porębska, Szczepan Oleksy), rysunek (Emilia Hapka), 

zajęcia techniczne (Emilia Hapka, Władysław Gawron, Zofia Roesner). Opiekę nad organizacjami i kołkami 

sprawowali: ZMS – A. Kolawa, Samorząd Szkolny – M. Jaremski, PCK – J. Podkowiecka, SKKT – Sz. 

Oleksy, kółko biologiczne – W. Skuła, kółko chemiczne – F. Fulińska, kółko muzyczne – J. Mikuta. Protokół 

RP z dnia 31 sierpnia 1964 r.,  Nr 3/23, Archiwum szkoły. 
604 Juliusz Madler ur. się 12 kwietnia 1894 r. w Łodzi, ojciec jego był rzemieślnikiem, matka nauczycielką, 

miał czworo rodzeństwa. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1912 roku w Szkole Handlowej w Łodzi. Studia 
architektoniczne rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, w 1913, które przerwał wybuch i wojny światowej. 

Studia kontynuował na Politechnice w Wiedniu i Brnie Morawskim, oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po 

zakończeniu wojny kontynuował studia w Warszawie. Służbę wojskową odbył w 5 Eskadrze Lotnictwa. W 1922 

r. uzyskał kwalifikacje do nauczania matematyki i fizyki w szkołach średnich. Jako nauczyciel pracował 

w gimnazjum w Zamościu, Lublinie i we Lwowie. W 1934 r. podjął pracę w Liceum i Gimnazjum Śniadeckich 

we Lwowie, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. Po zajęciu Lwowa przez Rosjan w 1944 r. 

powraca do pracy w liceum, po zakończeniu wojny przybywa do Rabki, gdzie zostaje zatrudniony, jako 

nauczyciel matematyki w Prywatnym Gimnazjum i Liceum dra J. Wieczorkowskiego. W Rabce, jako wdowiec, 



205 

„Nasz profesor od matematyki był świetny, ścisły umysł, analityczny. Lekcje matematyki z nim 

były doskonałe, zakładał sobie jakąś tezę i następnie nam 

młodym ludziom udowodnił, że to jest do sprawdzenia 

matematycznie. Bardzo się cieszył, gdy uczniowie podążali jego 

tokiem myślenia i potrafili następnie rozwiązać zadanie. Mówili, 

że był surowy i wymagający, ale wszyscy podkreślali, że był 

bardzo sprawiedliwy. Nigdy nikogo nie faworyzował. 

Przygotowując młodzież do matury zwracał im uwagę, czego się 

wystrzegać. Zawsze omawiał zadania, które sam zgłaszał do 

Komisji Egzaminacyjnej, wielokrotnie zdarzało się, że jego 

zadania wracały jako zadania maturalne. Uczniowie liceum, 

którzy później trafili na studia zawsze mówili, że na studiach 

uczyć się trzeba było, ale z matematyką nigdy nie było 

problemu. Dyrektor Stefanowicz wielokrotnie mówił, „że o matematykę w moim Liceum 

zawsze byłem spokojny. Lubiłem go jako kolegę, często wspominaliśmy czasy lwowskie”. 

Nauczyciele, którzy z nim pracowali mówili o nim z uznaniem, cenili go jako wspaniałego 

kolegę”
605

.  

 Rok 1965 stanowił ważną datę w historii liceum rabczańskiego, kiedy to z inicjatywy 

nauczycielki geografii profesor Wandy Skuły
606

 i dzięki jej zabiegom, przy znaczącym 

wsparciu dyrektora liceum, decyzją Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła otrzymała imię 

zmarłego w 1954 roku profesora Eugeniusza Romera
607

. 

                                                                                                                                                   
w 1950 r. ponownie wstępuje w związek małżeński z Zofią Sanok, nauczycielką języka francuskiego, szkoły 

Wieczorkowskiego. Juliusz Madler zmarł 8 lutego 1965 r., został pochowany na cmentarzu parafialnym 

w Rabce. Por. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik..., dz. cyt., s. 177–178.  
605 List Danuty Wyrobek do autora dysertacji z 10 listopada 2014 r.  
606 Profesor Wanda Skuła była uczennicą prof. Eugeniusza Romera, por. L. Świder, Gdziekolwiek jesteś 

Absolwencie, 75 lat i Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce, Wydawnictwo Nawigator, 

Kraków 2002, s. 15. Por. http://www.romer.nowotarski.pl/o-szkole/patron/ 
607 Eugeniusz Romer urodził się 3 lutego 1871 roku we Lwowie. Rodzice; ojciec Edmund i matka, Irena z domu 

Körtyellyessy de Asguth, pochodzili ze starych rodzin szlacheckich, matka ze średniozamożnej szlachty 

węgierskiej. Rodzice wychowywali Eugeniusza, jego starszego brata Jana i młodszą siostrę Janinę w duchu 

dyscypliny i głębokiego patriotyzmu, pomimo że w domu posługiwano się językiem francuskim i niemieckim, 

a nie polskim. Eugeniusz Romer ukończył gimnazjum klasyczne w Nowym Sączu w 1889 roku i otrzymał 

świadectwo dojrzałości, po czym rozpoczął studia uniwersyteckie w zakresie historii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie, przerwał je i podjął decyzję o studiach geograficznych, studiował na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, w Halle w Niemczech i we Lwowie. W roku 1894 obronił doktorat z filozofii we Lwowie, 
a następnie zdał egzamin nauczycielski (1895), zdobywając uprawnienia profesora gimnazjalnego gwarantujące 

stałą posadę i emeryturę. Jako profesor gimnazjum uczył geografii przez ponad 10 lat. Studiował dodatkowo 

w Wiedniu: glacjologię u prof. Pencka (1895), geologię u prof. Richthofera i meteorologię u prof. Betzolta 

w Berlinie, tam też odbył półroczną praktykę w Państwowym Instytucie Meteorologicznym pod kierunkiem 

Assmanna i Bersona. W roku 1899 wstąpił w związek małżeński z Jadwigą Rossknecht, córką współzałożyciela 

i dyrektora browaru w Okocimiu. Państwo Romerowie mieli dwóch synów: Witolda i Edmunda, osiedlili się na 

Fotografia 35. Juliusz Madler, fot. 
archiwum autora. 
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Patron Liceum był wybitnym geografem i kartografem, 

wielkim polskim patriotą, który wniósł ogromne zasługi dla 

odradzającego się państwa polskiego.
 

Zaangażowanie 

profesora w sprawy Ojczyzny spowodowało, że jako członek 

delegacji polskiej uczestniczył traktacie wersalskim przy 

ustalaniu zachodniej granicy Polski, odegrał również istotną 

rolę przy ustalaniu granicy wschodniej po zakończeniu wojny 

polsko-sowieckiej w 1920 roku, biorąc udział w konferencji 

w Rydze
608

.  Chociaż państwo polskie nie istniało formalnie 

od przeszło stu lat, a informacje o Polsce i Polakach 

dochodziły jedynie ze źródeł państw zaborczych, które 

celowo umniejszały wszelkie wartości narodu polskiego, 

a zwłaszcza zasięg jego obszaru zamieszkania, to Romer udowadniał odrębność Polski, jej 

trwałość i stabilność. W wydanej w 1904 r. Geografii ziem polskich napisał: „Polska jest to 

kraina przedstawiająca geograficzną całość i w tym tkwi przyczyna, że mimo politycznego 

rozbicia jeszcze nie zginęła. Pojęcie Polski jest silniejsze od chwilowego zbiegu faktów 

historycznych i przeobrażeń politycznych”
609

.  

Rolę E. Romera w odradzaniu się państwa polskiego najlepiej ilustruje treść listu prof. 

Tomasza Romera, wnuka Eugeniusza, do dyrektora i LO w Rabce-Zdroju. Profesor pisze 

między innymi: „Wielce Szanowny Panie Dyrektorze, chciałbym bardzo serdecznie Pana 

                                                                                                                                                   
stałe we Lwowie, tu Eugeniusz uzyskał tytuł profesora zwyczajnego w 1911 r. W roku 1929 Eugeniusz Romer, 
mając zaledwie 58 lat przeszedł jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego na przedwczesną emeryturę. Do 

wybuchu II wojny światowej utrzymywał kontakty z uczelnią, wykładając i uczestnicząc w komisjach podczas 

przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Wybuch II wojny światowej przerwał wszelką działalność zawodową 

profesora. Po zajęciu Lwowa przez Niemców w 1941 roku, obawiając się represji ze strony okupanta za 

stanowisko, jakie reprezentował przy ustalaniu zachodnich granic Polski w 1918 roku, ukrył się w klasztorze 

Ojców Zmartwychwstańców przy ulicy Piekarskiej we Lwowie, unikając w ten sposób śmierci, jaka spotkała 

kilkudziesięciu lwowskich profesorów, pomordowanych przez hitlerowców. W czasie wojny mieszkał 

w Warszawie, a po jej zakończeniu przeniósł się do Krakowa, gdzie objął katedrę geografii na Uniwersytecie 

Jagiellońskim oraz kierownictwo krakowskiego Instytutu Geograficznego. Umarł dnia 28 stycznia 1954 roku 

przeżywszy 83 lata. Został pochowany w Krakowie na Salwatorze. Por.: M. Olszewska, E. Trybowska, 

Słownik…, dz. cyt., s. 248 – 250. 
608 Jego patriotyzm w dużej mierze był konsekwencja tradycji rodzinnej i wychowania; dziadek Henryk był 
uczestnikiem powstania listopadowego (1830/31), stryj, powstaniec styczniowy zginął jako student medycyny 

w bitwie pod Krzykawką (5.05.1863 r.), walcząc u boku pułkownika Francesco Nullo. Jego starszy brat Jan 

Romer wybrał karierę wojskową, został generałem i odegrał ważną rolę w historycznym momencie dla Polski, 

między innymi brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Wyrazem jego patriotyzmu było 

przeciwstawianie się poglądom propagowanym przez zaborców (Rosja, Austria, Niemcy), a także niektórych 

polskich uczonych (np. Wacława Nałkowskiego), o tzw. „przejściowym” charakterze ziem polskich, w myśl 

których Polska nie miała żadnych naturalnych granic, które mogłyby posłużyć do wyznaczenia jej terytorium. 

Por.: E. Romer, Pamiętniki, problemy sumienia i wiary, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1988, s. 

12. 

Fotografia 36. Zdjęcie prof. E. 

Romera zrobione podczas ostatniego 

pobytu w Rabce w sanatorium dr 

Maleskiego w roku 1952 lub 1953, 
foto archiwum autora. 
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Dyrektora i Jego Zespół pozdrowić i przesłać specjalne życzenia z okazji zbliżającej się 100 

rocznicy odzyskania niepodległości. Jak wszyscy wiemy, nie dostaliśmy upragnionej 

niepodległości po I Wojnie Światowej w prezencie, ale dzięki heroicznemu wysiłkowi 

najlepszych synów naszego narodu. Z pewnością Eugeniusz Romer odegrał w tym 

historycznym momencie niepoślednią rolę. Przyczynił się do powstania Polski w 1918 roku 

przez udział w Paryskiej Konferencji Pokojowej po I. Wojnie Światowej, nie, jako polityk, ale 

jako ekspert geograf. W geografii widział oręż walki o niepodległość… Bez rzetelnych 

informacji zawartych w Geograficzno-Statystycznym Atlasie Polski, jego autorstwa, Roman 

Dmowski nie miałby niezbędnych argumentów, które pozwoliły mu na skuteczne bronienie 

Polskiej racji stanu. E. Romer odegrał tu rolę „bohatera drugiego planu”, o którym teraz, 

w okresie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, warto wspomnieć. Praca 

Eugeniusza Romera odegrała istotną rolę w kształtowaniu opinii delegacji amerykańskiej 

oraz innych delegatów na Paryską Konferencje Pokojową, w sprawie powstania państwa 

polskiego po rozbiorach. Poglądy E. Romera na powstanie Polski wyrażone w jego pracy, 

przeciwstawiały się teorii propagowanej przez zaborców (i niestety przyjmowanej wówczas 

przez niektórych Polaków), że nie ma podstaw do istnienia Polski, jako samodzielnego 

państwa. Obok wielkich polityków jak Ignacy Jan Paderewski czy Roman Dmowski, 

Eugeniusz Romer, 100 lat temu swoją pracą oraz osobistym udziałem w konferencji 

pokojowej w Paryżu, przyczynił się do powstania niepodległej Polski...”
610

. 

Prof. E. Romer miał liczne związki z polskimi górami i samą Rabką, bowiem często 

bywał w Tatrach, w 1914 r. był na Babiej Górze, w latach dwudziestych pojawił się po raz 

pierwszy w Rabce i na Turbaczu. W 1924 r. zamieszkał w willi „Atlas” w Zakopanem, jednak 

ze względu na niesprzyjający klimat górski w latach trzydziestych zrezygnował z tego kurortu 

na rzecz Rabki, co sam skomentował: „Z wiekiem zamieniam Zakopane na Rabkę, studia na 

rozmyślanie” 
611

. To uzdrowisko stało się jego ulubionym miejscem pobytu i odpoczynku, 

przebywał w nim wielokrotnie, także po wojnie spędzając w nim długie miesiące, zazwyczaj 

letnie, ale też zimowe
612

. Zatrzymywał się wówczas w sanatorium swoich przyjaciół 

doktorstwa Malewskich, tu oprócz gościnności mógł także liczyć na opiekę lekarską
613

.  

                                                                                                                                                   
609 B. Przyłuska, Bohaterowie drugiego planu, czyli polscy geografowie na Kongresie Pokojowym w Paryżu 

w 1918/1919 r., „Geografia w Szkole” 2009, nr 1, s. 51.  
610 List Tomasza Romera do dyrektora LO (mgr Marka Świdra) z okazji stulecia odzyskania niepodległości, 

listopad 1918 r., archiwum autora. 
611 Ł. Mazurkiewicz – Herzowa, Eugeniusz Romer, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966, s. 41. 
612 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 248 – 249. 
613 Ł. Mazurkiewicz – Herzowa, Eugeniusz Romer…, dz. cyt., s. 39. 
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Dyrektor Stefanowicz utrzymywał stały kontakt z synem Eugeniusza Romera, 

Edmundem Romerem i jego żoną, z którymi prowadził wieloletnią korespondencję
614

. 

W telegramie prof. E. Romer napisał: „Nie mogę przyjechać. Pragnę tą drogą wyrazić panu 

dyrektorowi Stefanowiczowi podziw oraz uznanie za serdeczne oddanie w kształceniu 

młodzieży oraz osiągnięcia i wybitne wyniki. Serdecznie życzę dalszej aktywności zdrowia 

oraz szczęścia. Edmund Romer
615

”. Liceum do dzisiaj utrzymuje kontakt z rodziną patrona 

szkoły
616

.  

 
 

Fotografia 37. Prof. Tomasz Romer podczas wizyty 

w I LO im. E. Romera w Rabce – Zdroju w dniu 

03.10.2016 r., spotkanie z młodzieżą. 

 
 

Fotografia 38. Prof. T. Romer podczas wizyty w I LO 

w dniu 03.10.2016 r., wpis dedykacji do książki 

„Eugeniusz Romer Człowiek nauki i wiary„  

 

W 1971 r. zorganizowano w Liceum obchody setnej rocznicy urodzin Eugeniusza 

Romera połączone z sesją popularno-naukową i wystawą poświęconą patronowi szkoły. 

Liceum wówczas otrzymało sztandar szkoły, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. 

W czasie tej uroczystości był obecny syn Eugeniusza Romera, Edmund wraz z małżonką 

Krystyną
617

.  

Dyrektor A. Stefanowicz nawiązał także kontakt z załogą statku MS „Romer”. 

Kapitan wraz z członkami załogi odwiedzali Liceum i przez kilka lat pełnili funkcję komitetu 

wspierającego rozbudowę szkoły, marynarze przesyłali pieniądze na konto Komitetu 

Rodzicielskiego na poczet rozbudowy szkoły. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy Zakład 

Urządzeń Własnych Socjalnych w Szczecinie przeprowadził szereg prac konserwacyjnych 

i remontowych budynku Liceum
618

, ponadto pismem z dnia 19 stycznia 1971 r. władze 

Związku zadeklarowały partycypację w kosztach rozbudowy Liceum w wysokości 3 mln 

                                                
614 Listy Edmunda Romera do dyrektora Adama Stefanowicza: 7 listopada 1972, 4 kwietnia 1974, 20 czerwca 

1977, oraz telegram z 18 czerwca udostępnione przez córkę dyrektora – p. Marię Stefanowicz  
615 Telegram Edmunda Romera do dyr. Stefanowicza, archiwum Marii Stefanowicz. 
616 W roku 2016 szkołę odwiedził i spotkał się z młodzieżą Liceum, wnuk Eugeniusza Romera, prof. Tomasz 

Romer wraz z małżonką. 
617

 L. Świder, Gdziekolwiek jesteś Absolwencie, 75 lat i Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera 
w Rabce, Wydawnictwo Nawigator, Kraków 2002, s. 15.  
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zł
619

. Ze względu na złe warunki lokalowe, m.in. brak drugiej klatki schodowej umowa 

dzierżawy była przedłużana warunkowo do czasu rozbudowy szkoły. 
P    

 

Fotografia 39. Zdjęcie załogi MS Romer przesłane do 

Liceum, archiwum autora. 

 

Fotografia 40. MS Romer, foto archiwum autora. 

Koncepcja rozbudowy szkoły powstała w 1967 roku. Po wykupieniu budynku 

„Jaworzyna” przez Wydział Oświaty Wojewódzkiej Rady Narodowej od spadkobierców 

przedwojennego właściciela
620

 można było zacząć realizować rozbudowę szkoły. „Projekt 

przewidywał kosztem 11,2 mln złotych (według ocen z 1967 r.) dobudowanie na prawym 

skrzydle budynku Liceum gmachu o kubaturze 8,793 m
3
, co łącznie ze starym budynkiem 

stanowiłoby 14,605 m
3
. W dobudowanym prawym skrzydle mieściłoby się 12 sal lekcyjnych 

o powierzchni 51 m każda, sala gimnastyczna o powierzchni 270,3 m
2
 i wysokości 5,1 m oraz 

obok sali gimnastycznej przechowalnia sprzętu sportowego, rozbieralnie, natryskiwalnie, wc 

i pokój nauczyciela. Ponadto projekt przewidywał 2 mieszkania o powierzchni 42 m
2
 każde 

dla personelu szkolnego oraz w suterenach zespół kotłowni i pomieszczeń gospodarczych”
621

.  

Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie przekazał zaliczkowo 1 mln zł 

na sfinansowanie dokumentacji i prac przygotowawczych oraz zobowiązał się do pokrycia 

kosztów budowy sali gimnastycznej w wysokości 25 ml zł, pozostałe środki miał pokryć 

Miejski Dyrektor Szkół. Brak postępów w realizacji inwestycji spowodował, że Wojewódzki 

Związek Spółdzielni Pracy w Szczecinie wycofał się ze zobowiązań w partycypacji 

w kosztach budowy sali gimnastycznej
622

, a Inspektor Oświaty i Wychowania w Rabce – 

                                                                                                                                                   
618 Wartość roczna podjętych prac wynosiła około 25 tys. zł. 
619Pismo WZSP do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Oświaty w Nowym Targu z dnia 3 grudnia 

1971 r. dotyczące przedłużenia umowy najmu do 1976 r. Archiwum szkoły. 
620 Na akcie notarialnym widnieją podpisy: Julii Bali, Marii Węgrzynek, Stanisława Rączki Edwarda Jana Bali 
oraz Jana Mieczysława Bali za kwotę 1.161.849 zł. Por. odpis wypisu aktu notarialnego (Nr 1969/69) z dnia 

19.05.1969r. w archiwum autora. 
621 I. Bala, Liceum Ogólnokształcące imienia Eugeniusza Romera w Rabce w latach 1945 -1975, praca 

magisterska, Kraków 1993, WSP, s. 34, maszynopis w archiwum biblioteki szkolnej. 
622Pismo WZSP w Szczecinie do Inspektora Oświaty i Wychowania w Rabce – Zdroju z dnia 30 lipca 1985 r. 

Archiwum szkoły.  
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Zdroju pismem z dnia 14.08.1985 r. rozwiązał z nim umowę
623

. Rozbudowa szkoły nie doszła 

do skutku ze względu na brak środków finansowych ze strony Kuratorium w Krakowie. 

Próbę budowy sali gimnastycznej podjęto także w 1986 roku, kiedy to Inspektor 

Oświaty i Wychowania w Rabce, mgr Andrzej Mordarski, działając z upoważnienia 

Naczelnika Miasta i Gminy Rabka podpisał z Przedsiębiorstwem Robót Montażowych 

„Chemomontaż” w Pionkach umowę w sprawie użytkowania budynku Liceum przez 

„Chemomontaż” na cele wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Umowę 

podpisano na okres nie krótszy niż 15 lat z mocą obowiązująca od 1 września 1986 r. 

W ramach umowy „Chemomontaż” mógł dysponować w budynku „Wawel” pięcioma salami 

lekcyjnymi, kuchnią z zapleczem, pokojem nauczycielskim, a w budynku „Jaworzyna” na 

parterze jedną salą lekcyjną, salą gimnastyczną, pokojem nauczycielskim, na pierwszym 

piętrze sześcioma salami lekcyjnymi i na drugim piętrze dwoma izolatkami i gabinetem 

lekarskim. W zamian za wieloletnie zawarcie umowy Przedsiębiorstwo Robót Montażowych 

„Chemomontaż” w Pionkach zobowiązało się do przelania na konto Społecznego Komitetu 

Budowy Sali Gimnastycznej kwoty 26 mln zł z przeznaczeniem na budowę sali 

gimnastycznej oraz kwotę 8 mln zł. na pokrycie robocizny i zakupu materiałów w zależności 

od postępów w pracach, ponadto na zainstalowanie instalacji, c.o. i wodno-kanalizacyjnej. 

Naczelnik Miasta i Gminy zobowiązał się do wykonania stanu zerowego i przekazania placu 

budowy Inwestorowi Zastępczemu
624

.  

Pomimo rozprowadzania cegiełek na budowę sali gimnastycznej przez Komitet 

Społeczny i zaangażowania finansowego ze strony Przedsiębiorstwa Robót Montażowych 

„Chemomontaż” w Pionkach w wysokości 26 mln zł, nie doszło do budowy sali 

gimnastycznej, której koszt budowy szacowano na kwotę 150-200 mln zł. Po trzykrotnej 

organizacji kolonii i zimowisk 15 lutego 1989 r. Przedsiębiorstwo Robót Montażowych 

„Chemomontaż” w Pionkach zrezygnowało z dalszego użytkowania budynków Liceum 

z dniem 1 września 1989 r. Jednak przez czas obowiązywania umowy placówka na tym 

skorzystała, ponieważ przedsiębiorstwo z Pionek wykonało remonty dachów, kanalizację 

budynków oraz zamontowało panele ścienne na korytarzach, łącznie prace remontowe 

                                                
623 Pismo z 12 grudnia 1985 r. do WZSP w Szczecinie, Archiwum szkoły. 
624 Umowa z dnia 24 stycznia 1986 r., Protokół rozbieżności, Aneks nr 1 do umowy z 24.01.1986 r., Archiwum 

szkoły. 
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oszacowano na 20 mln zł
625

. Jednak kolejny raz nie doprowadzono do sfinalizowania budowy 

sali gimnastycznej
626

. 

Ze względu na zwiększoną liczbę chętnych do pobierania nauki w Liceum 

i ograniczone warunki lokalowe dyrektor A. Stefanowicz zmuszony był do wprowadzenia 

w 1961 r. dwuzmianowego systemu nauczania. Stan ten był kontynuowany do 1975 r., w tym 

czasie do liceum uczęszczało około 500 uczniów, ucząc się w 14 klasach
627

. Sytuacja ta 

zmuszała do szukania nowego budynku, który umożliwiłby funkcjonowanie szkoły. Warunki 

takie spełniała willa „Wawel”, sąsiadująca z willą „Jaworzyna”, siedzibą szkoły. W dniu 31 

grudnia 1974 r. dr A. Stefanowicz podpisał umowę dzierżawy na wynajem willi „Wawel” 

z Heleną Kołaczek, Stanisławą Kołaczek i Stanisławem Łyskiem
628

. Willa „Wawel”, 

zbudowana około 1911 r. była wynajmowana nieprzerwalnie od 1949 r. przez Wojewódzki 

Zarząd PCK w Krakowie, który wyrażał chęć zakupu nieruchomości
629

. Ostatecznie budynek 

został nabyty przez Skarb Państw
630

, a środki na zakup pochodziły z Wojewódzkiego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Sączu, który wyasygnował na ten cel 

kwotę miliona złotych
631

. Zakup willi „Wawel” pozwolił na uzyskanie pięciu sal lekcyjnych, 

trzech pracowni językowych, dwóch pomieszczeń dla młodzieży - świetlicy i pokój dla 

organizacji młodzieżowych, pokoju nauczycielskiego, trzech pomieszczeń na pomoce 

naukowe, dwóch gabinetów lekarskich i pięciu pokoi mieszkalnych – służbowych dla 

nauczycieli na poddaszu z przeznaczeniem na zamieszkanie na okres przejściowy, do 

                                                
625 Pismo Przedsiębiorstwa Robót Montażowych „Chemomontaż” w Pionkach do Naczelnika Urzędu Miasta 

i Gminy w Rabce z 15.02.1989 r., Archiwum szkoły.  
626 Była to trzecia próba budowy sali gimnastycznej przy liceum. Pierwsza próba miała miejsce w 1938 r., kiedy 

to dr J. Wieczorkowski zgromadził całą dokumentację budowy sali gimnastycznej „We Dworze”. 

Przedsięwzięcie to sparaliżował wybuch II wojny światowej.  
627  Nauka była zorganizowana w systemie dwuzmianowym: 8.00-13.30 i 14.00-19.20. Szkoła miała do 

dyspozycji siedem sal lekcyjnych, pracownię fizyczną, chemiczną i biologiczną oraz zastępczą salę 

gimnastyczną o wymiarach 9,0 m x 4,5 m ponadto niedostosowane pomieszczenia na gabinety i bibliotekę. Por. 

Informacja w sprawie warunków lokalowych Liceum Ogólnokształcącego w Rabce, sporządzona przez dyrektora 

A. Stefanowicza, przed podpisaniem umowy najmu willi „Wawel” z dnia 31.12.1974 r., Archiwa szkoły.  
628 W §2 umowy najmu zapisano: „Umowę najmu zawierają strony na czas od 1 stycznia 1975 r. do dnia 30 

czerwca 1975 r., celem wykorzystania obiektu dla potrzeb dydaktyczno-wychowawczych. w tym czasie nastąpi 

zakup budynku dla potrzeb Oświaty, na co Wynajmujący wyrażają całkowita zgodę” Powierzchnia użytkowa 

willi wynosiła 855,21 m2, a czynsz miesięczny 3.848,45 zł. Por. Umowa najmu z 31 grudnia 1974 r., Archiwum 

szkoły. 
629 Pismo Wojewódzkiego Zarządu PCK z dnia 24 lutego 1975 r., Archiwum szkoły. 
630  W dniu 2 lutego 1976 r. Skarb Państwa zakupił budynek od Heleny Kołaczek, Stanisława Kołaczek, 

Wojciecha Szamotulskiego i Stanisława Łyska za kwotę 838.568,00 zł. Por. Akt notarialny z dnia 02.02.1976 r., 

Archiwum szkoły. 
631 Pismo Woj. Zesp. Ekonomiczno – Administracyjnego do Urzędu Miasta i Gminy w Rabce z dnia 11.12.1975 

r., Archiwum szkoły. 
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momentu uzyskania mieszkań przydziałowych z możliwością zakwaterowania pięciu 

samotnych nauczycieli lub dwóch rodzin i jednej samotnej osoby
632

.  

W kwietniu 1976 r. został opracowany kosztorys na roboty remontowo-budowlane 

w budynku „Wawel”, który opiewał na kwotę 344.963 zł. Konieczne było dokonanie robót 

budowlanych, głównie polegających na rozebraniu ścian wewnętrznych koniecznych do 

uzyskania większych pomieszczeń, robót malarskich, instalacji wodno–kanalizacyjnych 

i elektrycznych w celu przystosowania budynku mieszkalnego do celów edukacyjnych
633

. 

Zakup willi „Wawel” umożliwił funkcjonowanie szkoły w systemie jednozmianowym 

i pozwolił na pewien czas ułatwić jej organizację, chociaż warunki nauki były w dalszym 

ciągu bardzo trudne. Stan taki miał miejsce do maja 2009 r., kiedy to Powiat Nowotarski 

sprzedał willę „Wawel” wraz z działką o pow. 0,3576 ha St. Potoczakowi za kwotę 

1.111.000,00 zł
634

. 

 

 

Fotografia 41. Willa „Wawel”, widokówka z okresu 

powojennego, archiwum autora. 

 

Fotografia 42. Willa „Wawel” widok z 2016 r. przed 

wyburzeniem, fot. Maciej Wacławik. 

 

W 1968 roku odeszła na emeryturę Felicja Fulińska, długoletnia nauczycielka chemii 

w Liceum. Urodziła się 14.10.1910 r. w Jordanowie, powiat Sucha Beskidzka. W tym 

miasteczku ukończyła szkołę podstawową i Seminarium Nauczycielskie, po otrzymaniu 

świadectwa dojrzałości w styczniu 1930 r. otrzymała nominację na nauczycielkę chemii 

w szkole siedmioklasowej. Przed wojną (w latach 1930-1939) pracowała jako nauczycielka 

chemii w Szkole Powszechnej w Dębowie i Włodowie w powiecie włodawskim. Pracę 

przerwał wybuch II wojny światowej. Została przez okupanta zwolniona z pracy, wtedy 

                                                
632 Willę „Wawel” wraz z działką przyłączono do nieruchomości, na której usytuowana była willa „Jaworzyna”, 

dotychczasowa siedziba Liceum. Proponowane zagospodarowanie budynku PCK „Wawel” dla potrzeb Liceum 

Ogólnokształcącego w Rabce zawiera pismo dr A. Stefanowicza z dnia 10 maja 1974 r., Archiwum szkoły. 
633 Kosztorys na roboty remontowo – budowlane w budynku mieszkalnym „Wawel”, opracowany przez Jerzego 

Popielucha, Archiwum szkoły.  
634 Akt Notarialny z 8 maja 2009 r., repertorium Nr 3600/2009, Archiwum szkoły. 



213 

powróciła do rodzinnego Jordanowa. W 1940 roku została aresztowana i do końca wojny 

przebywała w więzieniach w Zakopanem i w Tarnowie, a od 11września 1941 roku w obozie 

koncentracyjnym w Ravensbrück, w którym poddawana była eksperymentom medycznym. 

Po zakończeniu wojny wywieziona w 1945 r. pierwszym 

transportem chorych, zorganizowanym przez Czerwony Krzyż do 

Szwajcarii, po półrocznym leczeniu, na własną prośbę wróciła do 

kraju 31 października 1945 r. Od 1 lutego 1946 do 31 sierpnia 

1946 r. pracowała w Szkole Podstawowej w Osielcu (pow. 

myślenicki), a następnie od września 1946 przez cztery lata 

zatrudniona była jako nauczycielka chemii, matematyki i fizyki 

w Szkole Podstawowej Nr 41 w Poznaniu. W tym mieście 

ukończyła Wyższy Kurs Nauczycielski. W latach 1950-1954 

pracowała jako nauczycielka chemii w LO w Szamotułach. Od 1 

września 1954 roku, na własną prośbę została przeniesiona do 

Liceum Romera w Rabce, gdzie uczyła chemii. Na emeryturę 

odeszła 31 sierpnia 1968 roku, ale pracowała w placówce w niepełnym wymiarze godzin do 

30 czerwca 1974 roku. Zmarła 21 kwietnia 2009 roku, pochowana została na cmentarzu 

w Jordanowie
635

. 

W 1970 r. na emeryturę odeszła także Wanda Skuła, nauczycielka biologii, higieny 

i geografii
636

. Po ukończeniu studiów we Lwowie do wybuchu II wojny światowej pracowała 

w prywatnym gimnazjum i liceum Sióstr Urszulanek w Tarnowie. W czasie wojny od 1 

lutego 1940 do 23 kwietnia 1943 r. uczyła biologii w dziesięcioletniej szkole we Lwowie. 

W latach 1942-1943 brała udział w tajnym nauczaniu prowadzonym w Radziechowie (wieś 

tarnopolska). W maju 1943 r. została przesiedlona wraz z całą rodziną do Mszany Dolnej 

(powiat limanowski), tu pracowała w Samorządowym Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącym, ucząc biologii, geografii i matematyki. Po likwidacji liceum w 1950 r. 

wyjechała do Lublina, skąd powróciła do Mszany Dolnej, w której mieszkał jej 

osiemdziesięcioletni ojciec. W roku szkolnym 1951/52 została zatrudniona w Państwowym 

Liceum Ogólnokształcącym w Ujanowicach (powiat limanowski).  

                                                
635 Akta osobowe Nr 34/94, Archiwa szkoły. 
636Wanda Skuła ur. się 30. listopada 1905 r. w Dobrotworze (powiat Kamionka woj. tarnopolskie), w latach 

1912-1916 uczęszczała do czteroletniej szkoły powszechnej, a w latach 1916-24 do ośmioletniego gimnazjum 

im. Królowej Jadwigi we Lwowie. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczęła studia wyższe na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza we Lwowie, gdzie studiowała nauki przyrodnicze oraz geografię z geologią. Liceum zawdzięcza Jej 

wybór Eugeniusza Romera na patrona szkoły. Akta osobowe Nr 34/94, Archiwa szkoły. 

Fotografia 43. Felicja Fulińska, 

foto akta osobowe, archiwum 
szkoły. 
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Od września 1952 r. rozpoczęła pracę w Państwowej 

Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Rabce 

jako nauczyciel geografii (przeniesiona na własną prośbę, 

przez Prezydium Wydziału Oświaty Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Krakowie). Sam fakt urodzenia w woj. 

tarnopolskim (po wojnie były to tereny zagarnięte przez 

ZSRR) spowodował, że miała z tego powodu wiele 

trudności, musiała władzom oświatowym udowodnić, że 

była obywatelką Polski. Musiała także wykazać się 

poświadczeniem zdania egzaminu ideologicznego. Przeszła 

na emeryturę z dniem 1 września 1970 r., przez dwa lata 

pracując w niepełnym wymiarze godzin, ostatecznie 

z Liceum rozstała się 31 sierpnia 1972 r. 

 
Dokument 14. Poświadczenie obywatelstwa Polskiego 

W. Skuły, akta osobowe, Nr 34/94 archiwum szkoły. 

 
Dokument 15. Zaświadczenie o samokształceniu 

ideologicznym, akta osobowe, Nr 34/94 archiwum szkoły. 

Ważnym momentem dla szkoły było w roku 1975 roku wydanie decyzji przez 

Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na mocy której Liceum 

Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce mogło dysponować swoim własnym sztandarem, 

a który mógł być używany wyłącznie podczas uroczystości państwowych i szkolnych
637

.  

W 1976 r. na emeryturę, po 31-latach pracy w Rabce odszedł zasłużony nauczyciel 

fizyki – profesor Marian Jaremski. W roku szkolnym 1976/1977 Grono Pedagogiczne Liceum 

stanowiło dwudziestu pięciu nauczyciel
638

 oraz dyrektor Adam Stefanowicz (był to ostatni rok 

                                                
637  Decyzja Wydziału Spraw Wewnętrznych Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 3 maja 1975 r., 

Sw.III.93/15/75, Archiwum szkoły. 
638 Czesław Banaś (wf chłopców), Andrzej Belski (geografia), Maria Białoń (j. Polski), Marian Bieliński 

(j. polski), Barbara Ciszewska (j. rosyjski), Stanisław Dobosz (fizyka), Andrzej Dubiel (fizyka, chemia, 
astronomia), Eugeniusz Dubiel (higiena), Zofia Dubiel (biologia), Józef Dzyr (j. niemiecki), Henryk Gros 

(j. niemiecki), Jan Jamka (przysposobienie obronne, historia), Marian Jaremski (fizyka), Maria Karwańska 

(matematyka), Julia Mikuta (j. rosyjski), Szczepan Oleksy (historia), Krystyna Ostrowska (j. polski), Wacław 

Fotografia 44. H. M. Skuła, foto 

akta osobowe, archiwum szkoły. 
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kierowania szkołą przez niego, odszedł na emeryturę w 1977 roku po 22 latach kierowania 

szkołą. Po przejściu na emeryturę nie stracił kontaktu z Liceum, bardzo chętnie uczestniczył 

w imprezach w nim organizowanych, był między innymi honorowym przewodniczącym 

Komitetu Organizacyjnego Obchodów 75-lecia Liceum w 1999 r., brał także udział 

w licznych spotkaniach absolwentów, które odbywały się z okazji rocznic egzaminu 

maturalnego. Zmarł 31 maja 2001 r., został pochowany na cmentarzu komunalnym na Rabce-

Zaborni. 

 

Fotografia 45. Spotkanie po 10 – latach od matury w 1979 r. część Grona Pedagogicznego wraz z maturzystami z 1969 

r. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: Maria Białoniówna, Anna Ujwary, z tyłu (w okularach) Andrzej Dubiel, obok 
Julia Mikuta, przed nią Maria Karwańska. 

W 1977 r. po przejściu na emeryturę Adama Stefanowicza na dwa lata kierownictwo 

Liceum przejął mgr Szczepan Oleksy
639

.  

                                                                                                                                                   
Pajka (j. francuski), Zofia Plucińska (chemia), Tadeusz Roesner (j. francuski), Henryk Szarawarski 
(wychowanie muzyczne), Zofia Szymska (matematyka), Anna Ujwary (wf dziewcząt), Zdzisława Wargala 

(wychowanie techniczne), Halina Morawska (wychowanie w rodzinie socjalistycznej). Opracowanie własne na 

podstawie dzienników lekcyjnych, Akta Nr 5/27, Archiwum szkoły. 
639 Szczepan Oleksy, ur. się 20.12.1940 r. w Kłodnem, powiat limanowski, po ukończeniu szkoły podstawowej 

uczęszczał w latach 1954-1958 do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Ukończył 

Studia Wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1963 roku, uzyskując tytuł magistra historii. 

W latach 1966-1982 był członkiem PZPR (w latach 1969-1972 drugim, a od 1974 r. pierwszym sekretarzem 

POP). Od 1991 r. członkiem Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność”. Pełnił liczne funkcje 

społeczne; członek Klubu Oficerów Rezerwy, członek Zarządu Miejskiego PCK, członek Rady Nadzorczej PSS 

„Społem” w latach 1998-2002 radny Rady Miasta Rabki – Zdroju, w latach 1998-2000 członek Zarządu Miasta. 

Odznaczony między innymi: brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1977 r.), Nagrodą 

Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1977 r.), 
srebrną odznaką „Zasłużony Działacz LOK’ (1980 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1985 r.) oraz srebrnym 

medalem za zasługi dla Województwa Nowosądeckiego (1988 r.). Zmarł w Rabce 12 sierpnia 2010 r., został 
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Sz. Oleksy Był absolwentem Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie, zaraz po studiach rozpoczął pracę 

w LO w Rabce (w 1963 roku), zatrudniony został jako nauczyciel 

przysposobienia wojskowego i historii. W latach 1967-1973 był 

opiekunem szkolnego koła ZMS, aktywnym działaczem 

partyjnym (PZPR), samorządowym (radny, członek Zarządu 

Miasta) oraz związkowym (NSZZ Solidarność). Po dziesięciu 

latach pracy w dniu 12 października 1973 roku został powołany 

na stanowisko Profesora Szkoły Średniej
640

. Był przez władze 

państwowe, oświatowe i związkowe wielokrotnie nagradzany 

i odznaczany za aktywność organizacyjną, dydaktyczną i społeczną.   

Po dwóch latach kierowania Liceum w 1979 roku złożył rezygnację z funkcji 

dyrektora szkoły, przekazując jednostkę w ręce mgr Ignacego 

Kurzei
641

.  Kolejny dyrektor Liceum był wyłoniony z grona 

nauczycieli tej placówki. Ignacy Kurzeja po ukończeniu 

studiów pedagogicznych w Krakowie pracował przez rok 

w szkole podstawowej w rodzinnej wiosce Kamienica, po czym 

przeniósł się do Rabki. Początkowo podjął pracę w LO (1961-

62), później w Liceum Pedagogicznym (1962-69). Przez rok 

realizował się w administracji oświatowej, był kierownikiem 

Wydziału Oświaty w Nowym Targu, po czym w 1971 roku 

powrócił do pracy w Liceum Romera, równocześnie pełniąc 

przez cztery lata (1975-79) funkcję dyrektora Szkoły 

                                                                                                                                                   
pochowany na cmentarzu komunalnym na Zaborni. Por. Akta osobowe Nr 34/72, Archiwa szkoły, także por. M. 

Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 209 – 210. 

 
640 Decyzja Kuratora Okręgu Szkolnego dla województwa Krakowskiego i m. Krakowa.  
641 Ignacy Kurzeja urodził się 2 września 1937 r. w Kamienicy, uczył się w gimnazjum w Nowym Sączu, 

a studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Geografii ukończył w 1959 r. Od 1 sierpnia 

1979 r. ponownie przeniesiony na stanowisko nauczyciela geografii do Liceum Romera, dodatkowo objął 

funkcję dyrektora. Za jego kadencji w skali kraju została podjęta decyzja, że od 1 września 1981 r., likwiduje się 

naukę w soboty. Ignacy Kurzeja kierował placówką do 31 maja 1983 r., kiedy to – wskutek reorganizacji - został 

odwołany ze stanowiska dyrektora, chociaż jako nauczyciel geografii pracował w tej szkole do końca sierpnia 

1985 r. Od dnia 1 września 1985 r. podjął pracę w Studium Nauczycielskim w Rabce (uczył geografii 
i przysposobienia obronnego). Był aktywistą Komitetu Miejskiego PZPR w Rabce. Por. Akta osobowe Nr 34/51, 

Archiwa szkoły.  

Fotografia 46. Szczepan Oleksy, 

foto archiwum autora. 

Fotografia 47. Ignacy Kurzeja, 
fot. archiwum autora. 
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Podstawowej nr 1 w Rabce.  W 1979 roku, na cztery lata przejął od Szczepana Oleksego 

kierowanie Liceum Ogólnokształcącym im. E. Romera. Złożył tę funkcję w 1983 roku, 

pozostając nadal nauczycielem w tej placówce, przez dwa lata na pełnym etacie, później już 

jako emeryt na zastępstwie realizując 12 godzin tygodniowo. Był opiekunem drużyny 

harcerskiej, przez dziesięć lat komendantem obozów harcerskich, a w 1977 r. został 

mianowany harcmistrzem
642

. Od 15 września 1975 r. powołany został przez Ministra Oświaty 

i Wychowania w skład Okresowej Komisji Dyscyplinarnej, jako jej członek. 12 grudnia 1987 

r. uzyskał trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania geografii
643

. Oprócz 

pracy zawodowej wiele czasu poświęcał na pracę społeczną: był prezesem Zarządu Oddziału 

PTTK w Rabce, przewodnikiem beskidzkim pierwszej klasy, zamiłowanym myśliwym – 

członkiem Kola Myśliwskiego w Kamienicy, autorem wielu publikacji dotyczących historii 

przewodnictwa w Rabce i historii rabczańskiego Oddziału PTTK
644

. W wieku 57 lat, po 

kilkumiesięcznej chorobie zmarł 24 maja 1994 r. i został pochowany na cmentarzu 

parafialnym w Kamienicy
645

. 

 Następnym po Ignacym Kurzei dyrektorem szkoły w 1983 roku została polonistka, 

Ewa Górna-Ziomber (absolwentka Liceum)
646

. W czasie kierowania Liceum doprowadziła 

między innymi do wymiany instalacji elektrycznej w budynku „Wawel”, naprawy instalacji 

elektrycznej i montażu rynien w budynku „Jaworzyna” oraz do wymiany części ogrodzenia 

(dotacja w wysokości 1, 5 mln zł. z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu)
647

.  

Przyczyniła się także do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i kapitalnego remontu 

sanitariatów na pierwszym piętrze budynku „Wawel”.  

Jej działaniom szkoła zawdzięcza także montaż klatki ewakuacyjnej w budynku „Jaworzyna”. 

Należy odnotować, że od września 1985 r. kadrę pedagogiczną Liceum Zawodowego 

                                                
642

 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt. s. 164. 
643 Akta osobowe I. Kurzei, Archiwa szkoły, jw. 
644 Odznaczony za pracę zawodową i społeczną wieloma odznaczeniami, m. in.: Krzyżem Orderu Odrodzenia 

Polski, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz LOK, Krzyżem „Za Zasługi dla 

ZHP”. Por. M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 164. 
645 M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 164. 
646 Ewa Górna-Ziomber, sama będąc absolwentką LO w Rabce (matura w 1966 roku), ukończyła kierunek 

filologia polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1972 r.), pracę w Rabce 

rozpoczęła 1. września 1975 r., zatrudniona równocześnie w Studium Wychowania Przedszkolnego, gdzie 
pracowała do końca lipca 1983 r., czyli do czasu powołania jej na stanowisko dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącym im. E. Romera w Rabce. Oprócz pracy zawodowej udzielała się także społecznie; członek 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, od 17 maja 1996 r. członek Zarządu Oddziału ZNP. W latach 1978-1982 

radna Rady Narodowej Miasta i Gminy Rabka. Odznaczona Medalem 40-lecia Polski Ludowej w 1984 r. 

Nagrodą Kuratora (1977, 1984), Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2006 r. 
647 Pismo E. Górny-Ziomber z dnia 27.10.1987 r. do Prezydium Rady Narodowej w Rabce o przyznanie kwoty 

600 tys. zł na wymianę pokrycia dachu willi „Wawel”, Akta osobowe Nr 39/8, Archiwa szkoły.  
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stanowiło osiemnastu nauczycieli. Poza nimi w tym czasie w Liceum uczyło dodatkowo 

dwunastu nauczycieli, był to rok przełomowy ze względu na ilość zatrudnionych pedagogów.  

Dyrektor Ewa Górna-Ziomber była wysoko ceniona 

przez władze Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu. 

W Karcie Oceny Pracy Zawodowej Nauczyciela z kwietnia 

1988 r. Wicekurator napisał m. in.: „Poprawnie planuje 

pracę jednostki oświatowej. Zapewnia wysoki stopień 

wykonania planów i stałe doskonalenie funkcjonowania 

placówki. Tworzy dobre warunki do prawidłowego 

funkcjonowania mikrosystemu wychowawczego szkoły 

zwracając szczególną uwagę na działalność organizacji 

ideowo-wychowawczych, samorządność uczniowską oraz 

dobrą organizację czasu wolnego uczniów. Prawidłowo 

prowadzi politykę kadrową zarówno w zakresie racjonalnego 

wykorzystania nauczycieli, wyróżniania, oceniania, motywowania do pracy i tworzenia 

właściwej atmosfery. Z dużym powodzeniem realizuje zadania remontowe. Zadania stojące 

przed Dyrektorem wypełnia w stopniu szczególnie wyróżniającym”
648

. 

Kłopoty zdrowotne spowodowały, że dłużej przebywała na zwolnieniu lekarskim, 

dlatego od 1 września 1988 funkcję dyrektora Liceum powierzono Szczepanowi Oleksemu, 

odwołując go po jej powrocie do pracy w dniu 31 stycznia 1990 roku. Podczas posiedzenia 

Rady Pedagogicznej nauczyciele opowiedzieli się jednak za jego pozostaniem na stanowisku 

dyrektora
649

, stąd decyzja E. Górny-Ziomber o rezygnacji z funkcji w dniu 31 stycznia 1990 

roku
650

. Dzięki temu od 1 września 1990 roku
651

 dyrektorstwo ponownie objął Szczepan 

Oleksy, lecz ze względu na dłuższy pobyt w szpitalu w dniu 18 kwietnia 1994 roku na czas 

swojej nieobecności upoważnił Stanisława Dobosza do pełnienia obowiązków dyrektora 

placówki. Mając jednak kłopoty zdrowotne (po wielu zwolnieniach lekarskich wziął jeszcze 

roczny urlop na poratowanie zdrowia) w dniu 19 maja 1996 roku zdecydował się przejść na 

emeryturę
652

.  

                                                
648 Akta osobowe Nr 39/8, Archiwa szkoły. 
649 Akta osobowe Nr 34/72, Archiwa szkoły. 
650 Pozostała nadal zatrudniona, jako nauczyciel j. polskiego, przeszła na emeryturę 31 sierpnia 2006 roku. Akta 

osobowe Nr 39/8, Archiwa szkoły. 
651 Decyzja Kuratora Oświaty z dnia 19.06.1990 r.,  Archiwum szkoły. 
652 Akta osobowa Nr 34/72, Archiwa szkoły. 

Fotografia 48. Ewa Górna-Ziomber 

fot. z dyplomu, archiwum szkoły. 
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Tak więc formalnie od 01 września 1996 roku 

kierowanie placówką przejął Stanisław Dobosz
653

, nauczyciel 

fizyki, pracujący w Liceum od 01 września 1974 roku. W czasie 

12-letniego kierowania szkołą zadbał m. in. o wymianę pokrycia 

dachowego, rynien i rur spustowych, remont i modernizację 

węzłów sanitarnych i pionów kanalizacyjnych budynku 

„Jaworzyna” oraz wymianę pieca c.o. w budynku „Wawel”. Za 

jego kierowania szkołą w roku 1992 doszło do zmiany nazwy 

placówki, szkoła przyjęła nazwę „I Liceum Ogólnokształcące 

im. Eugeniusza Romera w Rabce”
654

. Taką nazwę nosi do 

dzisiaj.  

Lata 1961-1999 to okres nie tylko zmian kierownictwa szkoły, ale też czas kilku 

reform, skutkujących wieloma reorganizacyjnymi zmianami. Liczba uczniów w tym czasie 

była bardzo zróżnicowana, związane to było ściśle z reformą oświaty (trzy i czteroletnie 

liceum) i zmianą struktury organizacyjnej szkoły (funkcjonowanie oprócz Liceum 

Ogólnokształcącego, Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej). Widać to 

w załączonych do pracy spisach uczniów. I tak: w latach 1961-1966 ich liczba wahała się 

w granicach od 342 do 355. Ze względu na wyż demograficzny wchodzący do szkoły od 1961 

roku wprowadzono dwuzmianowy system nauczania. Po skróceniu nauki w Liceum do trzech 

lat (1966-1970) liczba uczniów zmniejszyła się o sto osób, do 254, jednak już po dodaniu 

czwartej klasy licealnej, po wprowadzeniu czteroletniego systemu pracy liceum w 1970 roku 

zwiększyła się także liczba uczniów, wahająca się w kolejnych latach w granicach od 374 do 

452 w 1975 roku. 

Dla poprawienia warunków nauczania w 1976 roku zakupiono willę „Wawel”, dzięki 

czemu zlikwidowano system dwuzmianowej nauki, a od kolejnego roku szkolnego, oprócz 

                                                
653 Stanisław Dobosz ur. się 12.11.1946 r. w Kwikowie woj. tarnowskie, od 1 września 1960 r. do czerwca 1965 

roku uczeń Liceum Pedagogicznego w Tarnowie, po czym rozpoczął studia wyższe w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale Matematyki, Fizyki, Wychowania Technicznego. 26 czerwca 1969 r. 

uzyskał tytuł magistra fizyki. Początkowo był zatrudniony na stanowisku nauczyciela fizyki w I Liceum 

Ekonomicznym w Tarnowie (od 16 sierpnia 1969 r. do 31 sierpnia 1974 r.), skąd przeniósł się do Rabki, gdzie 

uczył fizyki i równocześnie pełnił najpierw obowiązki dyrektora w okresie od 18.04.1994 do 31.08.1996, później 

dyrektora placówki (01.09.1996 - 31.08.2006). Stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 

uzyskał 29.06.2001 r. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 14 czerwca 2004 r. otrzymał Medal 

Komisji Edukacji Narodowej, odznaczony także Złotym Krzyżem Zasługi (1991 r.) i Nagrodą Ministra Edukacji 

III stopnia (1980 r.) W dniu 31 sierpnia 2006 roku po 37 latach pracy (32 w tej szkole) odszedł na emeryturę.  
Akta osobowe Nr 39/4, Archiwa szkoły. 
654 Na podstawie § 2 załącznika do zarządzenia Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. 

w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży, postanowieniem Nr 44/92 Kuratora 

Oświaty w Nowym Sączu z dnia 3 sierpnia 1992 r. Dokument znajduje się w archiwum szkoły. 

Fotografia 49. S. Dobosz, fot. 
archiwum autora. 
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czterech klas Liceum Ogólnokształcącego, wprowadzono czteroletnie Liceum Zawodowe 

o specjalności sprzedawca i magazynier. Liceum Zawodowe zostało wygaszone w 1990 roku, 

kiedy to powołano trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową (sprzedawca, cukiernik, ciastkarz, 

masarz), jednak po trzech latach istnienia i ta jednostka została zlikwidowana. Powrócono do 

nauczania tylko w liceum ogólnokształcącym, a liczba uczniów wahała się w granicach od 

311 do 353 osób uczących się w jedenastu lub dwunastu oddziałach
655

.   

Okres 1961-1999 to czas licznych zmian w Liceum, zmiany te nie dotyczyły tylko 

kadry kierowniczej, ale przede wszystkim kolejnych zmian pokoleniowych Grona 

Pedagogicznego. Do tych znaczących pedagogów pracujących w tym czasie należały 

nauczycielki: Maria Białoń, Julia Mikuta oraz Zofia Szymska. W tym właśnie okresie 

zaznaczyły swoją obecność, występując w roli dydaktyków, wychowawców i organizatorów 

życia szkoły. Ich odejście z pracy było wydarzeniem znaczącym dla uczniów i kolegów 

z pracy, to była zmiana pokoleniowa kadry Liceum.  

Od 1 września 1961 roku zatrudnienie w LO w Rabce znalazła mgr Maria Białoń, 

długoletnia nauczycielka języka polskiego
656

, która przepracowała w Liceum 30 lat. Przeszła 

na emeryturę w
 
dniu 1 września 1985 roku, będąc zatrudniona jeszcze kilka lat (1985-1991) 

w niepełnym wymiarze godzin jako nauczycielka języka polskiego, ale prowadziła także 

kółko polonistyczne i filatelistyczne, zajęcia fakultatywne z języka polskiego oraz brała 

udział w pracach komisji egzaminów wstępnych i maturalnych.  

                                                
655 Porównaj aneks nr 7. 
656 Maria Białoń urodziła się 15 czerwca 1928 r. w Nowym Targu, jako córka Stanisława i Maryi z domu Pyka. 

Rodzice zajmowali się pracą na gospodarstwie o pow. 1, 49 ha. Miała troje rodzeństwa, siostry Zofię 

i Stanisławę oraz brata Mieczysława (oficera WP). Od 1935 r. uczęszczała do szkoły powszechnej w Nowym 

Targu, ukończyła ją w 1942 r., kontynuowała naukę w dwuletniej szkole handlowej. Po wyzwoleniu w marcu 

1945 r. rozpoczęła naukę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Nowym Targu, które ukończyła egzaminem 

dojrzałości 10.V.1949 r. w latach 1949-1952 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia otrzymała z Wydziału Oświaty 

przy Prezydium WRN w Krakowie nakaz pracy i od 1 września 1952 r. do 31 sierpnia 1953 r. pracowała jako 

nauczycielka j. polskiego, łaciny i języka rosyjskiego w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Książu 
Wielkim. 1 października 1953 r. rozpoczęła studia polonistyczne II – stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 

które ukończyła 31 stycznia 1955 r., uzyskując tytuł mgr filozofii. Ponownie otrzymała nakaz pracy i  od 1 

kwietnia do 30 czerwca 1955 r. pracowała jako polonistka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu. 

Następnie od 1 września 1955 r. do 31 sierpnia 1961 r. była zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym 

w Wolbromiu. Po dwukrotnej prośbie o przeniesienie ze względów zdrowotnych do Rabki, cierpiała na 

nadczynność tarczycy, uzyskała zgodę i 1 września 1961 r. rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w 

Rabce. 12 października 1972 r. Kurator Okręgu Szkolnego dla wojew. Krakowskiego i miasta Krakowa mgr Jan 

Nowak powołał ją na stanowisko profesora szkoły średniej (KOS V KZ-25-14-LO Rab./3/72). Odznaczona 

została w 1973 r. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez ministra Jerzego 

Kuberskiego Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia, a w 1983 r. nagrodą Kuratora Oświaty 

i Wychowania. w dniu 18 czerwca 1975 r. Uchwałą Rady Państwa została odznaczona za dwudziestoletnią 
nienaganną pracę pedagogiczną Złotym Krzyżem Zasługi, a 18 września 1985 r. odznaczona Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną. Por. 

Akta osobowe Nr 34/5, archiwa szkoły. 
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W karcie oceny pracy z 1982 r. Wicedyrektor Oświaty 

i Wychowania w Nowym Sączu wystawił polonistce laurkę: 

„Bardzo dobre przygotowanie metodyczne i merytoryczne. 

Osiąga bardzo dobre wyniki dzięki ogromnej własnej 

dyscyplinie i systematycznemu doskonaleniu zawodowemu. 

Stosuje powszechnie metody aktywizujące ucznia. 

Przygotowuje młodzież do olimpiad przedmiotowych. Na 

szczególne wyróżnienie zasługuje praca z kółkiem 

filatelistycznym. Zdecydowana większość jej uczniów zdaje na 

studia wyższe. Wzorowo oddziałuje wychowawczo na młodzież. 

W stosunku do siebie i uczniów wymagająca. Właściwa 

postawa etyczno-zawodowa”
657

. Ta ceniona w środowisku 

nauczycielka zmarła 6 stycznia 2015 r., została pochowana na cmentarzu obok kościoła św. 

Anny w Nowym Targu. 

Trzy lata po przejściu na emeryturę Marii Białoń, w 1988 roku na emeryturę odeszła 

także wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego, Julia 

Mikuta
658

. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego 

rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Krakowie, na Wydziale Filologiczno-Historycznym (1952-

1955), uzyskując w 1957 r. dyplom ukończenia studiów 

wyższych i kwalifikacje zawodowe do nauczania języka 

rosyjskiego. Pracę w Liceum w Rabce rozpoczęła 15 sierpnia 

1955 r.
659

, w roku szkolnym 1961/62 pracowała dodatkowo 

w niepełnym wymiarze godzin w rabczańskim Liceum 

Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli, a w roku 

szkolnym 1966/67 także w Liceum Ogólnokształcącym dla 

                                                
657 Karta oceny pracy zawodowej nauczyciela, Akta osobowe Nr 34/5, Archiwa szkoły. 
658 Julia Mikuta z domu Gacek, córka Pawła i Władysławy ur. się 22 maja 1934 r. w Rudce, miejscowość 

w pow. Brzesko, woj. krakowskie. 
659  Skierowana nakazem pracy z 22.06.1955 r., wydanym przez Wydział Oświaty Prezydium W.R.N. 

w Krakowie. 

Fotografia 51. Julia Mikuta, zdjęcie 

z dyplomu, akta osobowe, archiwa 
szkoły. 

Fotografia 50. Zdjęcie z dyplomu, 

Marii Białoń, akta osobowe, 
archiwum szkoły. 
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Pracujących oraz w Szkole Asystentek Pielęgniarskich. Jako jedyna wykwalifikowana 

rusycystka uzupełniała braki kadrowe w innych szkołach na terenie Rabki. Była wieloletnim, 

aktywnym członkiem PZPR
660

.  

Od 1985 roku była także przewodniczącą Koła Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1962 

r. założyła drużynę harcerską im. E. Romera, która po roku rozrosła się do rangi szczepu, a J. 

Mikuta została jego Komendantem. Od roku 1975 pełniła także funkcję Członka Rady Hufca 

ZHP im. Janusza Korczaka w Rabce
661

, od 1977 roku komendanta OHP działającego przy 

Liceum Romera, prowadziła także przez wiele lat szkolne koło TPPR. Uczestniczyła 

w różnych formach doskonalenia zawodowego: w Warszawie (1976) oraz kilkakrotnie 

w Moskwie (1972, 1976-77, 1979, 1984). Przez dwanaście lat pełniła funkcję kuratora 

sądowego dla osób dorosłych
662

. 

Trzy lata po Julii Mikutowej w 1991 roku odeszła na 

emeryturę Zofia Szymska
663

. Ta wieloletnia i bardzo ceniona 

nauczycielka matematyki pracę zawodową rozpoczęła 

w 1959 r. w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń 

Przedszkoli w Rabce, dodatkowo zatrudniona jako 

wychowawczyni internatu (1959-1968) oraz w Liceum dla 

Pracujących w Rabce (1966-1970). Od 1 września 1972 roku 

została zatrudniona w Liceum Ogólnokształcącym w Rabce. 

Kurator Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego 

i miasta Krakowa, mgr Jan Nowak w dniu 12 października 

1972 r. powołał ją na stanowisko profesora szkoły średniej
664

. W 1978 r. ukończyła studia 

podyplomowe z matematyki na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, na 

                                                
660

 Do partii wstąpiła 3.XI.1962 r., skreślona z PZPR przez POP przy LO, na własną prośbę, jak w uzasadnieniu 

napisała na skutek szykan ze strony ekstremalnych członków „Solidarności”. Została przywrócona do PZPR 

Uchwałą Nr 11/84 Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR z dnia 5.VI.1984 r. Por. Akta osobowe Nr 

34/63, archiwum szkoły. 
661 Pismo Komendy Hufca w Rabce, dotyczące J. Mikutowej, Akta osobowe Nr 34/63, Archiwum szkoły. 
662  w 1975 roku została powołana na stanowisko Profesora Szkoły Średniej przez Kuratora Oświaty 

i Wychowania w Nowym Sączu, za szczególnie wyróżniająca prace pedagogiczną odznaczona Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1976 r.), Krzyżem za zasługi dla 

ZHP (1978 r.), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984 r.). Zmarła 8 października 2010 r. Por. Teczka osobowa 
Nr 34/63, Archiwa szkoły. 
663 Urodziła się 11.10.1937 r. w Myślenicach, tu ukończyła szkołę podstawową oraz LO, w 1955 r. rozpoczęła 

studia na WSP w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, ukończyła je w 1959 roku. Odznaczona 

Złotą Odznaką za zasługi dla woj. Nowosądeckiego (1977 r.), Nagrodą Kuratora (1975 r.), Złotym Krzyżem 

Zasługi za dwudziestoletnią, sumienną pracę pedagogiczną (1980 r.), Nagrodą II stopnia Ministra Oświaty 

i Wychowania (1980 r.), oraz Nagrodą Specjalną Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia 

w pracy pedagogicznej (1985 r.), odznaczona także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1991r.). 

Akta osobowe Nr 34/106, Archiwa szkoły. 
664 Tamże, Pismo KOS V KZ-25-14-LO Rab./5/72 z dnia 12 października 1972 r. 

Fotografia 52. Zofia Szymska, 

zdjęcie z dyplomu, akta osobowe, 
archiwa szkoły. 
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Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym. W 1983 roku uzyskała Drugi Stopień 

Specjalizacji Zawodowej
665

. Na emeryturę odeszła z dniem 31 sierpnia 1991 roku, od 8 

września 1992 roku pracowała nadal, jednak w niepełnym wymiarze sześciu godzin. 

Z Liceum rozstała się definitywnie z dniem 31 sierpnia 1993 r. Inspektor oświaty, mgr Marek 

Oczkowicz uzasadnił ocenę wyróżniającą: „Osiąga bardzo dobre wyniki dydaktyczno-

wychowawcze. Wzorowa organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. Powszechnie 

stosuje metody aktywizujące ucznia. Bardzo opiekuńcza i równocześnie wymagająca. 

Reprezentuje wysokie wartości moralno-zawodowe. Bardzo zdyscyplinowana w pracy. W 

roku szkolnym 1998/99 kadrę Liceum stanowiło dwudziestu czterech nauczycieli, 

siedemnastu z nich legitymowało się wieloletnim stażem dydaktycznym w tej placówce
666

. 

3.6. Szkoła wobec kolejnych reform oświatowych (1999 – 2010) 

Z dniem 1 września 1999 roku rząd AWS pod kierownictwem Jerzego Buzka 

wprowadził kolejną reformę ustroju szkolnego. Zakładała ona likwidację ośmioklasowej 

szkoły podstawowej, którą zamieniono na sześcioletnią szkołę podstawową kończącą się 

testami kompetencyjnymi oraz trzyletnie gimnazjum kończące się testami gimnazjalnymi. 

W konsekwencji skrócono także naukę na poziomie liceum ogólnokształcącego do trzech 

lat
667

. Nowa reforma ustroju szkolnego zaczęła obowiązywać w liceum 1 września 2002 r., 

kiedy to do szkoły średniej zaczęto rekrutować pierwszych gimnazjalistów. Wcześniejszy rok 

szkolny (wrzesień 2001) był bardzo niekorzystny dla nauczycieli liceów ze względu na 

wygaszanie czteroletniego liceum i brak naboru do klasy pierwszej. Reforma zmieniła także 

zasady egzaminu maturalnego. Najistotniejsza zmiana polegała na tym, że egzamin maturalny 

na poziomie podstawowym i rozszerzonym był jednakowy w całym kraju, zarówno pod 

względem zadań maturalnych, jak i standardów oceniania. Kodowanie prac maturalnych i ich 

oceniane przejęły komisje zewnętrzne, zorganizowane przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. Taki sposób organizacji oceniania dawał gwarancje ujednolicenia egzaminu 

                                                
665 Tamże, dyplom z dnia 07.10.1988 r. 
666 Stanisław Dobosz (fizyka), Ewa Górna -Ziomber, Jolanta Ciężadlik, Magdalena Zalewska-Tomalak 

(j. polski), Katarzyna Wielowska, Janina Stelmach, Agnieszka Tupta-Pędzimąz (j. angielski), Zofia 

Padlikowska, Ewa Papież (j. niemiecki), Barbara Buławska (fizyka), Lidia Kloc, Magdalena Rapacz, 

Marek Świder (matematyka, przysposobienie obronne), Piotr Kolecki (informatyka, przysposobienie obronne), 

Lucjan Kapera (historia), Leszek Świder (historia, WOS), Ewa Borowiec (geografia), Justyna Pałka 

(chemia), Urszula Kurek (biologia), Anna Ujwary, Wiesław Perucki (wychowanie fizyczne), Beata Brycka 

(bibliotekarz), ks. Andrzej Badura (religia), Magdalena Chmielowska (muzyka). 
667

 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, Dz. U. z 1999 r. 

Nr 12, poz. 96. 
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maturalnego w całym kraju, dzięki czemu absolwent starając się o indeks uczelni wyższej 

mógł konkurować wynikami na świadectwie dojrzałości
668

. Nowa matura dla absolwentów 

gimnazjum została przeprowadzona po raz pierwszy w liceach w maju 2005 roku. 

Konsekwencją wprowadzonej reformy było przekształcenie z dniem 1 września 2002 

roku I LO im. E. Romera w Rabce-Zdroju będącego dotąd szkołą średnią ogólnokształcącą 

o czteroletnim cyklu kształcenia w trzyletnią szkołę ogólnokształcącą
669

. Zmiany 

organizacyjne, wynikające z wprowadzenia reformy ustroju szkolnego, wpłynęły także na 

liczbę uczniów i oddziałów w placówce. Liczba oddziałów wahała się od trzynastu w latach 

2000-2001, 2003-2004, gdy w szkole było 394 uczniów, następnie widać „tąpnięcie” do 

ośmiu w roku szkolnym 2006-2007 z 226 uczniami i ponowne odbicie do trzynastu w latach 

2009-2010, 2010-2011
670

. Było to efektem kryzysu związanego z reformą oraz niżem 

demograficznym i topniejącą liczbą uczniów.  

Wybory prezydenckie z 23 października 2005 r., w których wygrał Lech Kaczyński, 

miały znaczący wpływ na historię Liceum Romera za sprawą żony Prezydenta RP, Marii 

Kaczyńskiej z domu Mackiewicz, absolwentki Liceum Romera (matura w 1961 roku)
 671

. 

Autor niniejszej rozprawy wspomina w publikacji poświęconej Pierwszej Damie: „Od 2006 

roku, kiedy zostałem dyrektorem Liceum Romera, usiłowałem nawiązać kontakt z panią 

prezydentową i udało się. Korespondowaliśmy, wysyłaliśmy sobie wzajemnie życzenia na 

święta, drobne upominki
672

. Ustaliliśmy oficjalnie, że pani Maria Kaczyńska przyjedzie do nas 

we wrześniu 2010 roku odsłonić tablicę. Miała też objąć honorowy patronat nad 

uroczystościami związanymi z otwarciem nowego budynku szkolnego i sali gimnastycznej. 

Niestety nie odsłoniła już tej tablicy, ale znalazło się tam jej nazwisko. To tablica 

upamiętniająca nauczycieli i uczniów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a teraz 

upamiętnia też tragiczną śmierć pani Kaczyńskiej”
673

.  

                                                
668 Matura w tej konwencji, po kilku modyfikacjach, obowiązuje do dnia dzisiejszego. 
669 Uchwała Nr 29/XXXV/2002 Rady Powiatu Nowotarskiego z 30 stycznia 2002 r., Archiwum szkoły. 
670 Porównaj aneks nr 8. 
671 Maria Helena Kaczyńska, z domu Mackiewicz ur. się 21 sierpnia 1942 r. w Machowie na Wileńszczyźnie, 

rodzice Lidia i Czesław po wojnie osiedlili się w Polsce, najpierw mieszkali w Bydgoszczy, później 

w Człuchowie na Pomorzu. Ze względu na słabe zdrowie Marii (wada serca i choroba płuc) w 1951 r. 

przyjeżdżają do Rabki Maria, jej brat Konrad i matka, w 1953 r. dołącza do nich ojciec. W Rabce Maria 

ukończyła szkołę podstawową, a w latach 1957-1961 uczęszczała do rabczańskiego Liceum. Po maturze 

wyjechała na studia wyższe do Sopotu, gdzie studiowała handel zagraniczny, specjalność transport morski na 

Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. W 1976 r. poznała przyszłego męża, Lecha Kaczyńskiego, z którym 

wstąpiła w związek małżeński w 1978 r. Por.: M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 120-121. 
672  Pani Prezydentowa pozostawała w stałym kontakcie ze szkołą, wielokrotnie przekazywała życzenia 
świąteczne dla całego Liceum (lata 2008-2010). 
673 M. Dłużewska, Dama Opowieść biograficzna o Marii Kaczyńskiej, Trzecia Strona, Warszawa 2015, s. 76–77. 
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Wśród upamiętnionych na tablicy znajduje się między innymi nazwisko Antoniego 

Nawary, nauczyciela matematyki z prywatnego Gimnazjum Męskiego dr. Jana 

Wieczorkowskiego (w latach 1929 – 1939)
674

.  

Po przejęciu 1 września 2006 roku na emeryturę Stanisława Dobosza, kierownictwo 

I LO im. E. Romera zostało przejęte przez dyrektora Marka Świdra. We wrześniu 2006 r. 

Grono Pedagogiczne stanowiło 22 osoby
675

. 

 

Fotografia 53. Tablica pamiątkowa w Liceum 

Romera, fot. autor. 

     

Po objęciu stanowiska dyrektora przez Marka Świdra nastąpiła intensyfikacja prac 

związanych z remontem i modernizacją bazy szkoły. Prace te były konieczne ze względu na 

opłakany stan budynków szkolnych i całej posesji. Jeszcze w 2006 roku nowy dyrektor 

                                                
674 Antoni Nawara ur. się 28 maja 1904 r. w Olszówce, woj. Krakowskie. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej 

wstąpił w 1921 r. do Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie, tam w 1925 r. zdał maturę, po czym rozpoczął studia 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficznym, gdzie studiował matematykę. Po ukończeniu 

studiów w 1929 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w szkole Wieczorkowskiego. Do wybuchu II 

wojny światowej pełnił wiele funkcji w Rabce: pracował w komisji Zdrojowej, był wójtem gminy Rabka, 

współredaktorem „Wiadomości Rabczańskich”. Po zajęciu Rabki przez okupanta niemieckiego 3 września 1939 

r., Antoni Nawara został wyznaczony na wójta Rabki i stał się jednym z 10 zakładników, aresztowany 11 
listopada 1939 r. jako zaprzysiężony działacz Związku Walki Zbrojnej (ps. „Orkan”) i jej organizator na terenie 

Rabki. Więziony w Katowni Podhala w „Palace” w Zakopanem, rozstrzelany w masowym mordzie 27 grudnia 

1939 r. w Dolinie Chochołowskiej. Po.: M. Olszewska, E. Trybowska, Słownik…, dz. cyt., s. 202-203. 
675  Skład Grona Pedagogicznego: dyrektor Marek Świder (matematyka), Ewa Górna-Ziomber (j. polski), 

Magdalena Zalewska-Tomalak (j. polski, WOK), Jolanta Ciężadlik (j. polski), Agnieszka Wieczorek, 

Joanna Wójcik (j. angielski), Bogusław Lańczyk (j. niemiecki), Leszek Świder (historia, WOS), Magdalena 

Bala (historia), Beata Świder (fizyka), Lidia Kloc (matematyka), Piotr Kolecki (technika i informatyka), 

Wiesław Perucki (wf. chłopców), Joanna Lichoń (wf. dziewcząt), ks. Bolesław Żmuda (religia), Barbara 

Zając (biologia), Danuta Dudek – Wilk (geografia), Krystyna Gacek (chemia), Krzysztof Udziela (PO), 

Mariusz Myśliwy (matematyka), Iwona Zielonka (pedagog szkolny), Beata Brycka (bibliotekarz). Dzienniki 

lekcyjne, Akta Nr 5/57, Archiwa szkoły. 

Fotografia 54. Zdjęcie M. Kaczyńskiej, 
przesłane do szkoły, archiwum szkoły. 
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doprowadził do modernizacji wejścia głównego do budynku „Jaworzyna” (por. fotografie 55 

i 56). 

 

Fotografia 55. Główne wejście do szkoły, widok z 2006  

 

Fotografia 56. Wejście do szkoły, widok z 2007 r., foto 

autor. 

W związku z inwestycją, związaną z budową sali gimnastycznej i budynku „Anna” 

konieczne było także przeprowadzenie prac remontowych w budynku „Jaworzyna”. W latach 

2006-2010 wykonano m. in.: termomodernizację i wymianę stolarki, przebudowano klatkę 

schodową, wyremontowano korytarze, wymieniono instalację c.o., wyremontowano piwnice, 

sale lekcyjne, bibliotekę, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, zainstalowano 

monitoring wizyjny. 

 

Fotografia 57. Widok budynku szkoły („Jaworzyna”) z 2006 r., fot. autor. 
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Fotografia 58. Wyremontowany budynek „Jaworzyna” wraz z nowo oddanym budynkiem szkolnym „Anna”. fot. 

autor. 

W efekcie licznych prac remontowych i inwestycyjnych 6. września 2010 r. nastąpiło 

uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku (później nadano mu imię „Anna”) wraz z 

salą gimnastyczną. W czasie tej uroczystości została także odsłonięta i poświęcona przez ks. 

Kardynała Stanisława Dziwisza tablica pamiątkowa upamiętniająca poległych nauczycieli i 

uczniów Liceum w czasie II wojny światowej, oraz tragiczną śmierć Marii Kaczyńskiej. 

 

Fotografia 59. Uroczyste przecięcie wstęgi, 6 września 

2010 r. od lewej minister w kancelarii Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego – Andrzej Duda, ks. kard. dr Stanisław 

Dziwisz - Arcybiskup Metropolita Krakowski, Krzysztof 

Faber – Starosta Nowotarski, Agata Szuta I Wicekurator 

Oświaty, Barbara Dziwisz radna Sejmika 

Wojewódzkiego i Marek Świder dyrektor I LO. 
 

Fotografia 60. Andrzej Duda i Krzysztof Faber 

odsłaniają tablicę pamiątkową, fot. archiwum szkoły. 
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Innym ważnym powodem, dla którego rok 2010 był szczególnym w historii Liceum 

Romera, była uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Społeczność szkoły wzięła udział 

w odsłonięciu tablicy upamiętniającej założyciela szkoły, dra Jana Wieczorkowskiego
676

. 

 

 

Fotografia 61. Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej 

drowi J. Wieczorkowskiemu, od lewej J. Wieczorkowski, 

R. Wójciak, K. Faber, fot. P. Kuczaj. 

 

Fotografia 62. Uroczyste przekazanie sztandaru z 1938 

r., fot. Archiwum szkoły 

Podczas tej uroczystości wnuk założyciela szkoły, Jan Wieczorkowski przekazał na 

ręce dyrektora LO sztandar szkoły z 1938 roku, wywieziony z Rabki przez Niemców, 

odnaleziony po wojnie i przechowywany przez ponad 60 lat w jego rodzinie. W ten sposób 

ziściły się pragnienia wielu pokoleń absolwentów i nauczycieli, aby sztandar szkoły, który ma 

tak bogata historię, znalazł godne miejsce w murach Liceum
677

. 

W roku szkolnym 2010/2011 kadrę pedagogiczną Liceum stanowiło dwudziestu 

siedmiu nauczycieli oraz kierujący szkołą dyrektor Marek Świder
678

. W okresie od 1945 do 

                                                
676 Odsłonięcia tablicy dokonali: wnuk założyciela szkoły, były burmistrz Rabki – Jan Wieczorkowski, starosta 

powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber i wiceburmistrz Rabki – Zdroju Robert Wójciak. 
677 Sztandar obecnie można oglądać i podziwiać w gablocie w gabinecie dyrektora LO. 
678 Magdalena Bala – Sobczyk (historia, biblioteka), ks. Bogdan Brodowski (religia), Jolanta Ciężadlik (j. 

polski), Agata Dworszczak (biologia), Małgorzata Gargas – Sadłowska (j. angielski), Izabela Gwiazdoń (j. 

niemiecki), Paulina Stożek (j. polski), Lidia Kloc (matematyka), Piotr Kolecki (informatyka), Ewa Kotarba 

(WOK), Bogusław Lańczyk (j. niemiecki), Joanna Lichoń (wf. dziewcząt), Alina Małocha (j. angielski), Ann 

Padlewska (geografia), Justyna Pałka (chemia), Wiesław Perucki (wf. chłopców, PO) , Joanna Płonka 

(historia), Bartosz Przybył – Ołowski (filozofia), Beata Świder (fizyka), Leszek Świder (historia, WOS), 

Jolanta Wronka (matematyka), Magdalena Wójciak (wf. dziewcząt), Joanna Wójcik (j. angielski), 

Magdalena Zalewska –Tomalak (j. polski – urlop dla podratowania zdrowia), Iwona Zielonka – Adamczyk 

(pedagog szkolny), ks. Andrzej Zięba (religia), Karolina Żarnowska (j. polski). 
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2010 roku kadra pedagogiczna ulegała częstym zmianom, w początkowych latach było to 

związane z brakiem stabilizacji w kraju, jak również z konsekwencjami zakończonej II wojny 

światowej. W następnych okresach skład zespołu nauczycieli wynikał z bieżących potrzeb 

szkoły oraz z ruchu kadrowego na stosunkowo skromnym rynku pracy, jakim była Rabka 

i okolice. Pomimo tego w okresie 65 lat od zakończenia wojny można wyróżnić nauczycieli, 

którzy na długie lata związali się z Liceum Romera. Wśród tych, którzy przepracowali 

w okresie powojennym co najmniej 20 lat można wyróżnić dwudziestu dziewięciu 

pedagogów. Najdłuższą historię ma Anna Ujwary (36 lat), zatrudniona jako nauczycielka w-f 

w 1969 i pracująca do 2005 roku. Ze stażem od trzydziestu do trzydziestu trzech lat pracy 

należy odnotować jedenaście osób, w przedziale od dwudziestu pięciu lat do dwudziestu 

dziewięciu jest ich dziewięć, najmłodszych stażem w przedziale od dwudziestu do dwudziestu 

czterech lat pracy znaleźć można osiem osób. Należy podkreślić, że pięciu nauczycieli nadal 

pracuje w tej szkole, legitymując się stażem odpowiednio 25, 30, 31 (2 osoby) i 33 lata 

pracy
679

. Liceum im. E. Romera stwarzało atmosferę, w której uczący w nim nauczyciele 

odnajdywali swoje miejsce w systemie edukacji, znacząca większość nauczycieli związanych 

z tą placówką w sposób naturalny kończyła pracę, odchodząc na emeryturę.  

Atmosfera panująca w szkole pozwoliła także na zrodzenie się wśród absolwentów 

idei powrotu do miejsca, gdzie tworzyła się ich przyszłość, gdzie wykuwały się ich 

charaktery. Stąd powstała tradycja spotkań po latach, tzw. 

„Zjazdy absolwentów”. Zjazdy te rozpoczynające się zwykle 

mszą św. i odwiedzaniem grobów nauczycieli, połączone są 

z wizytą w szkole, podczas których absolwenci 

przyjeżdżający niemal z całego świata wspominają lata 

młodości spędzone w Liceum. Wśród absolwentów są 

rekordziści, którzy spotykają się cyklicznie; maturzyści 

z 1965 roku, dzięki organizacji zjazdów przez Marka 

Szarawarskiego, spotykają się regularnie co pięć lat
680

.  

W sprawozdaniu ze zjazdu Marek Szarawarski napisał: 

„Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza 

Romera w Rabce – Zdroju z 1965 roku spotykają się, co 5 lat, 

począwszy od 30 rocznicy ich egzaminu dojrzałości. Jubileusz 50–lecia matury odbył się 24 

                                                
679 Por. Aneks nr 9. 

Fotografia 63. Medal podarowany 

dyrektorowi Liceum przez 
uczestników zjazdu absolwentów. 
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października br. i przebiegał wg tradycyjnego scenariusza: Msza święta w Kościele św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus; Spotkanie w LO Romera; Zapalenie zniczy na grobach kolegów 

i profesorów na Cmentarzach: Komunalnym i Parafialnym; Uroczysty obiad w Kawiarni 

Parkowej. Wizyta w Liceum połączona była ze zwiedzaniem nowej sali gimnastycznej i części 

edukacyjnej. W pracowni fizycznej bardzo długo wspominano profesorów i kolegów. 

Wnioskowano też o nadanie tej sali imienia profesora Mariana Jaremskiego. Obecny podczas 

spotkania dyrektor Liceum Marek Świder poinformował o aktualnych sukcesach i problemach 

uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. Opowieści sprzed 50 lat i bieżące informacje 

kontynuowano podczas uroczystego obiadu w Kawiarni Parkowa. W Jubileuszu wzięło udział 

20 maturzystów z 1965 roku, którzy poza mieszkańcami Rabki – Zdroju, przybyli z Katowic, 

Krakowa, Leszna, Mszany, Sierpca, Zakopanego a także z Kanady. W tym wyjątkowym roku 

wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale/breloki z następującym tekstem: Kapituła 

Jubileuszu„Matura’65”postanowiła przyznać pamiątkowy medal z następujących powodów: 

1. Za uczęszczanie do LO Romera w Rabce – Zdroju. 2. Za zdaną maturę 50 lat temu. 3. Za 

dożycie do Jubileuszu i obecność na dzisiejszym spotkaniu. Jednocześnie Kapituła składa 

uczestnikom 50-lecia „Matura ’65” serdeczne życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

życiowego optymizmu oraz zobowiązuje do obecności na kolejnych Jubileuszach: 55-lecia, 

60-lecia, …, 100-lecia!!! w imieniu organizatorów Marek Szarawarski Rabka-Zdrój, 

24.X.2015 r.”
681

. 

Podobnie uroczystą oprawę mają zjazdy rocznika 1955 (Matura 1974), organizatorem 

ich była Maria Marta Urlińska z d. Kwatyra. W pierwszym zjeździe w roku 1989, po 15 

latach od matury wzięło udział 50 absolwentów, w 2004 roku celebrowano kolejny jubileusz 

30-lecia, by za rok świętować wspólne 50-te urodziny rocznika 1955. Z potrzeby utrzymania 

kontaktu zwołany został następny zjazd w 2009 roku 35 lat po maturze i kolejny w 2014 roku 

na 40 lat od ukończenia szkoły. Każde ze spotkań gromadziło od 50 do 70 osób (na 92 

absolwentów z trzech klas) miało wyjątkową oprawę, było przygotowane przez 

organizatorów jako święto z niespodziankami, które czekały na zjeżdżających do Rabki takie, 

jak na fotografii: identyfikatory ze zdjęciami maturzystów, tabla klasowe, tablo nauczycieli, 

prezentacje multimedialne zawierające fotografie z czasów szkolnych i kolejnych zjazdów 

koleżeńskich, specjalnie przygotowane programy artystyczne, koncerty z udziałem kapeli 

                                                                                                                                                   
680 Pierwsze spotkanie po trzydziestu latach od matury miało miejsce 20 maja 1995 roku, następne – 27 maja 

2000 rok, kolejne 11 czerwca 2005 r., czwarte 25 września 2010 r., wreszcie piąte, jubileuszowe miało miejsce 

24 października 2015 r. Podczas tego zjazdu obecnych było dwudziestu trzech absolwentów  
681

 Sprawozdanie przekazane autorowi przez M. Szarawarskiego, archiwum autora. 
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góralskiej i zaproszonych piosenkarzy, zmontowane na DVD filmy o przeżyciach z czasów 

szkolnych, które to opracowane materiały uczestnicy otrzymują na pamiątkę tych spotkań
682

.  

 

Fotografia 64. Identyfikator jednej z uczestniczek 

zjazdu jubileuszowego rocznika w 50-rocznicę 

wspólnych urodzin (takie emblematy otrzymali 

wszyscy uczestnicy jubileuszu i ich goście 

(nauczyciele, rodzice) 

 

Fotografia 65. Tablo jubileuszowe z fotografiami profesorów 

uczących rocznik 1955 

Uczestnicy przygotowują się do każdego spotkania, począwszy od przyjęcia 

zaproszenia
683

, potem przesyłają materiały zdjęciowe i krótkie wspomnienia łączące byłych 

uczniów, np. tworzą nowe piosenki, odwołujące się do lat szkolnych
684

, czekają na ten jeden 

dzień (i noc) wiedząc, że organizatorzy zagwarantują wyjątkowe przeżycie koleżeńskie. 

Pokłosiem tych spotkań jest przygotowywana przez organizatorkę Zjazdów, Marię Martę 

Urlińską książka pt. „My Świetni Wieloletni” pokazująca historię edukacji i koleje losu tego 

rocznika uczniów Liceum, okraszoną zdjęciami, z filmem DVD.  

Liceum corocznie odwiedzają absolwenci z różnych okresów pobytu w szkole, nie 

sposób wymienić wszystkich zjazdów absolwentów, ale należy wspomnieć te szczególne, 

które odbyły się 60 lat i 70 lat po maturze. W czasie spotkania w murach Liceum w dniu 14 

czerwca 2014 r. absolwenci, którzy zdali maturę w 1954 r. w Księdze Pamiątkowej Liceum 

zapisali: „60 lat matury. Fantastyczny rozwój i osiągnięcia Szkoły zrobiły na nas wielkie 

wrażenie. Gratulujemy. Życzymy z całego serca dalszych osiągnięć w wychowaniu młodzieży 

na prawych ludzi. Pełni podziwu i atencji – Maturzyści 1954”
685

. Wpis do Księgi 

Pamiątkowej podpisało dziewięciu absolwentów.  

W dniu 21 lipca 2012 r. szkołę odwiedzili absolwenci, którzy uczęszczali do 

rabczańskiego Liceum w latach 1948-1952. W Księdze Pamiątkowej w imieniu siedmiu 

absolwentów Helena Handzel-Ziółkowska, mieszkanka Chicago zapisała; „Z wielkim 

wzruszeniem przekroczyliśmy schody prowadzące do szkoły, gdzie spędziliśmy niezapomniane 

                                                
682 Informacje przekazane autorowi przez prof. Marię Martę Urlińską. 
683 Por. aneks nr 10. 
684 Por. aneks nr 11. 
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cztery lata (1948-1952). Dziękujemy za możliwość spotkania. Szkole, Nauczycielom 

i Młodzieży życzymy wielu sukcesów
686

. 

Autorami swoistego rekordu dotyczącego „spotkań po latach” są harcerze „Żółtej 

Dwójki”, drużyny harcerskiej im. Gen. W. Sikorskiego, którzy spotykali się w Rabce, 

corocznie począwszy od 1981 r., w ciągu tych 37 spotkań wspólnie przeżywając także okrągłe 

rocznice, związane z założeniem drużyny harcerskiej: w 1995 r. w 50. rocznicę, w 2005 r. w 

60. rocznicę, w 2010 r. w 65. rocznicę, w 2015 r. w 70. rocznicę powstania drużyny. Ostatnie 

spotkanie w składzie sześcioosobowym miało miejsce w 2018 roku. Spotkania te zainicjował 

współzałożyciel drużyny harcerskiej, Mieczysław Jarosławski, a po jego śmierci w 2003 r. 

kolejne spotkania organizował dr Stanisław Kościelniak, na co dzień mieszkaniec Wrocławia. 

Liceum Romera przez lata swego działania stwarzało swoisty klimat, który wyzwalał 

więzi i identyfikację jego absolwentów ze szkołą, nawet po wielu latach. Daje się także 

zauważyć pozytywne oddziaływanie szkoły na współczesną młodzież, refleksję taką zawiera 

list mgra inż. Andrzeja Fiszera, który po spotkaniu z młodzieżą Liceum Romera, odbytym 

w dniu 12 października 2018 roku, napisał do dyrektora: „Dziękuję Panu Dyrektorowi Liceum 

im. E. Romera w Rabce – Zdroju mgr Markowi Świdrowi za umożliwienie mi spotkania 

z uczniami tutejszej szkoły oraz Pani Profesor historii dr Annie Morawskiej za prowadzenie 

tegoż spotkania na temat obecnej sytuacji na Śląski. Chcę poinformować, że byłem mile 

zaskoczony postawą grupy maturzystek i maturzystów, która brała udział w spotkaniu. 

Wnioskuję stąd, że jest to młodzież inteligentna, mądra, patriotyczna i dobrze ułożona przez 

wspaniałą kadrę nauczycielską. Według mojego skromnego zdania Liceum im. E. Romera 

w Rabce-Zdroju zaliczyć należy do szkół elitarnych w Polsce”
687

 

To „elitarne” w latach powojennych gimnazjum (późniejsze Liceum Romera) 

ukończyło wiele znakomitości związanych z nauką, kulturą i działalnością społeczną. 

Najbardziej znani to: prof. Stanisław Mlekodaj (ur. 1927) – lekarz, były wiceminister 

zdrowia; Maria Kaczyńska (1943-2010) – żona Prezydenta RP; prof. Barbara Kołaczek 

(1931-2017) – astronom, prof. Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Krzysztof Holejko 

(1934-2012) – polski inżynier elektronik, autor wielu patentów i wynalazków, profesor 

zwyczajny Politechniki Warszawskiej, syn dyrektora liceum, Włodzimierza Holejki; prof. 

                                                                                                                                                   
685 60 lat po maturze, wpis w Księdze Pamiątkowej Liceum, Archiwum szkoły. 
686 60 lat po maturze, wpis w Księdze Pamiątkowej Liceum, Archiwum szkoły. 
687  Andrzej Fiszer ur. 15 maja 1940 r. we Lwowie, 1945 przesiedlony wraz z rodziną (ojciec, matka, brat 
i siostra) do Gliwic, po ukończeniu SP i LO nr 1 w Gliwicach, studiował na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 

Wydział Inżynierii Sanitarnej, po studiach pracował w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach. 

W 1950 r. był uczestnikiem kolonii w Rabce, do której wrócił w 1952 z matką, siostrą i bratem. Rabka 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanis%C5%82aw_Mlekodaj&action=edit&redlink=1
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Wacław Przybyło (ur. 1942) – kierownik katedry informatyki Politechniki Częstochowskiej; 

prof. Bogdan Węglorz (ur. 1948) – matematyk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; Andrzej 

Zawada (1928-2000) – organizator polskich wypraw w Himalaje, m.in. wyprawy z 1980, 

zimowego wejścia na Mount Everest; Jadwiga Żukowska (1926-2008) – reżyser, laureatka 

35 międzynarodowych festiwali filmów krótkometrażowych; Ewa Owsiany (ur. 1940) - 

polska dziennikarka, reportażystka, pisarka, córka dyrektora liceum, Włodzimierza Holejki; 

Alina Kalczyńska (ur. 1936) - jedna z najwybitniejszych polskich drzeworytniczek; prof. 

Maria Marta Urlińska (ur. 1955) – pedagog, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Ignatianum w Krakowie; prof. Krzysztof 

Surówka (ur. 1955) – ekonomista, prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

Ponadto popularne, współcześnie znane osobistości estrady, filmu i sportu: Piotr 

„Kuba” Kubowicz (1955-2020) – artysta estradowy „Piwnicy pod Baranami; Kinga Ilgner 

(ur. 1975) – aktorka Teatru Narodowego w Warszawie; Jan Wieczorkowski (ur. 1972) – 

aktor filmowy, prawnuk założyciela liceum; Tomasz Lulek (ur. 1975) – aktor Teatru 

Polskiego we Wrocławiu; Wiesław Kmiecik (ur.1956) – zawodnik i trener łyżwiarstwa 

szybkiego na lodzie, jako trener doprowadził Zbigniewa Budkę do zdobycia mistrzostwa 

olimpijskiego w Soczi w 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                   
zauroczyła go, tu zakupił działkę i wybudował dom, na stałe mieszka w Pyskowicach koło Gliwic, w Rabce 

przebywa okresowo po przejściu na emeryturę. Informacje z rozmowy autora z A. Fiszerem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1928
https://pl.wikipedia.org/wiki/2000
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Rozdział IV 

Liceum Romera w narracjach absolwentów 

Analiza wywiadów w niniejszej dysertacji została przeprowadzona w kontekście 

refleksji teoretycznej opartej na literaturze przedmiotu, a zwłaszcza na teorii szkoły, w której 

tę placówkę postrzega się jako organizację. W takim przypadku, zdaniem Inetty Nowosad, 

każe się ją traktować jako organizację społeczną o specyficznych celach pedagogicznych, 

stanowiącą zinstytucjonalizowaną formę procesów nauczania i uczenia się, co ją odróżnia 

w znacznym stopniu od innych organizacji
688

. Na każdą taką organizację można spojrzeć 

z dwóch perspektyw: z wewnątrz, niejako z dołu, analizując działalność jednostek 

wchodzących w jej skład, lub poprzez spojrzenie z zewnątrz, z góry, analizując kierowanie 

i procesy zarządzania organizacją
689

.  

Wobec tego, że przedmiotem badań jest szkoła zapisana w pamięci jej absolwentów, 

narratorzy patrzą na nią poprzez jej wewnętrzną strukturę, wynikającą z działalności 

jednostek wchodzących w jej skład. Szkoła, podobnie jak całe społeczeństwo, stanowi 

swoistą przestrzeń międzyludzką, ponieważ uczeń w szkole, podobnie jak człowiek w całym 

społeczeństwie, jest istotą społeczną
690

. Według P. Sztompki „społeczeństwo jest wszystkim 

tym, co dzieje się pomiędzy ludźmi. (…) Społeczeństwo to pole międzyludzkich relacji 

w nieustannym procesie stawania się”. Zwraca on uwagę na fakt, że ludzie „zawsze żyją 

i działają w otoczeniu innych osób, pozostając z nimi w jakichś relacjach…, a wszelkie grupy 

społeczne, w tym także szkoły „(…) istnieją realnie tylko o tyle, o ile między ich członkami 

występują istotne relacje i wzajemne odniesienia, i tylko tak długo, jak długo one 

występują
691

. Zatem w analizie szkoły zachowanej w pamięci jej absolwentów należy 

szczególnie zwrócić uwagę na relacje zachodzące pomiędzy podmiotami działającymi 

w szkole, jak i w otoczeniu szkoły.  

Dokonując szczegółowej analizy zebranego materiału badawczego, autor za Inettą 

Nowosad definiuje szkołę jako organizację, uwzględniając jej składniki organizacyjne, 

stanowiące podstawowe kategorie analityczne. W związku z tym opierając się na koncepcji 

szkoły widzianej jako organizacja, autor dokonał zgrupowania fragmentów narracji w pięciu 

kategoriach analitycznych, którymi są: szkoła działająca w środowisku, podejmowane 

                                                
688 I. Nowosad, Perspektywy rozwoju…, dz. cyt., s.73. 
689  Zwolennikiem pierwszej koncepcji był F. W. Taylor, a drugiej H. Fayol, por. I. Nowosad, Perspektywy 

rozwoju…, dz. cyt., s.72. 
690

 P. Sztompka, Przestrzeń życia codziennego, [w:] Barwy codzienności Analiza socjologiczna, red. M.B. 

Borowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 32. 
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strategie, stworzona struktura oraz istniejące w niej relacje i wartości. Przypisanie 

poszczególnych kodów do kategorii analitycznych stanowi subiektywne spojrzenie autora. 

Poniższy schemat przedstawia kategorie analityczne od pierwszej do piątej w odniesieniu do 

kategorii centralnej, którą stanowi szkoła zapisana w pamięci jej absolwentów
692

. 

 

2. STRATEGIE  3. STRUKTURA 

Sposób kierowania szkołą. Dyscyplina. 

Rozwiązywanie konfliktów – 

konsekwencje działań. Stres szkolny. 

Poziom nauczania. Ocena szkoły 

Organizacja pracy szkoły 

(odpłatność za naukę, 

dwuzmianowość, apele szkolne). 

Struktura populacji uczniów. 

Przestrzeń szkolna (budynki, baza, 

pomoce dydaktyczne). 

Organizacje działające w szkolne. 

 1. SZKOŁA DZIAŁAJĄCA 

w ŚRODOWISKU 

 

Najbliższe otoczenie. Władze 

zwierzchnie. Kontakty z domem 

ucznia (rodzicami). Kontakty 

z instytucjami związanymi ze 

szkołą. Partnerzy szkoły. 

4. RELACJE  5. WARTOŚCI 

Relacje pomiędzy podmiotami szkoły 

(uczeń-nauczyciel, wychowawca-

wychowankowie, uczeń-uczeń, uczeń-

rodzic, rodzice-szkoła, uczeń-

pracownicy szkoły), Aktywności 

(wycieczki, imprezy szkolne, imprezy 

pozaszkolne). Spotkania po latach. 

Motywacja do nauki. 

Nauczyciele w ocenie uczniów. 

Metody nauczania . Znaczący 

nauczyciele. Ideologia. Wybór 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
691 Tamże, s. 33. 
692

 Opracowanie własne, na podstawie zebranego materiału. 
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4.1. Kategoria pierwsza - szkoła działająca w środowisku 

Patrząc na szkołę jak na organizację, nietrudno zauważyć, że działa ona w określonym 

środowisku, we wzajemnych interakcjach z innymi organizacjami, które funkcjonują 

w danym miejscu. Kształtuje ją i wpływa na nią najbliższe otoczenie, a i ona sama może je 

kształtować. Szkoła będąca pewnym ogniwem całego systemu edukacyjnego 

podporządkowana jest także władzom zwierzchnim. Oddziaływanie władz zwierzchnich 

związane jest z ogólną polityką państwa i w każdym okresie, który jest poddany analizie, 

miało to ogromny wpływ na funkcjonowanie szkoły.  

Szkoła działająca w określonej przestrzeni i czasie powiązana jest zatem formalnie 

i nieformalnie z innymi organizacjami i instytucjami oraz z różnymi grupami społecznymi, 

w tym w głównej mierze ze środowiskiem rodziców. Funkcjonując w danym miejscu, sama 

także tworzy swoiste środowisko, dążące do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez 

swoją działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą, skierowaną na kształtowanie 

umiejętności uczniów ich przystosowania do życia i dalszej kariery. Środowisko to składa się 

ze zbiorowości uczniowskiej, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, 

a także ze społeczności lokalnej, będącej środowiskiem wsparcia. Szkoła stanowi zatem 

środowisko wychowawcze, a precyzyjniej ujmując - opiekuńczo wychowawcze, z punktu 

widzenia ucznia jego środowisko życia i codzienności. Z tego powodu wydaje się, że jako 

takie winno znaleźć odzwierciedlenie we wspomnieniach badanych.  

Zebrany materiał pokazuje rzecz zgoła odmienną. Tylko w jednym przypadku badana 

osoba ustosunkowała się do tego problemu. Narratorka (KO:1950) odniosła się do relacji 

władz oświatowych w stosunku do dyrektora Wieczorkowskiego i jego szkoły: „Już wtedy 

wyczuwało się, że Wieczorkowskiemu odbiorą szkołę, to był ostatni rok. To był szok dla 

wszystkich. Wielką krzywdę mu zrobili, zabrali mu wszystko, nawet bibliotekę”. Narratorzy 

nie wspominają także kontaktów szkoły z instytucjami współpracującymi ze szkołą 

i instytucjami wspierającymi szkołę, wyjątek stanowi jedynie narratorka (KO:1960), która 

wspomina współpracę szkoły z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielczości w Szczecinie: 

„Oprócz wycieczek i obozów harcerskich były też obozy letnie, w Wisełce obok 

Międzyzdrojów. Tato podpisał umowę z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielczości Pracy 

w Szczecinie i oni tu przysyłali swoją młodzież na wakacje, a za to udostępniali nam teren 

przy szkole, gdzie stawiało się namioty i młodzież rabczańska tam wypoczywała”.  

We wspomnieniach absolwentów nie można także odnaleźć wzajemnych relacji 

szkoły z tak ważną grupą społeczną, jaką są rodzice, którzy stanowią istotny podmiot procesu 
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dydaktyczno-wychowawczego. Bardzo rzadko absolwenci w swoich wspomnieniach odnoszą 

się także do innych osób, których można by nazwać ich partnerami lub partnerami szkoły. 

Narrator (MR: 1950) wspomina panią, która douczała go z matematyki: „Poszedłem do 

Mlekodaja a jego siostra była nauczycielką, dała mi jakieś osiem czy dziewięć lekcji, 

wytłumaczyła mi, poduczyła mnie i powiedziała, że już umiem matematykę”. Fakt douczania 

wspomina także narrator (MO:1948), który nadrabiał zaległości z łaciny: „Był tu taki adwokat 

już nieżyjący, nie pamiętam jego nazwiska, który mnie uczył tej łaciny, przychodził do domu, 

gdzie były podręczniki, bracia mieli podręczniki łaciny przedwojenne”. O douczaniu mówi 

także narrator (MO:1957): „Szwagier Zdzisiu, inżynier pomagał mi w czasie wakacji 

z matematyki, jak miał tylko czas to mi tłukł tę matematykę do głowy, ale wcale mi to nie 

wchodziło”. 

Wspominając ważne wydarzenie w życiu szkoły, jakim były rekolekcje głoszone przez 

Karola Wojtyłę, narratorka (KR:1956) odnosi się do dwóch osób związanych z tym faktem 

(jeden rodzic i ks. Karol Wojtyła), wspomina: „Ksiądz [Maliński- autor] sprowadził także do 

Rabki ks. Wojtyłę na rekolekcje, ja byłam na tych rekolekcjach chyba przez trzy lata. 

W związku z tym młodzież dojeżdżająca była dokarmiana przez rodziców. Pani Balowa 

należała do komitetu rodzicielskiego i pewno jakieś inne mamy pomagały i gotowały obiady 

dla tych, którzy dojeżdżali do szkoły, a Rabczanie w tym czasie chodzili na obiad do domu”. 

Cytowane wspomnienie narratorki raczej odnosi się do ważnego wydarzenia w życiu szkoły, 

aniżeli do partnerów szkoły. 

4.2. Kategoria druga – strategie 

Ważnym aspektem funkcjonowania szkoły jako organizacji jest jej strategia, którą 

najogólniej można zdefiniować jako sposób kierowania szkołą, a co za tym idzie kontrola 

jakości, panująca dyscyplina, podejmowanie decyzji, wszelkie mechanizmy służące 

rozwojowi szkoły, w tym także rozwiązywanie konfliktów. Kierowanie szkołą, jasność 

i mechanizmy podejmowania decyzji, wpływają w znacznej mierze na jakość kształcenia, w 

tym także na poziom nauczania i w efekcie na ocenę szkoły.  

Narratorzy w swoich wspomnieniach zupełnie pomijają sposób kierowania szkołą 

przez poszczególnych dyrektorów. Jedyny wyjątek stanowi wypowiedź narratorki (KR:1980), 

która odnosi się do kierowania szkołą z punktu widzenia nie ucznia, lecz nauczyciela: „Mam 

takie wrażenie, że jak przyszłam do pracy do liceum, to też było można robić właściwie co się 
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chciało, bo mnie też nikt nie pilnował żebym np. chodziła na lekcje, ale potem za czasów 

kolejnego dyrektora było sympatycznie, ale nie było takiego przymusu żeby pójść punktualnie 

na lekcje. Jednak musi być taki pewien przymus, taka jest kolej rzeczy, dyscyplina jest 

konieczna”.  

Wspomnienia narratorów dotyczą przede wszystkim postaci dyrektorów, ich cech 

charakteru, sposobu bycia i stosunku do młodzieży. Należy zauważyć, że dyrektorzy 

kierujący szkołą zostali zapisani w pamięci absolwentów zwłaszcza tych pierwszych 

roczników - uczniów uczących się zaraz po wojnie. Narratorzy wspominając swoich 

dyrektorów, opisując ich cechy charakter, skupili się na następujących kilku postaciach. 

Jednym z nich jest dr Jan Wieczorkowski, założyciel szkoły, wieloletni właściciel i dyrektor 

w latach 1924 – 1950 (z przerwą na czas okupacji) bardzo pozytywnie wspominany przez 

wszystkich absolwentów z tego okresu. Jeden z badanych mężczyzn (MR:1950) podkreśla: 

„Dyrektor Wieczorkowski odnosił się do uczniów bardzo fajnie, nikt na niego nie narzekał, był 

taki dystyngowany, taki arystokrata, był przez wszystkich lubiany”. Inny badany (MO: 1948) 

podkreśla jego wyrozumiałość: „Poszedłem do dyrektora Wieczorkowskiego wtedy 

i opowiadam, co w czasie wojny robiłem i że chciałbym, kontynuować gimnazjum, 

a Wieczorkowski na to, Jaremski był obok tego wszystkiego, powiedział; kolego doróbcie 

sobie łacinę i ekstremistycznie małą maturę będzie zdawać u mnie”. Jedna z badanych 

(KR:1951) wspomina także jego serdeczność: „Był to człowiek bardzo serdeczny, taki 

wielkopański”. Inna (KO:1950) tak go charakteryzuje: „Dyrektor Wieczorkowski, był zawsze 

taki elegancki, żadnych lekcji z nim nie miałam, był bardzo uprzejmy dla każdego ucznia. To 

był taki zasłużony człowiek, a oni go potraktowali jak jakiegoś imperialistę”. Problem 

upaństwowienia szkoły i w efekcie śmierć dra Wieczorkowskiego wspomina w ten sposób 

jedna z badanych kobiet (KR:1951): „Dyrektor Wieczorkowski zmarł, bo coś chyba zażył, 

jakieś lekarstwo. Podobno mówił żonie, że on odbierze sobie życie, jak będzie tak dalej, 

najbardziej narzekał na Holejkę. Holejko przyjechał ze wschodu, po wojnie dążył do 

upaństwowienia szkoły, a Wieczorkowski i Madler byli temu przeciwni”. 

Kolejnym wspominanym dyrektorem był dr Włodzimierz Holejko. Przez jednego 

z respondentów opisany jest fakt jego nagłej śmierci, (MR:1957): „Co mogę powiedzieć 

o swoich nauczycielach, był niezapomniany dyrektor Holejko, on zmarł w 1953 roku, w tym 

samym roku zmarł też Stalin”. Widać że śmierć dyrektora wywarła wrażenie, pozostawiła 

ślad w pamięci absolwentów, śmierć i pogrzeb dyrektora Holejki badana (KR:1956) tak 

wspomina: „Dyrektorem był ojciec Ewy Owsiany, Holejko, Holejko zmarł jak byliśmy 

w dziewiątej klasie. Na pogrzeb w maju z Olszówki przyszliśmy piechotą, bo to była niedziela 
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i pociąg, którym dojeżdżaliśmy do szkoły nie jeździł. Wszyscy byliśmy zaskoczeni, bo on nie 

chorował, zmarł nagle na serce”. 

Trudno zatrzeć w pamięci dyrektora mgr Adama Stefanowicza, jest on wielokrotnie 

wspominany przez absolwentów. Jego stosunek do uczniów tak wspominają badani byli 

uczniowie: (MO:1957) „I kiedyś zaprosił mnie pan dyrektor, „co ty robisz po południu?” „No 

nie wiem, co tam mama przewiduje” „A ja chciałem Cię prosić o pewną przysługę” „Prosić? 

Słucham panie dyrektorze” „Kupiłem Maćkowi narty, on jest taka kaleka, żeby się może 

zaczął uczyć na tych nartach, no, ale okucia są oddzielnie i narty są oddzielnie, okułbyś te 

narty? Bardzo cię proszę” Dyrektor mówił do ucznia „Bardzo cię o to proszę”. Prosił mnie 

dyrektor, pytał, jakie masz zajęcia, co będziesz robił po południu. To pokazuje, jakim był 

człowiekiem nasz dyrektor”. Okazuje się, że w pamięci pozostały także inne cechy jego 

charakteru „Dyrektor Stefanowicz chronił każdego ucznia, nigdy nie zdarzyło mu się podnieść 

głosu, nawet jak wzywał rodziców, bo źle zachowywał się uczeń, to było mu głupio, że musi 

wzywać rodzica, bo ze dwa, czy trzy razy przychodziła matka moja do szkoły, bo coś, 

przeskrobałem, już nie pamiętam, co. Mama zawsze opowiadała, Stefanowicz był elegancki, 

że był bardzo grzeczny, tylko zwracał uwagę, że coś się wydarzyło nie w porządku. Miał dobry 

kontakt z uczniami. Szanowaliśmy go nie za jego stanowisku, ale za to, że był dobrym 

człowiekiem” (MR:1965). Podobne zdanie ma inna badana (KO:1967), która zauważa: „Za 

moich czasów dyrektorem był pan Stefanowicz. To był też uroczy człowiek. Bardzo wszyscy go 

lubili. Był też taki konkretny”. Nieco odmienne zdanie ma młodsza respondentka (KR: 1980), 

która pomimo bardzo pozytywnych wspomnień zwraca uwagę na jego brak stanowczości: 

„Stefanowicza bardzo dobrze wspominam, był bardzo łagodny tylko moim zdaniem, nie był 

zbyt stanowczy. W szkole panował duży luz, zwłaszcza wśród niektórych nauczycieli, 

wspominałam, że nie zawsze były lekcje, w czasie lekcji nauczyciele grali w tenisa, a my 

prowadziliśmy życie towarzyskie w gabinecie fizycznym”. 

Ostatnim wspominanym dyrektorem jest Stanisław Dobosz: (MR:2000) tak go 

wspomina: „Z poprzednim dyrektorem panem Doboszem nie mieliśmy zajęć, ale był 

w porządku, ja go zapamiętałem bardzo pozytywnie”. W podobnym tonie mówi o nim inna 

narratorka (KR: 2000); „Bardzo mi się to podobało, w szkole była dyscyplina, o którą dbał 

dyrektor Dobosz, bardzo dobrze go wspominam, a bałam się go całe życie, zupełnie 

niepotrzebnie”. 

Ze sposobem kierowania szkołą ściśle wiąże się dyscyplina lub jej brak. Problem 

dyscypliny podkreślany jest przez wielu badanych. Zwracają oni uwagę na dyscyplinę 

wynikającą z postawy poszczególnych nauczycieli, rzadziej na dyscyplinę rozumianą jako 
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pewną regułę obowiązującą w szkole. Bardzo często przywoływany jest nauczyciel fizyki, 

Marian Jaremski, który dbał w szkole o dyscyplinę. Jedna z badanych (KR:1951) wspomina 

konsekwencje rozmów na lekcji, czego następstwem było wyrzucenie za drzwi: „Na lekcji 

fizyki Marek poprosił mnie o cyrkiel i coś jeszcze do mnie powiedział, wtedy Jaremski kazał 

mi wstać i wyjść na korytarz, ja zapytałam, dlaczego panie profesorze, na to on, bo 

rozmawiacie i musiałam opuścić klasę razem z koleżanką Marią”. Podobnie kolejny 

respondent (MR:1957) łączy dyscyplinę w szkole z postawą M. Jaremskiego: „W szkole była 

duża dyscyplina, profesor Jaremski tę dyscyplinę wprowadził. Po śmierci Holejki Jaremski 

pełnił obowiązki dyrektora”. Inny (MO:1957) zauważa: „Jeżeli chodzi o dyscyplinę w szkole 

to zależy, ja bym powiedział to zależy. Bo jak mówimy o profesorze Jaremskim to dyscyplina 

była. Przez cztery lata był moim wychowawcą, więc w naszej klasie dyscyplina była, 

a szczególnie na lekcjach wychowawczych. Pamiętam, że raz jak się profesor Jaremski na nas 

zdenerwował, wpadł do klasy na przerwie i jak trzasnął dziennikiem, to dziennik się rozleciał. 

[śmiech] Ale to raz mu się zdarzyło”. W pamięci pozostało zdarzenie związane 

z dyscyplinowaniem woźnego (MR:1965): „Wiem, że woźny bał się strasznie Jaremskiego. 

Jak tylko coś tam było, no to mówili, że Jaremskiego sprowadzą. Miał on donośny głos 

i Chlipała [woźny – autor] bał się go bardzo”. Badany podkreśla także ogólną dyscyplinę 

panującą w szkole: „Dyscyplina w szkole była większa niż teraz, to nie był ciepły chów 

i „róbta, co chce ta”, wymagania tutaj były spore a także wyciąganie konsekwencji. Nasza 

klasa została ukarana, coś tam musieliśmy wcześniej przeskrobać i był zakaz. Dlatego nie 

było komersu, nie pozwalano nam tego zrobić”.  

Jedna z badanych kobiet (KO:1967) łączy także dyscyplinę w szkole z dyscypliną 

w domu: „Ale oczywiście reżim był niesamowity w domu. Była duża dyscyplina, każdy z nas 

miał taką dyscyplinę, nie tylko ja… Poza tym duży wpływ mieli rodzice, chociaż trzymali nas 

bardzo krótko w tamtych czasach. Myślę, że to jest całkowicie, co innego aniżeli teraz. 

Dlatego, na przykład, nie wolno nam było iść do kina na film od 18 lat”. Jeden z młodszych 

badanych absolwentów (MO:2006) łączy dyscyplinę z konkretnym nauczycielem: „W szkole 

takiej strasznej dyscypliny nie było, ale pamiętam, że fizyki się baliśmy, dyrektor [Dobosz – 

autor] mimo wszystko budził respekt, zawsze wymagał, żeby była książka, tego bardzo 

pilnowaliśmy. To mój subiektywny odbiór, bo ja raczej byłem takim uczniem, który bardzo się 

przejmował i przeżywał różne rzeczy, może, więc, to, co mówię w kontekście tego lęku to jest 

moje wyolbrzymienie”.   

Podobnie inna narratorka (KR:2000) podkreśla zasługi S. Dobosza odnośnie 

dyscypliny panującej w szkole: „Bardzo mi się to podobało, w szkole była dyscyplina, o którą 
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dbał dyrektor Dobosz”. „W szkole była duża dyscyplina myśmy byli bardzo grzeczni, sami 

w sobie, nie przypominam sobie żadnej sytuacji gdzie był problem z dyscypliną, byliśmy też 

specyficzną klasą, nastawioną tak naprawdę na naukę, więc jak ktoś chciał się uczyć, to nie 

chciało mu się wygłupiać”. Znamienny jest fakt, że żadna z badanych osób nie kwestionuje 

dyscypliny w szkole, wręcz odwrotnie, narratorka (KR:1980) opisując brak dyscypliny na 

lekcji j. francuskiego zauważa konieczność dyscypliny i przymusu, rozpatrując to z punktu 

widzenia pracownika szkoły: „Jednak musi być taki pewien przymus, taka jest kolej rzeczy, 

dyscyplina jest konieczna. Pamiętam z początku pracy, że na początku poszłam do pracy 

bardzo zmotywowana, było super, przez rok tak pracowałam, ale potem zaczęło się, miałam 

regres po dwóch latach pracy, no, bo zawsze pierwsza wychodziłam z tego pokoju 

nauczycielskiego i stwierdziłam, dlaczego ja mam się spieszyć”. 

W każdej organizacji tworzy się system odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

i w rezultacie ponoszenie konsekwencji za określone działania. Z przeprowadzonych badań 

wynika, że narratorzy wspominają tylko konsekwencje wynikające z działań, które przez 

szkołę uznane były za niepożądane. Te konsekwencje wynikały w głównej mierze 

z dyscypliny panującej w szkole. Narrator (MR:1957) wspomina: „Gdy byliśmy w dziesiątej 

klasie, to dyrektorem był profesor Jaremski. Zrobili nam wycieczkę do Krakowa do 

planetarium, a niektórzy z nas już w Krakowie kilka razy byli między innymi ja i ten Lubek 

Czuczuła i Bolek Zając, więc poszliśmy zamiast do planetarium, na rynek. Poszliśmy na 

rynek, a po drodze był jeszcze mały rynek a tam była miodosytnia nazywała się „Pasieka” i 

w tej miodosytni były różne napisy między innymi: „Czyś piernik z Torunia czyś z inszego 

grodu żeś wdepnął do pasieki, nie żałuj se miodu”. No to miód był słodki piło się dość dobrze, 

może i trochę przesadziliśmy. Wiedzieliśmy, kiedy się skończy wizyta w planetarium. No to 

pod sam koniec weszliśmy na salę… a na drugi dzień tu w liceum właściwie to na trzeci, bo 

na drugi dzień była konferencja nauczycieli i uchwałą rady pedagogicznej uczniowie tacy 

i tacy zostali zawieszeni w prawach ucznia. No i tak niektórzy rodzice chodzili wstawiać się za 

dziećmi, moi akurat nie i uprosili, wybłagali i zostaliśmy, bo przecież za rok matura, a tu nas 

zawieszono w prawach uczniów”.  

Inny badany mężczyzna (MO:1957) wspomina taki epizod i konsekwencje z nim 

związane: Nie wiem jak się odbywają dzisiaj apele, czy się odbywają w szkole? Za moich 

czasów odbywały się na schodach, od trzeciego piętra na półpiętrach po jednej stronie pod 

ścianą na holu, kolejne schody i ten parter. Jak zaczęli mówić o tym słońcu Kaukazu o tej 

wielkiej ludzkiej stracie ja, który stałem na samej górze pchnąłem kolegę i domino poleciało 

na dół do parteru. W pewnym momencie wbiegł pies wilczur, olbrzymi taki pies i zaczął sobie 
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biegać po szkolnych i korytarzach. Na to profesor Madler mówi do mojego starszego brata, 

„Zygmunt wyprowadź tego psa” a mój brat się przestraszył, bo to był taki wielki pies i nie 

wyprowadził go i proszę sobie wyobrazić, że postawiono sprawę na kolegium ciała 

pedagogicznego i chciano go za to wywalić ze szkoły”. Kolejny respondent (MR:1965) 

szczegółowo opisuje następującą sytuację i związane z nią konsekwencje: „Z takich jeszcze 

ciekawych zdarzeń, przypominam sobie Bogusia Nowosielskiego, też był starszy dwa lub trzy 

lata ode mnie, i pamiętam, że któregoś dnia, podczas capstrzyku, wtedy tak było, że 

w przeddzień uroczystości 1-Maja odbywały się capstrzyki, na które obowiązkowo musieliśmy 

wychodzić. Wychodziliśmy z liceum, maszerowaliśmy ulicą Chopina, przechodziliśmy koło 

poczty i cmentarza. W dole tam gdzieś następowało rozwiązanie tej manifestacji, już nie 

pamiętam, gdzie i dlaczego odbywał się ten capstrzyk, być może były takie zalecenia, 

a dyrektor musiał się z nich wywiązywać. Miała to być manifestacja polityczna, która coś tam 

popierała. Doszliśmy do poczty i tak się złożyło, że nie było żadnego opiekuna, nie wiem, co 

się z nimi stało, czy nie doszli, czy zniknęli, w każdym razie na czoło wysunął się Boguś, 

Bogdan Nowosielski, otworzył książkę, (nie widziałem jej dokładnie), albo była to Biblia, albo 

jakaś książeczka do nabożeństwa. Zaczął jakieś hasła, takie kościelne czytać, a dla nas to była 

dobra zabawa i cała ta grupa, która szła, około 200-300 osób, za nim je powtarzała. Udało 

nam się dojść chyba w okolice dzisiejszego ronda, od cmentarza się ta manifestacja 

odbywała, no i wtedy „dopadli nas opiekunowie”, kazali nam wszystkim wrócić do szkoły. 

Posadzono nas w klasach, przyszedł dyrektor, no i zaczęła się afera: „Jakim prawem i co 

robiliście?”. Wiem, że wtedy te kary były dosyć surowe, dwie czy trzy osoby przeniesiono 

karnie do innych szkół na terenie powiatu, wiem, że do Jabłonki ktoś trafił i chyba do Nowego 

Targu, albo do Jordanowa. Co jeszcze do tego zdarzenia na manifestacji, to dwóch tych, 

których uznano za prowodyrów, zawieszono w prawach ucznia, mogli chodzić do szkoły, ale 

nie byli pytani, na koniec okresy musieli zdawać cały materiał, ale pozytywnie zdali”. 

Narratorka (KO:1967) wspomina także niezrealizowaną wycieczkę: „Pamiętam jak 

byłam w dziesiątej klasie, wtedy wszystkie 10-te klasy, miały mieć wycieczkę, był początek 

maja, zaraz po pierwszym maja, pierwszy poniedziałek. Spadł śnieg, wichura no i powalone 

drzewa. Przyszliśmy do szkoły, oczywiście bez podręczników, bez książek. Czekaliśmy na 

otwarcie klas, na korytarzu, bo klasy były zawsze zamknięte. Przyszli wychowawcy 

i zakomunikowali, że odbędą się normalne lekcje. Naszą pierwszą lekcją miał być język 

rosyjski i wtedy padło hasło uciekamy, chcieliśmy zrobić sobie wycieczkę, tak jak było 

zaplanowane. Kilka osób się wyłamało z tego, ale większość z nas, z tych wszystkich trzech 

klas, uciekła. Na drugi dzień przychodzimy do szkoły, klasy zamknięte. Przyszedł 
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wychowawca pod klasę i mówi, że mamy dzień wolny, bo o osiemnastej jest spotkanie 

z rodzicami i nie mieliśmy drugi dzień lekcji, no, ale wszyscy już drżeli. Po tym spotkaniu 

z rodzicami dowiedzieliśmy się, że z przedmiotów, z których uciekliśmy zdajemy egzamin 

z całego roku. Oczywiście większość z nas wszystkie oceny miała, co najmniej o stopień niżej 

wtedy na koniec roku. To była konsekwencja ucieczki”.  

Narratorzy odwołując się we wspomnieniach do konsekwencji swoich działań, które 

nie aprobowała szkoła, i związanych z nimi kar, często bardzo surowych, traktują je jako 

rzecz naturalną. Dyscyplina panująca w szkole i związana z nią nieodzowność ponoszenia 

konsekwencji i często surowych kar za działania nieaprobowane przez szkołę stanowią 

niewątpliwie źródło stresu szkolnego.  

Stres szkolny pojawia się we wspomnieniach pięciu narratorów, przy czym tylko 

w jednym przypadku dotyczy „strachu” przed szkołą. Narratorka (KR:2000) wspomina swoje 

obawy „W czasie, gdy chodziłam do podstawówki wszyscy baliśmy się tego Romera, liceum 

było taką prestiżową szkołą, wszyscy się bardzo obawiali, taka krążyła opinia, wśród 

znajomych. Przyszliśmy do liceum całą klasą, ale najbardziej obawialiśmy się matematyki 

i fizyki. W pierwszym roku dużo osób odpadło, ale to naprawdę były osoby słabe i sobie po 

prostu nie poradziły. To było dla nas szokiem, bo nigdy się człowiek z takim czymś nie zderzył, 

a tu nagle tyle osób musiało odpaść, chyba po pierwszym półroczu”.  

W pozostałych przypadkach stres narratorów związany był z nauczycielem fizyki: 

„Bardzo dobrym profesorem był Jaremski tylko, że wszyscy baliśmy się go bardzo, bo jak 

wrzasnął na dole, to na piętrze było go słychać” (KR:1956). „Nie wiem, dlaczego, mimo że, 

był dobrym człowiekiem, wszyscy drżeliśmy na ostatnim piętrze tuż przed jego gabinetem 

stojąc w szpalerze po obydwu stronach, gdy słyszeliśmy jak po schodach skrzypiących wtedy, 

wchodził profesor i z sercem przy szyi wchodziliśmy do gabinetu. Zastanawiając się: będzie 

pytał? nie będzie pytał? jak ostro? co do nas będzie mówił?” (MR:1965). Strach dziewcząt 

przed nauczycielem fizyki pozostał także w pamięci badanych kobiet „Jaremski miał chyba 

jakiś awers do kobiet, bo zawsze mówił, ty lalo malowana. Oczywiście myśmy drżeli przed 

każdą fizyką. Każdy z nas miał respekt i nikt by się nie poskarżył na takiego nauczyciela, bo 

od razu rodzic by powiedział, widocznie zawiniłeś” (KO:1967).  

W podobnym tonie wspominają innego nauczyciela fizyki, podkreślając zwłaszcza 

stres przed i w trakcie pytania: „Na pewno pamiętam byłego dyrektora Pana Dobosza. To 

jego baliśmy się najbardziej, on uczył fizyki, więc zawsze ta fizyka taki lęk budziła tym 

bardziej, że ja chodziłem do klasy humanistycznej, więc orłami z przedmiotów ścisłych nie 

byliśmy. Pamiętam, że przed fizyką wszyscy stresowali się tą lekcją, a zwłaszcza przed 
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pytaniem. Ja sam pierwszą dwóję dostałem właśnie na fizyce i właściwie nie wynikało to 

z tego, że nie umiałem tylko ze stresu, bo mi się pomieszała reguła prawej i lewej dłoni” 

(MO:2006). Wspominane przez narratorów sytuacje stresowe nie wynikały z systemem 

panującym w liceum, czy też z przesadnej dyscypliny, ale dotyczyły konkretnych nauczycieli, 

ich sposobu podejścia do uczniów, pewnych cech ich charakteru, stanowczości czy też 

konsekwencji. 

Narratorzy zwracając uwagę na dyscyplinę panującą w szkole, stres, jaki związany był 

z niektórymi nauczycielami oraz częste i surowe kary, jakie ich spotykały, podkreślają 

wysoki poziom nauczania, ma to miejsce aż w jedenastu na szesnaście przypadków 

badanych. Często przy tym porównywano poziom liceum z innymi szkołami w powiecie, 

podkreślając:, „Dlatego śmiem twierdzić, że, mimo że to była prowincja i pierwsze lata po 

wojnie, to w szkole był bardzo wysoki poziom nauczania. Miałem bardzo dobre 

przygotowanie po szkole w Rabce. W tym czasie w okolicy działały jeszcze licea w Nowym 

Targu i Zakopanem, były one bezpłatne, ale w Nowym Targu był dużo niższy poziom” 

(MO:1948). „Jak poszłam do liceum w Zabrzu to tam nikt nic nie umiał, nie to, co w Rabce, 

tam sama zaproponowałam dyrektorowi, że będę douczać z łaciny, polskiego i z historii. 

Byłam dobrze przygotowana” (KR:1951). Godne uwagi są wypowiedzi, które wiążą wysoki 

poziom nauczania ze zdobyciem szerokiej wiedzy, która ułatwiała badanym dalszą edukację: 

„Poziom w szkole był wysoki, nie miałem najmniejszych problemów z nauką, to procentowało, 

bo od trzeciego roku na studiach już byłem stypendystą naukowym. Można było wybrać szkołę 

w Nowym Targu, ale tam poziom nauczania był znacznie niższy, tak samo w Jordanowie, 

szkoła w tym mieście to było zesłanie, taka była praktyka, że jak ktoś sobie nie dawał rady 

w Rabce, to przenosił się do Jordanowa” (MO:1957). W podobnym tonie wypowiada się 

badana kobieta: „Najważniejsze, że zdobyłam wyśmienitą podstawę, to właśnie bardzo cenię 

i przez to tak miło wspominam te lata tutaj spędzone, bo to dało mi bazę do dalszej nauki. 

Fakt, że miałam dobre podstawy pozwoliło mi pracować w czasie studiów dziennych i od 

drugiego roku utrzymywać się samej” (KO:1967).  

Świadectwo z tego liceum miało swoją wartość przy staraniu się o indeks na 

krakowskich uczelniach: „Szkoła nastawiona była na naukę, z resztą na krakowskich 

uczelniach, kiedy ktoś wiedział, że wyszedłeś z tej szkoły i uczył cię Madler, czy Jaremski, to 

byłeś inaczej oceniany, wiedziano, że jesteś wyuczony” (MR:1965). Wysoki poziom 

nauczania wiąże także narrator (MO:1968) z trudnościami dostania się do liceum, co 

świadczy o prestiżu, jakie miało liceum: „Nie było łatwo dostać się do liceum i wymagania 

były zawsze duże, poziom był bardzo wysoki. Staraliśmy się głównie, żeby przejść do 
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następnej klasy”. Wysoki poziom nauczania podkreślają także absolwenci, którzy kończyli 

liceum w ostatnim okresie, który został poddany badaniu (1999 – 2010). Narrator (MO:2006) 

zauważa, że wysoki poziom nauczania i sporo nauki spowodowały, że wszyscy jego koledzy 

zdali maturę: „Bardzo pozytywnie wspominam szkołę, chociaż nauki było sporo. Uważam, że 

poziom tej szkoły jak tutaj chodziłem, był wysoki. Z resztą myślę, że nadal taki jest, …. 

Ogólnie jestem zadowolony z tego, jak zdałem maturę, z tego, co kojarzę, to cała nasza klasa 

zdała maturę. Myślę, że świadczy to o poziomie szkoły, bo wszyscy maturę zdaliśmy”. 

Narrator (MR:2000) zauważa, że poziom nauczania był dla niego za wysoki: „Poziom 

w szkole był dla mnie za wysoki. … Starałem się jak mogłem, ale szło mi to bardzo kiepsko, 

byłem strasznie słaby, nie mam pretensji, jak się uczyłam takie miałem oceny, nie mam 

żadnych zastrzeżeń”. 

Charakterystyczne we wspomnieniach absolwentów jest to, że podkreślają oni wysoki 

poziom nauczania, nastawienie szkoły na naukę, z czym wiązała się konieczność dużego 

wkładu pracy, jak wspominają było „sporo nauki”. Żaden z badanych nie kwestionuje tego 

faktu, wręcz przeciwnie traktują to jako zaletę szkoły, szkoły, która dała im możliwości 

dalszej kariery. Narrator (MO:1948) tak opisuje egzamin na medycynę: Startowałem na 

Uniwersytet Jagielloński w czterdziestym ósmym roku, po złożeniu matury tutaj. Z wielkim 

niepokojem, na wydział lekarski, na jedno miejsce było dziesięciu/dwunastu kandydatów, …. 

i myślę wtedy jak sobie góralski chłopak z Podhala poradzi z Krakusami, a wtedy jeszcze 

startowali ze Śląska, z Rzeszowa, z Kielc, bo to był jedyny Uniwersytet w tym rejonie. … 

Startowało kilka tysięcy, a miejsc było na Uniwersytecie tylko 300. Niewątpliwie startowałem 

z kompleksem chłopaka z Podhala z jakiejś tam Rabki, czekam na ogłoszenie wyników okazuje 

się, że jestem na szóstym miejscu, na kilka tysięcy startujących i dostałem się na Uniwersytet, 

na medycynę”. 

Wysoki poziom nauczania w placówce niewątpliwie miał duży wpływ na ocenę 

szkoły przez jej absolwentów. Takiej jednoznacznej i pozytywnej oceny dokonało trzynastu 

na szesnastu badanych. Jeden z respondentów ujmuje to krótko: „Złożyłem tę wizytę panu 

dyrektorowi, bo tej szkole zawdzięczam praktycznie cały rozwój życiowy aż do profesora 

chirurgii włącznie” (MO:1948). „Ja uważam, że to była świetna szkoła” (KO:1950). Dzisiaj 

mogę powiedzieć, że po tej szkole wchodziliśmy do wybranej uczelni podbudowani ogromną 

wiedzą zdobytą w liceum” (MO:1957). „Szkołę wspominam dobrze, myślę, że to była dobra 

szkoła, nie czułem się tutaj źle, nie czułem się ustawiany na bok, ani przez nauczycieli, ani 

przez kolegów” (MR:1965). Wielu oceniając bardzo pozytywnie szkołę, zwraca uwagę na 

zaszczepienie chęci do nauki: „Ja w zasadzie szkołę wspominam bardzo dobrze, co nie 
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znaczy, że zawsze miałam same piątki. Ja myślę, że takie pozytywne zaszczepienie właśnie tej 

nauki tutaj w tej szkole, bo szkoła podstawowa to całkowicie, co innego było, to procentowało 

później w przyszłości. To jest zasługa właśnie tamtych nauczycieli, moich nauczycieli, oraz 

kolegów i koleżanek” (KO:1967). Niektórzy pomimo trudności w szkole, uznają ją za jedną 

z najlepszych w Małopolsce: „Wiem, że jak tutaj składałem papiery po Nowym Targu, to była 

jedna z najlepszych szkół w województwie małopolskim. Bardzo znana i uznawana, jako 

dobra szkoła. Atmosfera była super, jeden wpływał na drugiego, bardziej pozytywnie niż 

negatywnie. Naprawdę, ja sobie chwalę czas spędzony w szkole. W szkole w sumie było 

bardzo fajnie, pomimo tych dwójek, jedynek. To są tylko oceny, ale szkoła, nauczyciele 

w porządku” (MR:2000).  

W narracjach absolwenci z sentymentem wspominają szkołę, podkreślają jej renomę, 

wysoki poziom nauczania, dobrą atmosferę, przywołują wymagających nauczycieli, ich 

fachowość i pomoc, więzi koleżeńskie oraz fakt, że szkoła dała im podstawy, które ułatwiały 

ich dalszy rozwój: „Ta szkoła cieszy się jednak pewną renomą i wysokim poziomem, więc 

każdy z nas zdawał sobie sprawę z tego, że przyszedł tutaj przede wszystkim żeby się uczyć. 

Taki pozytywny jest mój odbiór tej szkoły. Po latach jakoś wracam tutaj z takim sentymentem. 

Ja mam bardzo miłe wspomnienia ze szkoły, trzeba było się uczyć. Ja cenie sobie więzi, które 

się narodziły w szkole. Nauczyciele byli wymagający, ale inaczej na to patrzę, bo sam jest 

nauczycielem. W sumie mam same miłe wspomnienia. Nic mi się złego nie przytrafiło” 

(MO:2006). „Wspominam liceum bardzo dobrze, nie przeżywałam żadnej traumy, wszystko 

działało tak jak trzeba. W samych superlatywach wspominam Romera, ponieważ 

z przedmiotu, z którego najbardziej kulałam nie dostałam po nogach, chociaż zawsze 

matematyka mnie stresowała” (KR:2000). „W sumie to ta kadra tak naprawdę fajnie wszystko 

prowadziła. Rzeczywiście bardzo fajna szkoła, atmosfera wspaniała. Tak mi się wydaje, mam 

takie osobiste odczucie, że raczej lepsi uczniowie się tutaj dostają, więc może to też ma 

znaczenie. Może już są tacy wychowani, że już zdają sobie sprawę i dbają o swoją przyszłość” 

(KO:2002).  

 W jednym przypadku ocena szkoły jest dwojaka, z jednej strony jest krytykowana 

jako instytucja, w której panował duży luz, z drugiej jest doceniana ze względu na atmosferę, 

przyjaźnie i stosunki koleżeńskie: „Mam bardzo dobre skojarzenia z dobrą atmosferą, 

z fajnymi przyjaciółmi, z którymi fajnie spędzałam czas i na pewno też się wiele nauczyłam od 

nich. …Nie postrzegam tej szkoły jako miejsca, gdzie bym się wiele nauczyła, natomiast 

bardzo się rozwinęłam, zwłaszcza społecznie. Czułam się w szkole bardzo dobrze, 

w przeciwieństwie do podstawówki. W szkole był luz, wiele przyjaźni, bardzo dobra 
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atmosfera. W gruncie rzeczy nie wspominam szkoły, znaczy bardzo ją lubiłam, bardzo lubiłam 

klasę, natomiast nie cenię tej szkoły, którą pamiętam. W szkole był straszny luz dla 

nauczycieli. Myśmy tego wtedy negatywnie nie odbierali, a nawet się cieszyliśmy, jak 

nauczyciele grali w tenisa przed szkołą, a lekcje się nie odbywały” (KR:1980). Jest to jedyne 

wspomnienie, które nie ceni szkoły jako organizacji, można przyjąć, że w jakiś sposób 

odrzuca ona strategię szkoły, jaka panowała za jej czasów. Docenia natomiast atmosferę oraz 

stosunki koleżeńskie. Analizując wspomnienia w/w absolwentki należy zwrócić uwagę, że 

jest ona dzisiaj pracownikiem szkoły, wieloletnim nauczycielem, co wpływa na jej 

wspomnienia z tej racji, że ma szkołę zachowaną w pamięci z czasów jej pobytu jako 

uczennicy, na co rzutuje także jej ocena z punktu widzenia pracownika. Fakt ten opisuje 

następująco: „Moja perspektywa oceny szkoły jest dwojaka, z jednej strony patrzę na szkołę, 

jako uczennica, z drugiej, jako wieloletnia nauczycielka, która sama była uczennicą, mam też 

świadomość zmian, które zaszły na przestrzeni lat. Stąd zapewne tak krytyczne moje 

nastawienie do szkoły z czasu mojej nauki, chociaż muszę podkreślić, że w szkole była super 

atmosfera”.  

Można przyjąć, że strategia szkoły ma na celu realizację jej głównego zadania, jakim 

jest osiąganie pozytywnych efektów w zinstytucjonalizowanym procesie nauczania. Biorąc 

pod uwagę, jak absolwenci oceniają szkołę, można przyjąć tezę, że strategia szkoły na 

przestrzeni lat 1945 - 2010 jest bardzo dobrze przez nich oceniana, chociaż sami badani nie 

odnoszą się w swoich narracjach do samego pojęcia strategii. 

4.3. Kategoria trzecia – struktura 

Szkoła chcąc realizować założone cele, tworzy określoną, zaplanowaną 

i konsekwentnie wdrażaną strategię działania, którą można nazwać jej własną polityką, 

w ramach stworzonej w tym celu struktury. Analizując wywiady narracyjne można zauważyć, 

że absolwenci zupełnie pomijają strukturę organizacyjną szkoły, rozumianą jako podział 

zadań, strukturę podejmowania decyzji i strukturę komunikacji. Zwracają natomiast uwagę 

na: organizację pracy szkoły, przestrzeń szkolną, w tym budynki i pomoce dydaktyczne, oraz 

organizacje działające w szkole. Zagadnieniom tym poświęcają jednak niewiele uwagi.  

Ci, którzy uczęszczali do liceum w latach 1945 -1950, wspominają przede wszystkim 

konieczność płacenia za szkołę oraz skrócony system nauki. „Szkoła była płatna, za naukę 

trzeba było płacić, ja płaciłem 300 zł.” (MR:1950). „Wtedy do liceum Wieczorkowskiego 
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chodziło dwóch moich starszych braci i siostra. Ponieważ była nas czwórka to płaciliśmy po 

40 złotych miesięcznie” (MO:1948). Jedna z badanych zwraca uwagę na zniżki, jakie 

stosował dr Wieczorkowski: „Za szkołę trzeba było płacić, nie pamiętam ile, moja mama, 

jako nauczycielka, miała jakąś zniżkę, ale jak to było nie pamiętam, zawsze pamiętam, że były 

kłopoty z tym, wszystkiego brakowało” (KO:1950). Wspomina ona także przyśpieszony 

system edukacji po wojnie: „Ja poszłam do szkoły mając sześć lat, więc według niemieckich 

władz powinnam być cofnięta o rok, więc nie chodziłam do szkoły, nie wiem jak to się mojej 

mamie udało, ja byłam w tajnym nauczaniu i szóstą klasę zrobiłam w tajnym nauczaniu. Więc 

po wojnie poszłam od razu tu do nas. Po wojnie był szybki tryb nauki, moja siostra zrobiła 

dwa lata w jednym roku. Ona była najmłodszą studentką jak poszła na medycynę, przez to 

przyśpieszenie”. O dwa lata młodszy absolwent potwierdza ten fakt: „wtedy, w 1947 r. można 

było zaliczyć jedną klasę w sześć miesięcy, tak ukończyłem klasę pierwszą i drugą. Zdałem 

maturę z bardzo dobrym wynikiem” (MO:1948).  

W późniejszych okresach absolwenci wspominają w trzech przypadkach, apele 

szkolne jako system komunikacji. Jedna z badanych wspomina: „(…) w związku z tym, 

byłam kilka razy wyczytywana na apelu, bośmy codziennie mieli apel. Wiosną, latem i jesienią 

na boisku szkolnym, a zimą na korytarzach. Apele były króciutkie, dyrektor przekazywał 

wszystkie wiadomości dotyczące szkoły” (KR:1956). Te fakty wspomina jej rówieśnik „Nie 

wiem jak się odbywają dzisiaj apele, czy się odbywają w szkole? Za moich czasów odbywały 

się na schodach od trzeciego piętra na półpiętrach po jednej stronie pod ścianą na holu, 

kolejne schody i ten parter” (MO:1957). W pamięci kolejnych pokoleń pozostały także te 

wspomnienia apeli szkolnych „Były na placu przed szkołą. Nie utkwiły mi w pamięci żadne 

konkretny apele szkolne. Informację do klasy zawsze przynosił wychowawca” (KO:1967). Ta 

sama osoba pamięta akademie szkolne: „zawsze były akademie w tamte święta państwowe np. 

rocznica rewolucji październikowej. Nie było żadnych innych uroczystych spotkań 

świątecznych, np. łamania się opłatkiem, tak jak teraz to ma miejsce”.  

W trzech przypadkach narratorzy odnoszą się także do struktury populacji uczniów, 

zwracając uwagę na istniejący podział - młodzież z Rabki i ta dojeżdżająca do szkoły. 

Wspominają: „Do naszego Liceum chodzili koledzy z Mszany i nie tylko, z okolicznych 

miejscowości przyjeżdżali i przychodzili na piechotę bardzo często wiele kilometrów, ale 

wszyscy się chyba czuli tutaj dobrze”(KO:1960). „Za moich czasów były dwie równoległe 

klasy, A i B. Ta druga klasa była liczniejsza w osoby z Mszany” (MR:1965). Pomimo 

zauważalnego podziału na Rabczan i młodzież z poza Rabki podkreślają: „wszyscy mniej 

więcej jednakowo chodzili ubrani, nie było tej rewii mody, która się później pojawiła 
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w szkołach, mniej więcej jednakowo rodziców było stać, a nawet jak ktoś był z domu bogatszy 

to wcale się tym nie popisywał, także było to bardzo fajne” (KO:1960). Wspominają także 

dwuzmianowość „Chodziłam do klasy tak zwanej przyjezdnej, bo wtedy chodziło się na dwie 

zmiany. Były lekcje do południa i po południu i w tej klasie z Rabki było nas osiem, czy 

dziewięć osób tylko, a reszta to była młodzież, która przyjeżdżała z okolic” (KO:1967). 

Sporo uwagi badani poświęcają przestrzeni szkolnej, te wspomnienia pojawiają się 

w stosunku do budynków szkolnych, bazy sportowej, rzadziej pomocy dydaktycznych. 

Z zebranego materiału badawczego wynika, że w pierwszych dwóch okresach powojennych 

(1945-1950, 1950-1961) badani w swoich narracjach zupełnie pomijają miejsce, w którym 

pobierali naukę, nie odnoszą się także do warunków lokalowych oraz pomocy dydaktycznych. 

Także w późniejszych okresach badani pomijają pomoce dydaktyczne. Tylko w jednym 

przypadku narratorka ustosunkowała się do pomocy dydaktycznych, podkreślając, że nie 

miały dla niej żadnego znaczenia. 

Wspominając budynki szkolne badani odnoszą się do obydwu budynków „Jaworzyna” 

i „Wawel”. Mimo, że głównym gmachem LO była „Jaworzyna”, to częściej we 

wspomnieniach pojawia się mniejszy budynek „Wawel”. „Nasza klasa uczyła się na Wawelu 

i tam się nam bardzo dobrze uczyło, dobrze wspominam ten Wawel” (KR:1980). „Wawel był 

fajny! Tam była chemia, biologia. Ja mam taki sentyment do tej biologii i Wawelu, tam był 

taki specyficzny zapach i skrzypiące podłogi. Lubiłam to miejsce, taka jakaś cisza tam była, 

fajny klimat, te korytarze takie ciemnie i ciasne, ale jakoś mieściliśmy się wszyscy. Też można 

było wyjść na ławki przed szkołę i przy Wawelu był taki mały jakby zielony zagajnik. Tam 

można było sobie siedzieć. Za moich czasów były drewniane podłogi i ta ciemność w tej 

szkole i do samej góry szło się po drewnianych schodach. Na wąskich korytarzach było 

bardzo ciemno” (KO:2002). Skrzypiące schody pozostawiły ślad w pamięci wielu 

absolwentów „pamiętam skrzypiące schody, uczyliśmy się na Wawelu” (MR:2000), 

w każdym z budynków skrzypiały podobnie „Też wspominam sam budynek Jaworzyny, bo 

zupełnie inaczej wyglądał niż teraz, pamiętam stare skrzypiące schody i przechodzenie z tego 

budynku na Wawel. Tam na Wawelu właśnie była biologia, chemia i tam była biblioteka?” 

(MO:2006).  

Absolwenci odnoszą się do przestrzeni szkoły, poddając ocenie warunki lokalowe. 

Nie narzekali na nie specjalnie ci uczący się w latach 1980 – 2010. Badani z poprzednich 

dwóch okresów, czyli od 1960 r. podkreślają bardzo złe warunki szczególnie krytycznie 

oceniając bazę sportową szkoły: „Warunki w szkole były mizerne nie oszukujmy się, mizerne 

były, ale atmosfera była fajna” (KO:1960). „Ale mimo takich słabych warunków lokalowych 
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w sporcie mój rocznik odnosił wiele sukcesów. Boisko oczywiście było w innym stanie, to było 

klepisko, jak padał deszcz to się nie dało grać” (MR:1965). „W szkole też warunki były 

fatalne, sala gimnastyczna była w małej sali lekcyjnej” (KR:1980). Problemem było 

organizowanie zajęć sportowych w szkole „Na pewno w naszych czasach nie mieliśmy, 

porządnej bazy sportowej tutaj w szkole” (KO:1967). „Bo szkoła nie była duża, nie była 

rozbudowana, sala gimnastyczna była mała, ćwiczyliśmy jeden obok drugiego, niewielkie 

boisko było przed szkołą” (MR:2000). Badani odnosili się do warunków lokalowych, ale 

zauważali, że pomimo złej bazy sportowej szkoła odnosiła znaczące sukcesy: „Pamiętam tę 

salkę gimnastyczną, taką malutką, a teraz to macie się, w czym pochwalić! Na dole była 

siłownia. Chodziliśmy także na stadion, w sumie było gdzie ćwiczyć i myślę, że pomimo tych 

ograniczeń to szkoła i tak wykreowała bardzo wielu sportowców” (KO:2002). Badani 

absolwenci, poza jednym przypadkiem, nie odnoszą się do pomocy dydaktycznych. 

Narratorka (KR:1980) zauważa brak pomocy dydaktycznych, lecz nie ma to dla niej żadnego 

znaczenia:”… nie było właściwie żadnych pomocy dydaktycznych - po prostu sala lekcyjna 

z tablicą, nie miało to dla nas żadnego znaczenia”. 

Badani absolwenci znaczną uwagę poświęcają także organizacjom działającym 

w szkole. W okresie 1945 -1950, trzech z czterech badanych wspomina organizację harcerską 

tzw. „Żółtą Dwójkę”, która działała na terenie szkoły do 1948 r. Jeden z badanych odniósł się 

do sposobu komunikacji w ramach drużyny harcerskiej: „W szkole było harcerstwo, Żółta 

Dwójka, ja byłem w tym harcerstwie od samego początku. Harcerstwo było cudowne, byliśmy 

jedną wspólnotą. Mieliśmy taki plan. Sierosławski przekazywał jakąś informację np. 

Mietkowi, ten Władkowi, Władek mnie, ja Dylweskiemu i w ten sposób wszyscy byliśmy 

poinformowani o zbiórce” (MR:1950). Wspominają organizowane obozy harcerskie: 

„Wyjeżdżaliśmy na obozy, ja byłem na Hali Konradowej, później w Szczawnicy na 

Sewerynówce, byłem tylko na dwóch obozach, ja nie dałem rady za dużo nas ojciec miał, brat 

też się uczył, a szkoła była płatna” (MR:1950). We wspomnieniach pojawiają się 

manifestacje, w których brali udział harcerze z „Żółtej Dwójki” oraz fakt likwidacji 

harcerstwa w szkole: „Po wojnie w szkole należałem do harcerzy dwójki, byłem ostatnim 

drużynowym, przyjąłem drużynę po Edku, w 1948 r., potem się wszystko rozsypało, 

zlikwidowano nam harcerstwo. Wcześniej do 48 roku harcerze brali udział 

w trzeciomajowych manifestacjach. Ostatnia manifestacja była w 48, wybieraliśmy się zawsze 

do kościoła i z kościoła się szło przez Rabkę w kierunku szkoły” (MO:1948). 

 Harcerki miały także swoją drużynę żeńską, którą wspominają: „W szkole było 

harcerstwo, żeńską drużynę prowadziła Pani Maria Łukasiewicz, była też Żółta Dwójka” 
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(KO:1950). Inną organizacją – powstałą po likwidacji harcerstwa był Związek Młodzieży 

Polskiej „W szkole działał ZMP, wtedy było dwóch „wprowadzających” do ZMP” 

(MR:1957). Nie była to organizacja popularna wśród uczniów: „W szkole działało ZMP, ale 

nie wiem ile było tych ZMP-owców, bo nikt się nie kwapił, by należeć do ZMP” (KR:1956). 

Wspominają zakończenie działalności ZMP i powstanie Związku Młodzieży Socjalistycznej: 

„Jak pamiętam od jesieni 1956 roku ZMP w ogóle zniknęło. Pojawiło się rok później ZMS, 

rok chyba to trwało. Ja z działalności ZMS-u zapamiętałem jedno, zbiórkę na rzecz 

powstańców węgierskich i na tym chyba ta działalność się zakończyła” (MO:1957). „W szkole 

dział ZMS i opiekunem tej organizacji był Kolawa” (MR:1965). Jak wynika z narracji 

badanych organizacje te nie miały dla nich większego znaczenia, nie odnotowują w pamięci 

indoktrynacji politycznej ze strony szkoły. Z sentymentem odnosili się do harcerstwa, ale tego 

działającego tuż po wojnie, które zostało zlikwidowane. 

Nie było entuzjazmu we wspomnieniach harcerstwa, które w latach pięćdziesiątych 

było reaktywowane „W ‘56 roku jak reaktywowano harcerstwo przedwojenne, w szkole 

pojawiła się mama mojej koleżanki z klasy, Pani Halina Romanowska i pojawił się także 

Adam Jurczakiewicz, pojawiła się, ale chyba troszkę później także Pani Mackiewiczowa, 

mama Muchy tzn. Pani prezydentowej Kaczyńskiej, pierwsza nasza wyprawa to była zimowa 

wyprawa na Lubogoszcz. Byliśmy pod Babią Górą w Zubrzycy, wspaniałe wspomnienia. Do 

dziś wspominają koledzy, że to było coś rewelacyjnego, bo obozy męski i żeński były oddalone 

od siebie. No i oczywiście Panowie podkradali nocą suszącą się bieliznę i nie tylko, 

podkładali nam żaby pod poduszki. Następny obóz, w następnym roku był w Tardzie, to jest 

między Morągiem, a Ostródą” (KO:1960). Na temat reaktywowanego harcerstwa wypowiada 

się także inna badana, lecz opisuje niechęć do tej organizacji, a to ze względu na 

nauczycielkę, która opiekowała się wtedy harcerstwem: „Nie pamiętam żadnych organizacji, 

było chyba harcerstwo, ale myśmy, chyba przez panią Mikutową, nie chodzili na żadne 

harcerstwo” (KO:1967). W późniejszych okresach badani nie wspominają żadnych innych 

organizacji działających w szkole. 

4.4. Kategoria czwarta – relacje 

Organizacja, jaką jest szkoła, opracowuje strategię działania i tworzy odpowiednią 

strukturę, skupiając się na realizacji założonych celów. Aby te działania przyniosły 

zamierzone efekty, konieczne jest współdziałanie wszystkich podmiotów szkoły. 
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Współdziałanie to w dużej mierze zależy od wzajemnych relacji między podmiotami, od 

wzajemnych stosunków międzyludzkich, które rzutują na poczucie zaufania, motywację, 

zadowolenie i chęć współpracy oraz wzajemnej pomocy. Dobre relacje wpływają na 

funkcjonowanie i rozwój szkoły, umożliwiają także rozwiązywanie konfliktów. 

W swoich wspomnieniach badani przywołują w głównej mierze relacje wynikające 

z procesu dydaktyczno-wychowawczego; uczeń - nauczyciel, wychowawca - 

wychowankowie, uczeń – uczeń, rzadziej uczeń – rodzic, rodzic – szkoła, uczeń – pracownicy 

szkoły. W dwóch przypadkach badani w swoich narracjach wspominają bardzo bliskie 

relacje z nauczycielami.  Badani wspominający szkołę w pierwszych trzech okresach 

powojennej historii szkoły (1945 – 1999) podkreślają dystans w relacjach nauczyciel – 

uczeń. Jako przykład można przytoczyć wypowiedź jednej z badanych kobiet „Kiedyś 

rabczanki się dowiadywały, że Madler ma na imię Julian, nikt nie wiedział jak miał na imię. 

Kupiliśmy wspólnie dużą bombonierkę i jakąś różyczkę, jak wszedł do klasy, wszyscy wstali 

jak zwykle, a delegacja, przedstawiciele jeden czy dwoje, ja tego nie pamiętam, tylko, że 

chcieliśmy złożyć Panu Profesorowi życzenia. Profesor wziął od nich tę bombonierkę i mówi:, 

kto Was o to prosił? Jak szurnął na cała klasę, ja to pamiętam te czekoladki leciały po całej 

klasie. Wtedy nie było żadnych prezentów. Nie było takiego zwyczaju. Trzeba się było uczyć 

a nie dawać czekoladki” (KR:1956). Wspomina ona także relacje nauczyciela fizyki 

z uczniami: „Pamiętam w ósmej klasie, były jakieś siły i wektory. Jaremski zapytał, kto wie, 

ale nikt się nie odezwał, wtedy, ja siedziałam w pierwszej ławce, powiedziałam, że ciało 

powinno stać, bo są dwa wektory tam jakieś, a jeden tu, a drugi z drugiej strony. Na to 

profesor Jaremski „Wy osły dardanelskie czy to jest takie trudne, czy to jest takie trudne”. 

Kontrowersyjne podejście tego nauczyciela do swoich uczniów wspomina także inna badana: 

„Używał takich słów: ciołki, matołki, lale malowane” (KO:1967). Inna badana przytacza 

także zupełny brak zrozumienia młodzieży przez ich polonistkę: „Tępiła także wszelkie 

objawy miłości licealnej. Wszyscy bali się np. chodzili za rączkę po parku, najgorszą rzeczą 

było wtedy spotkać panią Białoń, bo potem pytanie było murowane i wpadały dwójki” 

(KR:1980).  

We wspomnieniach są też przypadki bardzo ciepłych relacji na linii nauczyciel-uczeń, 

„A ta nasza Pani Podkowiecka, to była taka zakonnica świecka. Wciąż wychwalała szlachetne 

czyny i kazała kochać dziewczyny. Ona nas uczyła tego mówiąc: szanujcie dziewczyny, to są 

przyszłe matki, to są kobiety, które dają życie. Polaków nam trzeba, bo było nas 20 parę 

milinów po wojnie, chyba 24 miliony. Dzięki takiemu stanowisku, właśnie pani 
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Podkowieckiej, wynieśliśmy z tej szkoły te właściwe relacje do dziewczyn” (MO:1957). Inna 

absolwentka wspomina partnerskie relacje z ks. Malińskim. „Maliński mieszkał w „Białym 

Dworku”, na górze, na pierwszym piętrze, tam miał ładne mieszkanie, to mieszkanie nie było 

prawie nigdy zamknięte, tam były stosy książek, leżały na podłodze i w biblioteczce, 

i mogliśmy w każdej chwili przyjść i wziąć wybraną książkę, pożyczyć. Zapraszał wszystkich, 

jak ktoś coś potrzebował to zawsze drzwi były otwarte, można było także posłuchać radia, 

wtedy o telewizji nie było mowy, nie bał się, że go, kto okradnie, bo i z czego? Maliński żył 

w bardzo przyjaznych stosunkach z młodzieżą, z dziećmi, wszyscy go lubili” (KR:1956). „Był 

jeszcze Tomaszewski, historii nas uczył, no i jak zdaliśmy maturę to on do nas przez Pan 

zaczął mówić. Jako właściwie jedyny” (MR:1957).  

Badani mają w pamięci także niewłaściwy stosunek uczniów do swoich nauczycieli, 

„Profesor Skuła, której robiliśmy wiecznie psikusy i jak patrzę z perspektywy to myślę sobie, 

jakie my byliśmy wstrętne prosiaki, bo to był przedobry człowiek, fantastyczny człowiek. 

Myśmy jej robili na złość wiecznie, ponieważ ona wpadała do klasy, krzyczała, oh jak gorąco, 

otwórzcie okno, z perspektywy czasu doszliśmy do wniosku, że pewnie przechodziła 

klimakterium, biedna” (KO:1960). Pamiętam także Panią Beatkę [bibliotekarka – autor], 

która miała wiedzę życiową, a ludzie mało ją szanowali, zwracali się do niej bez szacunku. 

Szkoda, że w czasie szkoły tak mało ją szanowaliśmy, teraz dopiero po wielu latach to się 

docenia, jaka była” (KO:2002).  

W narracjach respondentów pojawia się wspomnienie dystansu pomiędzy 

nauczycielami i uczniami. Był on największy w latach powojennych, narratorzy nie poddają 

nawet krytyce słownictwa stosowanego przez nauczycieli, które można by dzisiaj uznać za 

obraźliwe, żaden z byłych uczniów nie ocenia tego negatywnie. Można wnioskować, że 

niezależnie od czasów, w których badani chodzili do szkoły, są oni zwolennikami dystansu 

pomiędzy nauczycielem a uczniem „Były takie dwie nauczycielki przyszły po studiach, jedna 

uczyła rosyjskiego, a druga polonistka. One wprowadziły taki zwyczaj. Przynajmniej chciały 

wprowadzić, żeby być z uczniami na ty. Chciały taki kontakt bliższy z uczniami nawiązać, 

żebyśmy byli na Ty. Niektórym się to podobało, mnie nie” (MR:1957).  

Badani zwracają także uwagę na szczególny rodzaj relacji nauczyciel-uczeń w postaci 

wzajemnych relacji wychowawca-wychowankowie. „Ja byłem pupilkiem wychowawczyni, 

dlatego, że moi dziadkowie mieli kawałek ziemi i ja na tej ziemi trochę pracowałem, co było 

zresztą, moim nieszczęściem, bo inni się bawili, w piłkę grali a ja musiałem koło tego 

gospodarstwa trochę się krzątać, stąd miałem trochę pojęcia o uprawie ziemi, dlatego obok 

szkoły te grządki uprawiałem, by, jako tako wyglądały, bo Pani wychowawczyni dbała o nie, 
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a ja jej w tym pomagałem, właściwie to dzięki niej i mnie te uprawy wyglądały, jako tako” 

(MR:1957). Wspomina także pomoc udzieloną nauczycielowi przysposobienia wojskowego: 

„Pamiętam, miał taki zegar stołowy, kredensowy kręcony i odpadły mu takie kolumny, 

przyniósł zegar do szkoły i zapytał; czy ktoś by mu nie mógł zrobić takiej kolumny. Ja się 

podjąłem, bo miałem dziadka kowala, wujka ślusarza. Sam zrobiłem formę i odlałem mu tą 

kolumienkę i naprawiłem zegar”.  

Byli uczniowie podkreślają różne cechy charakteru swoich wychowawców i wzajemne 

relacje wychowawca – klasa. „Jeżeli chodzi o nauczycieli, to ci, którzy zostali mi najbardziej 

w pamięci, to przede wszystkim mój wychowawca od samego początku, Adam Kolawa, który 

uczył matematyki, był mocno zaangażowany, dyscyplinował grupę, ale zawsze stawał za nami, 

kiedy taka była potrzeba, a tych potrzeb kilka w ciągu czterech lat się zdarzyło” (MR:1965). 

Niektórzy widzieli rolę wychowawcy w scalaniu klasy: „Duży wpływ na scalenie naszej klasy 

miał Pan Tomasz Oleksy, wychowawca w pierwszej klasie. Wspólne wycieczki zintegrowały 

nas, a to wpłynęło na nasze relacje w następnych klasach - II, III, IV. Później nie mieliśmy 

takiego zgrania z wychowawcą” (MR:2000). „Najmilej wspominam moją Panią 

wychowawczynię - p. Jolantę Ciężadlik… bardzo ją lubiliśmy, nazywaliśmy ją matką przez 

„d”, zamiast „t”, nazywaliśmy ją „madką”. Z nią jeździliśmy na wiele wycieczek” 

(MO:2006). „Pani Pałka, była też bardzo wyrozumiała, była dla nas miła, super nas 

prowadziła nie robiła żadnych problemów, nie szukała dziury w całym była wyrozumiała, 

podpowiadała jak się zachować, żeby było łatwiej. Organizowała dla nas sporo wycieczek, 

nawet zagranicznych” (KR:2000). „Mieliśmy bliski kontakt z naszą wychowawczynią, zawsze 

można było polegać na profesor Ziomber” (KO:2002).  

Rolę wychowawcy, zwłaszcza tę pozytywną, podkreślają ci, którzy kończyli liceum 

w dwóch ostatnich okresach poddanych analizie (1961 - 2010). Ocena wychowawców jest 

bardzo pozytywna, z wyjątkiem wspomnień jednej z absolwentek, która bardzo negatywnie 

wspomina swoją wychowawczynię: „Niewątpliwą osobowością była moja wychowawczyni, 

ale też jej dobrze nie wspominam, ona była dosyć taka prymitywna, miała takie chamskie 

odzywki, wrzeszczała na nas, nie miała tego, co się kojarzy z profesorami przedwojennymi 

z kulturą, elegancją i surowością, ona miała takie polityczne nastawienie i zapisała całą 

naszą klasę do towarzystwa radzieckiego [TPPR - autor], już nie pamiętam jak się nazywało”. 

Zarzuca jej także brak konsekwencji: „W szkole zdarzały się wagary, to były pierwsze wagary, 

które miałam w szkole, urywaliśmy się całą klasą i chodziliśmy nad Poniczankę siedzieliśmy 

nad rzeczką nie było z tego powodu większych konsekwencji, mimo, że Mikutowa była taką 

furiatką” (KR:1980). 
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Sporo uwagi badani poświęcają relacjom uczeń – uczeń, chociaż opis tych relacji 

często jest powiązany z opisem klasy, z uwzględnieniem więzi w niej panujących, 

a zwłaszcza pomocy koleżeńskiej. Podobnie jak w przypadkach poddanych analizie 

wcześniej, wspomnienia dotyczące kolegów i klasy nie mają równomiernego rozkładu 

w omawianych okresach. W pierwszym okresie (1945-1950) badani nie nawiązują do relacji 

panujących w swoich klasach podkreślając wspólnotę i wzajemną pomoc „Nasza społeczność 

była taka nieliczna, mała, ale trzymająca się kupy, brzydko mówiąc. Nas było 20 kilka osób 

w klasie i tylko dwa oddziały, dwie klasy równoległe, uczniów było nie wielu. Wszyscy 

w związku z tym się znali, wszyscy się popierali, pomagali sobie i ja uważam, że to nasze 

życie, niektórzy mówią było tak szaro było, tak siermiężnie, ale byliśmy młodzi, było fajnie 

nikt się niczym nie przejmował. Kolegów miałam świetnych. Nikt nie traktował mnie w jakiś 

szczególny sposób, że z nią to tak lepiej ostrożnie. Nie, niczego takiego nie było [relacja córki 

dyrektora – autor]. Jak jestem przy harcerstwie to byliśmy taką, wszyscy chyba uczniowie 

stanowili taką, jakby rodzinną grupę, Myśmy znali starszych kolegów i koleżanki, znaliśmy też 

młodszych, pewnie, że nie wszystkich, ale dużo” (KO:1960). Do wzajemnej pomocy odnosi 

się także wspomnienie innego badanego „Do matury przygotowywaliśmy się w grupach. 

Powtarzaliśmy zarówno język polski, różne okresy: romantyzm, pozytywizm i inne i uczyliśmy 

się razem historii. Uczyliśmy się nawet w domu moich rodziców… spotykaliśmy się, 

trawiliśmy tę wiedzę, wspierając się wzajemnie. Z kolegów najbardziej wspominam Andrzeja 

Babaka, to był człowiek, z którym mi się bardzo dobrze żyło, rozmawiało. Nawet przed maturą 

podpisaliśmy taki pakt wzajemnej pomocy w przygotowywaniu się do matury. Mam ten 

dokument w oryginale pisany 50 parę lat temu, podpisany przez obu nas. Udało nam się ten 

pakt zrealizować w całości” (MR:1965).  

Pojawiają się w narracjach wspomnienia bliskich kolegów i uzasadnienie tego, 

dlaczego pozostali w ich pamięci: „W szkole dużo pomagał mi Jasiu Leśniak, mój dobry 

kolega, siedzieliśmy razem w ławce, czasem mnie brał tam na bok i wkładał do głowy, co tam 

trzeba było wiedzieć. On był zawsze świetnie przygotowany. Jasiu Leśniak to był taki 

wspaniały chłopak. Jego poziom kulturalny był całkiem inny niż nasz. Myśmy się musieli 

uczyć wiele rzeczy a Jasiu już to umiał, wyniósł to z domu, wiele się można było od niego 

nauczyć” (MO:1968). Pamięć o jednej z koleżanek z ławy szkolnej - Marii Kaczyńskiej 

z domu Mackiewicz jest żywa, nie jest to tuzinkowa postać, przeszła do historii naszego kraju 

jako żona Prezydenta RP, zatem narratorzy wydobywają wspomnienia tej postaci ze swojej 

pamięci „Mackiewiczowa, późniejsza Pierwsza Dama, miała na imię Maria, jednak nikt o niej 

inaczej nie mówił jak Mucha, Muszka. Ona była o rok niżej ode mnie, rok później zdawałam 
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maturę, ale znałyśmy się właśnie z harcerstwa i z wycieczek. Na tych rajdach sudeckich 

byłyśmy nawet w jednej grupie za każdym razem, bo to takie zespoły były. My inaczej nie 

mówiliśmy tylko Mucha. Nie była urodziwa, ale była świetną dziewczyną i nikt nie zauważył 

tego, że ona ma może za duży nos. Była bardzo wesoła, bardzo pogodna, mądra dziewczyna, 

fajna, bardzo lubiana przez wszystkich” (KO:1960). „Do szkoły przyszedłem 1 września 1961 

roku, w tym samym roku w maju Pani Prezydentowa Śp. odchodziła z tej szkoły, nasze drogi 

się nie skrzyżowały, ale dwa lata od niej młodszy był jej brat Konrad, którego dobrze 

kojarzę” (MR:1965).  

O innych relacjach, związanych z podziałem w klasie na podgrupy badani, mówią tak: 

„My rabczanie trzymaliśmy wielką sztamę. Oczywiście nigdy nie poniżaliśmy w żaden sposób 

ludzi przyjezdnych. Był podział, dlatego, że myśmy byli na miejscu i tutaj mieliśmy więcej 

szans spotkania się, a oni prosto po szkole biegli do pociągu, bo już pociąg był czternasta 

z minutami. No i każdy do swojego domu dojeżdżał” (KO:1967). Inny respondent podkreśla, 

że mimo iż do klasy trafili uczniowie z różnych miejscowości, wielu środowisk, nie burzyło 

to jedności klasy: „W naszej klasie C, każdy był z innej miejscowości, taka zbieranina. Ale 

była to najlepsza klasa, jaką miałem w czasie swojej nauki, przez wszystkie lata szkolne, 

chociaż wcale długo do szkół nie chodziłem, w sumie byłem słabym uczniem. W klasie każdy 

pomagał drugiemu, nie było rywalizacji. Jeden drugiemu pomagał jak coś tam się działo, albo 

gdy ktoś poprosił. Chłopaki byli zgrani ze sobą, dziewczyny tak samo, do tej pory pozostały te 

więzi, trzymamy się w sumie razem, spotykamy się w miarę możliwości. Nie znaliśmy się 

wcześniej, jak osoby z Rabki. Jeden wpływał na drugiego, bardziej pozytywnie niż 

negatywnie. Naprawdę, ja sobie chwalę czas spędzony w szkole” (MR:2000). „Moja klasa 

była bardzo fajna. W większości taka zgrana, ponieważ u nas większość to byli uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 2, więc oni się wszyscy znali. Myśmy tworzyli taką grupę z Chabówki, 

która została dobrana, ale też się bardzo fajnie zgraliśmy” (KO:2002). W pamięci wielu 

absolwentów pozostało więc wspomnienie zgrania w klasie i bardzo dobrych relacje: 

„Mieliśmy bardzo zgraną klasę, bardzo fajną. Do tej pory z niektórymi osobami utrzymuje 

kontakt to świadczy, że te więzi gdzieś pozostały, ale też utrzymujemy kontakty 

z równorzędnymi klasami, z niektórymi osobami. W kontekście mojej klasy, oprócz tego, że 

byliśmy zgrani to zapamiętałem, że dużo rzeczy też robiliśmy razem. Różne wyjazdy, 

przygotowywaliśmy wspólnie różne uroczystości. Pozostały dobre kontakty z tą moją klasą” 

(MO:2006).  

Zupełnie inny obraz klasy mało zgranej, ale ambitnej przedstawia kolejna narracja 

„Nasza klasa była bardzo ambitna, była to klasa sportowa, która w całości przyszła z jedynki, 
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nie było żadnego szlajania się gdzieś po lekcjach, tylko zaraz do domu, aby się więcej 

nauczyć, to był chyba ewenement. Myśmy się nigdzie nie spotykali po lekcjach, już wtedy była 

tendencja, żeby uczęszczać na dodatkowe zajęcia, np. z j. angielskiego. Nasza klasa była 

wyjątkowa, była pełna ambicji, aż czasami do przesady. Mobilizowaliśmy się sami, nikt nas 

nie musiał mobilizować, to był taki czas, że człowiek chciał coś więcej. Nie było tak, że ktoś 

nas zmuszał do nauki. Po prostu albo się chcesz uczyć albo nie chcesz, rób, co chcesz. 

Chociaż powiem szczerze, ponieważ klasa była taka nad ambitna, to była mało spójna, nie 

powiem, że nie pomagaliśmy sobie nawzajem, jak trzeba było pomocy to pomagali. Chłopcy 

szczególnie pomagali nam z matematyki. Marcin Witkowski to taki mega mózg, pomagał 

z matematyki, ale ta pomoc w całej klasie nie była spontaniczna, raczej każdy dbał o siebie 

i po lekcjach wracał do domu. Byliśmy klasą zamkniętą, nie utrzymywaliśmy kontaktu 

z klasami równoległymi. Teraz, po latach dopiero się poznajemy i nawet powiem szczerze 

mamy taką współodpowiedzialność za siebie, ludzi z Romera, chociaż wcześniej się nie 

integrowaliśmy” (KR:2000). 

Relacje uczeń-rodzic nie mają wielkiego znaczenia, gdyż nie pojawiają się we 

wspomnieniach badanych. Jedynie, gdy wspominają rodzinę i relacje w domu oraz pomoc 

rodzicom: „Ja byłem najmłodszy, więc pomagałem ojcu, bo ojciec chory był, w polu czy 

krowy paś, człowiek zmęczony o 22: 00 przychodził do domu, nie było czasu na naukę”. 

(MR:1950) „Mój ojciec Jan Nalepa pracował od 1928 lub 1927 roku. Był zarządcą całego 

zakładu kąpielowego u Kadena, pracował także po wojnie do momentu upaństwowienia 

uzdrowiska” (KO: 1951). Jeden z badanych wspomina ojca w kontekście jego poglądów 

politycznych: „ja miałem ojca, który stale słuchał Wolnej Europy i dlatego ja nigdy nie 

należałem do ZMP” (MR: 1957). Szczególnie i aż czterokrotnie wspomina swojego ojca 

narratorka córka dyrektora liceum, podkreślając relacje z nim: „Starałam się być całkowicie 

lojalna wobec taty, więc na przykład nikt nie nosił tarczy, albo nosili wie Pan na agrafkach, 

albo jakoś sprytnie przypinane, ja nosiłam tarczę, nikt nie nosił paskudnych beretów, ja 

nosiłam beret no, bo jak tatuś może zwrócić komuś uwagę jak córeczka nie nosi. To samo było 

na przykład z filmami dla dorosłych, wszyscy biegali na te filmy do kina, ja nie chodziłam” 

(KO: 1960). Zwraca ona także uwagę na przyjaźń, jaka łączyła ją z ojcem: „Z tatą też mi było 

dobrze, bo jak powiedziałam był autentycznym przyjacielem, zresztą najlepszy dowód, że 

poszłam w jego ślady. … na pewno nie dorównam mu, nie dorosłam do taty, który był dla 

mnie wzorem. W związku z tym miałam prawdziwego przyjaciela, który zawsze służył mi 

radą”.  
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Pojawiają się w narracjach wspomnienia rodziców w kontekście roli, jaką odegrali 

przy wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu: „W 1947 r. był duży nacisk na tworzenie 

kołchozów i ojciec mówi no, co chłopce będziesz kołchoźnikiem, spróbuj znaleźć sobie inne 

życie, zrób maturę” (MR: 1950). „Powiedziałem mamie, że byłem w Krakowie, że idę do 

seminarium. Mama bardzo się ucieszyła z mojej decyzji, powiedziała, że będzie się za mnie 

modliła, natomiast tata mówi „żebyś mi ino wstydu nie przyniósł” (MO: 1968). Inna 

narratorka podkreśla dyscyplinę, jaka panowała w jej domu: „Tato mnie spytał przed 

wyjściem, o której zamierzam wrócić, klasa maturalna. Ja bojąc się, że mi wyznaczy wczesną 

godzinę, powiedziałam, że o dwudziestej drugiej na pewno będę. Wszyscy świetnie się 

bawiliśmy, a ja musiałabym, jako jedna jedyna wychodzić z zabawy. Ubrałam się jak 

najszybciej i biegłam, żeby jak najbliżej domu ojca spotkać. Była duża dyscyplina, każdy z nas 

miał taką dyscyplinę, nie tylko ja” (KO: 1967). Podkreśla ona także wpływ rodziców na 

uczniów: „Poza tym duży wpływ mieli rodzice, chociaż trzymali nas bardzo krótko w tamtych 

czasach”. 

Jeszcze mniej uwagi poświęcają badani relacji rodzic – szkoła. „Mimo, że byłem 

bardzo dobrym uczniem, nie przyjęto mnie do liceum, bo nie miałem pochodzenia robotniczo-

chłopskiego, czyli jedynie słusznego wtedy. Ojciec przyszedł do szkoły z awanturą, on po 

polsku prawie nie mówił, szkołę podstawową skończył przed wojną a w niej miał jeden rok 

polskiego, dwa lata węgierskiego, a trzy lata słowackiego. Zrobił awanturę i ta awantura się 

rozeszła i mnie przyjęto”(MO: 1957). 

Podobnie marginalne znaczenie badani przypisują relacją uczeń-pracownicy szkoły. 

W narracjach trzykrotnie pojawia się postać woźnego, znanej postaci w historii szkoły: 

„Chlipała - postać, która nadawała szkole szczególnego charakteru to Pan, który mówił 

zwykle „ja i Pan dyrektor”, to był Sobciu Chlipała. To znana postać, partyzant, który był 

u Ognia, niestety miał jedną wadę, mianowicie kochał butelczynę i wszystko, co było płynne. 

Starsi koledzy mieli u niego azyl - jak na papierocha to do kotłowni Sobcia. Chlipała był 

wielką i ważną postacią no i bardzo zabawnie brzmiało, gdy zwykle, gdy mówił coś o szkole 

pojawiało się powiedzenie „ja i Pan dyrektor postanowiliśmy” (KO: 1960). „Chlipała, postać 

również barwna. Niektórych zapraszał do siebie do kotłowni, żeby poczęstować „smoczą 

krewką”. Nie zawsze był gotowy do pracy, czasami mu się zdarzało, mieć jakieś słabsze dni. 

Był jakimś partyzantem no, ale już tutaj ciężko go było trzeźwego zobaczyć. Niewielka ilość 

alkoholu, piwo starczyło, żeby był pod wpływem no, ale był sympatyczny, krzywdy uczniom 

nie robił” (MR:1965). „Chlipała, legendarna postać, był bardzo lubiany i to nie był zły 

człowiek. Miał swój nałóg, ale z tym nałogiem radziła sobie świetnie pani Chlipałowa, brała 
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szmatę i go tą szmatą ćwiczyła, na oczach naszych. On najbardziej był obrażony, że to my 

widzimy” (KO: 1967). Kolejne roczniki także wspominają, w prawdzie sporadycznie, 

następnego konserwatora, długoletniego pracownika szkoły: „Dobrze pamiętam Pan 

Paździorko, konserwatora szkolnego, który organizował wszystkie naprawy” (KO: 2002). 

Widać więc, że woźny to ważna postać w życiu szkoły, skoro we wspomnieniach pojawia się 

częściej niż inni pracownicy obsługi i administracji szkoły.  

Badani w narracjach skupili się natomiast w znacznym stopniu na aktywnościach 

związanych z ich pobytem w szkole, wspominając przede wszystkim wycieczki szkolne, 

imprezy szkolne i imprezy pozaszkolne. Te aktywności można łączyć niewątpliwie 

z relacjami panującymi w szkole, biorąc pod uwagę fakt, że ich organizacja wymaga 

współpracy poszczególnych podmiotów działających w szkole i w dużej mierze zależy od 

odpowiednich relacji.  

Wycieczki szkolne stanowią dla badanych bardzo ważny motyw wspomnień 

związanych ze szkołą, niezależnie od okresu ich uczęszczania do szkoły. Wspomina je 

trzynastu z szesnastu badanych absolwentów. W okresie powojennym (1945 – 1950) 

przywoływane są wycieczki harcerzy z opiekunem księdzem Hojołem: „wyjeżdżaliśmy na 

obozy harcerskie, ja byłem z nim na Hali Konradowej, później w Szczawnicy na 

Sewerynówce, byłem tylko na dwóch obozach” (MR:1950). Kolejne pokolenia pamiętają 

wycieczki górskie z katechetą: „Pamiętam też wycieczki z księdzem Malińskim, chodziliśmy 

po górach okolicznych, na przykład poszliśmy do Lubnia, tam nocleg na plebanii, potem 

szliśmy na Szczebel, dalej do Poręby i na Turbacz. Dużo chodziliśmy w okoliczne góry. 

Ksiądz Maliński to był taki ksiądz, który często chodził z nami na wycieczki” (MO:1957).  

Bardzo szczegółowo wspominają różne formy wycieczek szkolnych: „jeździliśmy 

głównie turystycznie. To była Krynica, Ustrzyki Dolne, a więc nie centrum Polski, ale właśnie 

poznawanie całego ojczystego kraju. Nie tylko były góry, to na przykład był też wyjazd na 

światowy zlot młodzieży w 1955 roku” (MO:1957), na porządku dziennym były rajdy 

turystyczne „Stale chodziliśmy na wycieczki, uczestniczyliśmy w rajdach różnego rodzaju. 

Mnie utkwił w pamięci taki cykl trzech rajdów Sudeckich. Za każdym razem w szliśmy w inną 

część Sudetów”. (KO:1960) „Zwiedzaliśmy różne okolice Polski, pamiętam rajd w Góry 

Świętokrzyskie. Zawsze prowadzili nas w te góry profesorowie Tomaszewski, Madler, 

Madlerowa, Stefanowicz”. Wspominają obozy harcerskie czy też szkolne „Co roku 

jeździliśmy na obozy harcerskie. Byliśmy pod Babią Górą w Zubrzycy, w następnym roku był 

obóz w Tardzie, to jest koło Morąga”, „Oprócz wycieczek i obozów harcerskich były też 

szkolne obozy letnie, w Wisełce koło Międzyzdrojów”. 
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Organizowano także wyjazdy do dużych polskich miast takich jak Warszawa czy 

Poznań „wspominam wyjazd na Targi Poznańskie w ’56 roku. Pamiętam to zdarzenie, gdy 

maszerowali strajkujący robotnicy, a my na czele - grupa z liceum w Rabce na czele tego 

pochodu” oraz wycieczki do Krakowa związane z nauką i kulturą tak jak cytowaną wcześniej 

wycieczka do planetarium
693

 czy do Filharmonii Krakowskiej „Myśmy mieli poranki 

w Filharmonii Krakowskiej, jeździliśmy na nie raz w miesiącu, to była nasza ogłada”. „W 

czasie nauki byliśmy na wycieczce w Wieliczce w 1948 r., był wtedy z nami Klimiński, hrabia 

Dzieduszycki, moja koleżanka Jadzia Luberda” (KO:1950).  

 W następnym okresie (1961 – 1999) wycieczki nie mają już takiej intensywności, 

zatem nie zapisały się tak trwale w pamięci absolwentów, co w poprzednich rocznikach. 

„W okresie wakacji, cała grupa razem z dyrektorem jeździła do takiej miejscowości 

nadmorskiej, i to było organizowane przez liceum. Ja nie uczestniczyłem w tym, ale te wyjazdy 

do Wisełki koło Międzyzdrojów były wspominane podczas spotkań po latach” (MR:1965). 

„To był czas pieszych wycieczek, dłuższe wycieczki szkolne były organizowane raz do roku, 

natomiast myśmy sami chodzili sobie w góry” (KR:1980). „W szkole nie mieliśmy wycieczek 

poza wyjazdami to Krakowa, do teatru” (KO:1967).  

Wszyscy badani uczący się w szkole w latach 1999-2010 bardzo szczegółowo 

wspominają wycieczki szkolne. Wspominają bogactwo wycieczek szkolnych i ich rolę 

w integracji społeczności uczniowskiej: „Pierwszą naszą wycieczką był rajd, pojechaliśmy 

pod namiot. Wtedy wszyscy się lepiej poznaliśmy, zżyliśmy się ze sobą. Wycieczki z pierwszej 

klasy najbardziej nas związały. Mieliśmy dwa rajdy, które bardzo pozytywnie wspominam. 

W sumie wycieczki mieliśmy do Warszawy, jeździliśmy do Gdańska. W trzeciej klasie byliśmy 

w Warszawie, byliśmy także w Oświęcimiu i w Krakowie” (MR:2000). „Pamiętam wycieczkę 

na Słowację. Bardzo pozytywnie wspominam ten wyjazd, to była trzydniowa wycieczka. 

Pamiętam, że raz w miesiącu jeździliśmy do Krakowa do kina” (MO:2006). To był czas 

otwartych granic, zatem pojawiły się we wspomnieniach wycieczki poza Polskę 

„Wychowawczyni organizowała dla nas sporo wycieczek, nawet zagranicznych, 20 lat temu 

była to wielka atrakcja. Byliśmy w Wiedniu, w Budapeszcie, na Słowacji, a w Polsce byliśmy 

we Wrocławiu, w Warszawie i Oświęcimiu. Naprawdę te wycieczki były wspaniałe” 

(KR:2000). „Byliśmy w Warszawie, w Gdańsku, w Trójmieście. Wspaniale się wspomina te 

czasy,  to morze i tę Warszawę, tam spaliśmy na Siekierkach, w jakimś zakonie czy kościele. 

                                                
693 Por., s. 243. 
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Wycieczek było sporo, szczególnie pamiętam te dalsze, ale najlepiej wspominam Gdańsk 

i Trójmiasto w ogóle, te plaże” (KO:2002). 

Oprócz wycieczek szkolnych badani odnoszą się także do imprez szkolnych. 

W pierwszym okresie (1945 – 1950) jeden badany wspomina imprezę szkolną związaną 

z drużyną „Żółtej Dwójki”: „Religii uczył nas ksiądz Hojoł, on był kapelanem w AK, 

zajmował się młodzieżą, co sobotę - niedzielę organizowali ogniska, było śpiewanie, oraz 

rozgrywki w pin-ponga i szachy w kaplicy”(MR:1950). W pamięci byłych uczniów pozostały 

tzw. potańcówki szkolne: „W szkole były też czasami, bardzo rzadko, potańcówki do godziny 

bodajże dziesiątej, dwóch lub trzech profesorów pilnowało nas, siedzieli w gabinecie 

fizycznym u prof. Jaremskiego” (KR:1956). Niektórzy pamiętają sporą intensywność tych 

imprez: „Jak przychodził karnawał to prawie w każdą sobotę mieliśmy potańcówki, 

organizowane w szkole przy jakimś durnowatym magnetofonie” (KO:1960). Sporym 

przeżyciem i ważną imprezą organizowaną pośrednio przez szkołę były rekolekcje z ks. 

Karolem Wojtyłą: „Ksiądz Maliński sprowadził także do Rabki ks. Wojtyłę na rekolekcje. 

W czasie rekolekcji, myśmy szli do kościoła już rano, potem w południe mieliśmy przerwę, 

chyba tak ze dwie godziny. Rekolekcje przed świętami wielkanocnymi były do południa i po 

południu od trzeciej, potem była droga krzyżowa, tak od poniedziałku do środy, a od czwartku 

było wolne” (KR:1956). 

  W następnym okresie (1961 – 1999) tylko jedna badana wspomina studniówkę, 

podkreślając jej szkolny charakter: „Pamiętam jeszcze studniówkę, gdzie obowiązkowy strój to 

była biała bluzeczka, granatowa spódniczka. Nie było żadnych innych sukien balowych, 

a studniówka, to była przeurocza zabawa”. W tym czasie na terenie szkoły nie było dyskotek, 

czy innych zabaw” (KO:1967). Natomiast wśród najmłodszych badanych wszyscy odnoszą 

się do balu studniówkowego: „Pamiętam przygotowania do poloneza. Studniówkę mieliśmy 

u Guta, nie pamiętam, kto studniówkę organizował, każdy był z osobą towarzyszącą, nie tak 

jak na półmetku, kiedy bawiliśmy się w ramach klasy, bez osób towarzyszących” (MR:2000). 

„Na studniówce chyba wszyscy byli. Pamiętam, że przygotowywaliśmy krótki program 

artystyczny” (MO:2006). „Studniówka była super, też wszystko było zorganizowane były też 

wtedy takie wysokie koszty też pamiętam, że to tak przewyższało możliwości wszystkich, ale 

wszyscy chcieli uczestniczyć w takim ważnym wydarzeniu. My byliśmy super przygotowani 

wiadomo polonez najwyższej klasy przygotowany, przez Pana Leszka Świdra, nie było 

żadnych incydentów alkoholowych, bardzo fajna zabawa, jeszcze mieliśmy półmetek, też było 

fajnie” (KR:2000). „Bardzo dobrze wspominam studniówkę, wielka organizacja, było super. 

Wtedy już byłam parą z moim mężem. Ćwiczyliśmy poloneza z profesorem Świdrem na 
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boisku,  pamiętam to była zima, śnieg i wychodziła niby taka ósemka po tych naszych 

śladach” (KO:2002). Oprócz studniówek to w pamięci absolwentów zapisała się tzw. 

osiemnastka organizowana w szkole, Mikołajki czy zakończenie nauki i odbiór świadectw: 

„Przypominam sobie też nasze osiemnastki, bo czas liceum to czas osiemnastek. Zawsze 

obchodziliśmy je w klasie. Każdy przynosił tort, był jakiś tam prezent, były też mikołajki. 

Pamiętam nasze zakończenie szkoły, po rozdaniu świadectw, później mieliśmy spotkanie 

w Siwym Dymie. Wychowawczyni dostała takie wielkie drzewo, magnolię” (MO:2006).  

Rzadziej badani odnoszą się we wspomnieniach do imprez pozaszkolnych, ściślej 

mówiąc do aktywności pozaszkolnych, ale organizowanych przez młodzież. W przypadku 

imprez pozaszkolnych, organizowanych przez samych uczniów nie ma już tak 

jednoznacznego rozkładu. W pierwszym okresie (1945 – 1950) nikt z badanych nie wspomina 

żadnej takiej imprezy. W późniejszych okresach imprezy te miały także różny charakter. Były 

to wagary „Na wagary chodziliśmy na przykład na Grzebień, ze 3, 4 razy w roku się szło” 

(MR:1957), spotkania po lekcjach: „Przychodzi mi do głowy taka rzecz; lekcje kończyły się po 

pierwszej, a myśmy mieli pociąg o trzeciej, a koleżanki np. Teresa Kawecka, Ewa Sikorska 

i Nina Klempka bardzo ładnie śpiewały, zostawałyśmy więc w jednej z klasy, było nas 

piętnaście dziewcząt i śpiewałyśmy, oczywiście bez profesorów, piosenki Okudżawy” 

(KR:1956). W pamięci zostały ślady działalności artystycznej: „Stworzyliśmy taki zespół 

i występowaliśmy w kinie w Rabce, w Mszanie w Domu Kultury, natomiast pieniądze 

dokładaliśmy na organizację obozów. Jakieś tam były skecze, pewnie głupkowate, ale my 

byliśmy z siebie bardzo zadowoleni. Jakieś dowcipy, jakieś żarty” (KO:1960). „Te wierszyki 

pisała nasza grupa klasowa. Grupa rabczańska. Bo myśmy prawie, co tydzień spotykali się 

u kogoś innego w dom. Bardzo się przyjaźniliśmy, potrafiliśmy jakieś sztuki odgrywać, 

chodziliśmy na Banie, udawaliśmy Romeo i Julię, graliśmy różne sztuki, ale to wszystko już 

było poza lekcjami, poza szkołą” (KO:1967). 

W grupie najmłodszych respondentów pięciu na osiem badanych wspomina 

aktywności pozaszkolne takie jak wspólne ogniska: „Nasza klasa została ukarana, coś tam 

musieliśmy wcześniej przeskrobać i był zakaz. Dlatego nie było komersu, nie pozwalano nam 

tego zrobić. Organizowaliśmy ogniska, próbowaliśmy jakiś alkohol, czy papierosy, to, co 

było, natomiast na terenie szkoły takiej możliwości nie było” (MR:1965), wypady pod namiot 

czy też prywatki „Pamiętam takie mniejsze wypady np. braliśmy dwa namioty i szliśmy 

w góry, naprawdę się dziwię, że mama moja zgadzała się na te wyprawy, że tak mi ufała. 

Natomiast było wtedy takie poczucie bezpieczeństwa, wyjeżdżałam i meldowałam się po 

dwóch tygodniach. Spotykaliśmy się także na domowych prywatkach, takie typowe życie 
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licealisty” (KR:1980). „No i prywatki na nich tańce przy tych płytach takich widokówkowych. 

Za każdym razem u kogoś innego” (KO:1967).  

W ostatnim z badanych okresów dwóch narratorów odniosło się do aktywności 

pozaszkolnych, były to zasadniczo spotkania po lekcjach, już na terenie Rabki. „Za czasów 

szkolnych chodziliśmy pod Grzybek, do parku na huśtawki, za huśtawkami, Pod Kasztany, 

często chodziliśmy także do Smakosza, obok hotelu „Sława”, na hamburgery. Spędzaliśmy 

tam więcej czasu niż w szkole. Karty też były, ale nie graliśmy na pieniądze” (MR:2000). 

„W szkole poznałam wielu przyjaciół, chodziliśmy na przerwach do Gazdy, chociaż nie było 

wolno. Chodziliśmy także do Kefirka, a po szkole do parku. Tak wspólnie spędzaliśmy wolny 

czas. Pamiętam, że często chodziliśmy właśnie do parku po lekcjach. Był taki okres właśnie 

beztroski. Niby trzeba było iść do domu uczyć się, ale ten czas woleliśmy spędzać razem 

z przyjaciółmi. Organizowaliśmy ogniska klasowe, także w Chabówce. Chodziliśmy także na 

rokoteki” (KO:2002). 

Z relacjami w klasie, z aktywnościami, z klimatem klasy i szkoły ściśle powiązane są 

wspomnienia ze spotkań po latach. Można zauważyć pewną prawidłowość, mianowicie 

badani, którzy w swoich narracjach podkreślają dobre relacje w klasie, nawiązują także do 

spotkań po latach, tak jest w siedmiu na osiem przypadków. Podobnie jak w przypadku 

charakterystyki klasy pod kątem zgrania i wzajemnej pomocy, tak i opis spotkań po latach 

pojawia się już u narratorki zdającej maturę w 1960 roku: „Najlepszy dowód, że po 50-

dzieciecioleciu matury, czyli już osiem lat temu powstała taka grupka. No w tej chwili jest nas 

piętnastka. Czasem kogoś zabraknie. W tej chwili też przyjeżdżają w przyszłym tygodniu tutaj 

do mnie na parapetówkę. Spotykamy się dwa razy w roku w ostatnie dni maja, lub na 

początku czerwca i ostatnie dni września i początek października i przyjeżdżamy na trzy dni 

czasem na cztery. Okazuje się, że mamy sobie tak dużo do powiedzenia jakbyśmy się w ogóle 

na te ponad 50 lat nie rozstawali” (KO:1960). Pięć lat młodszy badany tak opisuje spotkania 

po latach: „A nasza grupa, która zdobyła maturę w sześćdziesiątym piątym roku spotyka się 

od dziewięćdziesiątego albo dziewięćdziesiątego piątego roku, co pięć lat na takich 

spotkaniach. Pierwsze spotkanie było najbardziej liczne, z tych dwóch klas po trzydzieści 

każda, czyli z sześćdziesięciu osób, było na spotkaniu blisko czterdzieści osób, potem było 

coraz mniej, ostatnio mieliśmy chyba dwadzieścia osób na spotkaniu po pięćdziesięciu latach 

od matury” (MR:1965). 

 Jeszcze młodszy respondent podkreśla, że zaraz po maturze nie utrzymywał kontaktu 

ze swoimi kolegami, lecz zorganizowane zjazdy odnowiły te kontakty: „Po maturze nie 

miałem jakiś specjalnych kontaktów z kolegami, właściwie potem wszystko się urwało, bo 
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seminarium wiadomo, że trochę inny styl życia. Rabczanie może bardziej się kontaktowali 

tutaj w samym centrum. Potem przeszły nasze zjazdy są bardzo wspaniałe, bo wtedy jest 

okazja, żeby porozmawiać, powspominać. Przyznam się, że koledzy i koleżanki w czasie tych 

spotkań bardziej mnie traktują jak księdza, a ja wolałbym być wtedy kolegą, a nie księdzem… 

Na naszych zjazdach bywał także dyrektor Stefanowicz. Były spotkania, co pięć lat, po 

dwudziestu pięciu, po trzydziestu, po czterdziestu latach, ja nie byłem na wszystkich” 

(MO:1968). Nie wszystkie roczniki spotykały się z taką częstotliwością.  

Jedna z badanych z rocznika maturalnego 1967 (KO:1967), opowiada, że ich pierwsze 

spotkanie po maturze miało miejsce po 50 latach: „W ubiegłym roku miałam 50 - lecie, 

matury. Ale zjazd zrobiliśmy dopiero w tym roku w styczniu, w Krakowie, u naszego kolegi, 

księdza Wacława Kozickiego, który kończył razem z nami liceum, obecnie jest księdzem 

emerytem. Na spotkaniu było nas osiemnaście osób, uważam, że to bardzo dużo. Było 

fantastyczne spotkanie. Na nowo odżyły te wszystkie koleżeńskie układy. Mamy ze sobą 

kontakt, wymieniliśmy się telefonami”. Podkreśla ona także więzi absolwentów 

mieszkających na stałe w Warszawie: „My, jako absolwenci liceum mieszkający w Warszawie 

staramy się utrzymywać kontakty. Czujemy się wtedy bardziej młodzi. Bo wracają właśnie te 

wszystkie wspomnienia”.  

Z równym sentymentem spotkania po latach wspominają najmłodsi badani 

absolwenci. „Te nasze kontakty utrzymujemy do dnia dzisiejszego, z trzema osobami mamy 

non stop kontakt, dzwonimy do siebie cały czas. Natomiast z tymi, co wyjechali za granicę 

mamy słabszy kontakt. W 2015 roku, na próbę zorganizowaliśmy spotkanie klasowe, 

spotkaliśmy się w „Hulaj Duszy”. Cała impreza była tylko dla nas, muzyka grała. Zaraz po 

pierwszym roku, ludzie dopytywali, kiedy następy raz, wiec chyba było dobrze” (MR:2000). 

„Dziesięć lat po maturze spotkaliśmy się w Rabce, było nas dosyć sporo, większa połowa 

klasy, ale nie byli wszyscy. Oprócz takich spotkań mamy ze sobą kontakt. Miesiąc temu 

błogosławiłem ślub mojej koleżance, ale to nie był jedyny przypadek, bo już trzem koleżankom 

szkolnym udzielałem sakramentu małżeństwa. To jest bardzo miłe, przez to, że jest facebook, 

to mamy ułatwiony kontakt” (MO:2006).  

Brak więzi w klasie, brak zgrania w czasie nauki w szkole, brak wzajemnej pomocy, 

to wszystko w sposób jednoznaczny rzutuje na spotkania po latach. „Spotkaliśmy się po 

maturze tylko raz, było to pięć lat po maturze albo siedem, a potem już nikt nie miał ani czasu 

ani ochoty, nie wiem, dlaczego tak jest, nikt nic nie organizuje. Późno też wszyscy zakładali 

rodziny w naszej klasie, my wszyscy praktycznie koło trzydziestego roku życia urodziliśmy 

pierwsze dzieci, my byliśmy takim rocznikiem, już z tej nowej generacji, kariera najpierw 
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a później rodzina. Teraz, po latach dopiero się poznajemy i nawet powiem szczerze mamy 

taką współodpowiedzialność za siebie, ludzi z Romera, chociaż wcześniej się nie 

integrowaliśmy. Ale teraz po latach, mam bardzo duży kontakt z byłymi uczniami z innych 

klas, naszego rocznika. Łączy nas poczucie wspólnoty, które daje nam liceum Romera. Można 

powiedzieć, że współpraca po latach jest, chociaż jej nie było w czasach szkolnych” 

(KR:2000).  

  Szczególny rodzaj relacji panujących w szkole i klasie stanowi motywacja do nauki, 

do której odnoszą się także badani. Narrator (MR:1950) daje przykład, że tylko jedna uwaga 

nauczyciela zmotywowała go do uzupełnienia zaległości: „Przed małą maturą profesor 

Madler powiedział mi: słuchaj poducz się, bo nie przyjdziesz. Poszedłem do Mlekodaja a jego 

siostra była nauczycielką, wytłumaczyła mi, poduczyła mnie”. Swoisty rodzaj motywacji 

preferował nauczyciel fizyki, badani tak to wspominają: „Profesor Jaremski uczył fizyki 

i któregoś dnia zaczął nas pytać, a my nie byliśmy przygotowani. On mówi do nas tak: „No 

kochane kołki jakby was tu było 24 kołków, (bo nas było 24 w klasie) to byłby jakiś pożytek, 

powstałby kawałek płotu i byłoby ogrodzenie, a tak to rodziców okradacie, czas marnujecie. 

Czas się zabrać do nauki” (MR:1957). „Jaremski czasami używał słów takich, które nas 

mobilizowały, a zarazem demobilizowały. Padały takie określenia: „ciołki”, „bezmózgowcy”, 

„mózgi gładkie jak kolano”. Myślę, że większość z nas to mobilizowało, żeby się uczyć, żeby 

takich nazw nie słyszeć” (MR:1965). Podobny ostry sposób motywowania do nauki, tym 

razem przez polonistkę, wspomina inna badana „Pani Białoń zawsze nam powtarzała, że 

przyślijmy do szkoły, aby się uczyć. Bardzo nas rugała, gdy braliśmy udział w imprezach na 

mieście, nawet związanych z akcją pomocy szkole, za zgodą dyrekcji. Po takiej akcji wszyscy 

nas chwalili, a ona nas po prostu zjechała za to, że my nie wiemy, po co tu jesteśmy, bo my 

jesteśmy po to, żeby się uczyć, a nie pajacować” (KR:1980).  

Sami uczniowie szanowali fakt, że uczą się w tej szkole, liceum mającym renomę, 

zatem już ten fakt mobilizował do pracy: „Dużo się uczyliśmy, ta szkoła cieszy się jednak 

pewną renomą i wysokim poziomem, więc każdy z nas zdawał sobie sprawę z tego, że 

przyszedł tutaj przede wszystkim, żeby się tu uczyć” (MO:2006). Obowiązywał też pewien 

rodzaj samomotywacji: „Nasza klasa była wyjątkowa, była pełna ambicji. Mobilizowaliśmy 

się sami, to był taki czas, że człowiek chciał coś więcej, uczyliśmy się, żeby mieć jak najlepsze 

stopnie, to był nasz cel i aby coś w życiu osiągnąć” (KR:2000). 

Badani w swoich wspomnieniach skupili się tylko na niektórych relacjach między 

podmiotami szkoły, zupełnie pominęli np. bardzo ważne relacje pomiędzy pracownikami 

szkoły. Odnieśli się w głównej mierze do relacji między nauczycielami i uczniami, uczniami 
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i uczniami, rzadziej pomiędzy uczniami i rodzicami, zupełnie nie wspominali relacji 

pomiędzy rodzicami a szkołą. Wśród aktywności, w narracjach badani bardzo dokładnie 

opisali wycieczki, odnosząc się do szczegółów związanych z nimi. Mniej uwagi poświęcali 

w swych wspomnieniach imprezom szkolnym i  pozaszkolnym. W ostatnim okresie 

najważniejszą imprezą, którą wspominali jest studniówka i przygotowania do niej, temu 

wydarzeniu poświęcali najwięcej uwagi w swoich wspomnieniach. 

4.5. Kategoria piąta – wartości 

Wartości stanowią znaczący zakres informacji o szkole zapisanych w pamięci jej 

absolwentów. Badani, ustosunkowując się do wartości, dokonują przede wszystkim oceny 

nauczycieli, w tym podają przykłady znaczących nauczycieli, odnoszą się do metod 

nauczania, ideologii, a także w nielicznych przypadkach argumentują wybór szkoły.  

Narratorzy, dokonując oceny nauczycieli, bardzo pozytywnie ich wspominają, tylko 

w dwóch przypadkach pojawiają się wspomnienia negatywne w stosunku do wybranych 

nauczycieli. „Madler często wołał mnie do tablicy, ale zawsze miałem dostateczny 

z matematyki, chociaż ją umiałem i dobrze rozwiązywałem zadania przy tablicy” (MR: 1950). 

W dalszej części wywiadu zauważa jednak: „W sumie było dobrze, profesorowie traktowali 

nas dobrze”. Inna badana odnotowała w pamięci brak obowiązkowości niektórych 

nauczycieli: „Nawet się cieszyliśmy jak nauczyciele grali w tenisa przed szkołą a lekcje się nie 

odbywały. Tych nauczycieli się nie szanowało przez to, że nie wywiązywali się ze swych 

obowiązków”. Przywołuje także brak wiedzy jednego nauczyciela: „Historii uczył mnie pan 

Jamka, nie znając historii w ogóle, uczniowie wyłapują to, my widzieliśmy, że on opowiada 

bzdury, były to nudne lekcje” (KR: 1980). 

Oprócz wymienionych powyżej dwóch negatywnych ocen nauczycieli wszyscy 

narratorzy podkreślają pozytywne cechy uczących ich pedagogów, zwracając uwagę 

w głównej mierze na ich wiedzę. Jako przykład podawana jest polonistka, którą narrator 

opisuje w następujący sposób: „Super inteligentną, mądrą, można powiedzieć encyklopedią 

polonistyki, była Pani profesor Maria Białoń. Każdy temat, na który z nią rozmawiałeś był 

dla niej otwarty, znajomy. Była świetna” (MR: 1965). Inny badany opisując tę polonistkę, 

podkreśla nie tylko jej wiedzę, ale także obowiązkowość i solidność (KR: 1980). Nie jest to 

odosobniona ocena: „Bardzo ceniłem i szanowałem ją, za taką obowiązkowość, to coś się 

docenia. Jak nas tam opieprzała za minutowe spóźnienie, ale sama była niesamowicie solidna 
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i miała nieprawdopodobną wiedzę i to się przełożyło na mój szacunek do niej” (KR: 1980) 

„U nauczycieli szanowało się przede wszystkim obowiązkowość, zaangażowanie i wiedzę, te 

trzy rzeczy, a nie luzactwo” (KO:1960). Ta sama badana podkreśla także wiedzę nauczyciela, 

która nie jest związana z nauczanym przedmiotem: „Profesor Skuła [nauczycielka geografii – 

autor] zaimponowała mi nieprawdopodobnie, kiedy przyszła kiedyś na zastępstwo 

z j. francuskiego za profesor Madlerową. Na ogół nauczyciele na zastępstwach realizowali 

swoje przedmioty, co się mieli wysilać. Ona jednak zrobiła nam lekcję francuskiego i to takim 

pięknym językiem się posługiwała, że rzeczywiście oczy nam wyszły z orbit. To nam pokazało 

Panią profesor z innej strony” (KO:1960).  

Oprócz szeroko rozumianej wiedzy narratorzy uwypuklają fachowość nauczycieli 

związaną z prowadzonym przedmiotem, wzbudzającą podziw uczniów: „Profesor zwany 

„Pierożkiem”, od w-fu, mimo swojego wieku potrafił nam pokazać takie ćwiczenia, z którymi 

my mieliśmy kłopoty: wyskok, przeskok, obrót w drugą stronę” (MR:1965). Natomiast 

narrator (KO: 1960) podkreśla fachowość i konsekwencję w działaniu matematyka: 

„Profesor Madler nawet jak ktoś nie chciał, to potrafił go nauczyć matematyki”. Fachowość 

nauczycieli narratorzy pokazują także w związku z metodyką prowadzenia zajęć, czy to 

poprzez doświadczenia na zajęciach z fizyki czy też w przypadku samego prowadzenia zajęć, 

jak to miało miejsce w przypadku oceny nauczyciela geografii „Świetnie przygotowanym do 

wykładów z geografii był także Ignacy Kurzeja. Trudno się było rozproszyć na jego lekcji, tak 

potrafił interesująco prowadzić lekcje, robił to dynamicznie” (MR:1965). Inna osoba badana 

podkreśla fachowość swojej nauczycielki, która ją uczyła j. angielskiego: „Ona mnie tyle 

nauczyła. Jak byłam w Anglii wszyscy mnie pytali skąd tak świetnie znam angielski, a Kasia 

właśnie tak fajnie prowadziła ten angielski i dużo mnie nauczyła”. Z podobną sympatią 

wspomina także nauczycielkę chemii: „Miło wspominam panią od chemii, mimo, iż ja sobie 

tak średnio z chemii radziłam to ona tak potrafiła pokazać to piękno tej chemii” (KO: 2002).  

Niemal wszyscy badani absolwenci podkreślają, że nauczyciele w Liceum Romera 

byli bardzo wymagający. Duże wymagania łączą oni z innymi cechami takimi jak, 

sprawiedliwość, dyscyplina. Jedna z osób badanych łączy duże wymagania z uczciwością 

i możliwością zdobywania wiedzy: „W szkole profesorowie nie wszyscy byli tacy jak się 

należy, ale byli też tacy jak Madler przy nim można było się dużo nauczyć, bo dobrze uczył 

i dużo wymagał. Jaremski też był bardzo uczciwy i wymagający” (MR: 1950). „Jeśli chodzi 

o nauczycieli, to nauczyciele byli bardzo wymagający, ale dużo rzeczy nas nauczyli, dobrze 

przygotowali do matury i też do dalszych studiów” (MO: 2006). Jedna z badanych łączy 

wymagania z dyscypliną: „Wyjątkową postacią był profesor Madler, on był bardzo 
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wymagający i dbał o dyscyplinę” (KR: 1956), inny ze sprawiedliwością i życzliwością; 

„Pana bardzo dobrze wspominają, był pan wymagający, jeżeli chodzi o naukę, ale każdy 

dostał to, na co zasłużył, jak się nauczył. (…) wiadomo był Pan Dyrektor bardzo wymagający, 

pomimo tego, że był wymóg, rygor, porządek w klasie, często do odpowiedzi się szło. Pan jest 

zapamiętany i odbierany bardzo pozytywnie, lekcje były prowadzone z uśmiechem” (MR: 

2000). 

W narracjach pojawia się także często wskazanie na tolerancyjność nauczycieli, „Ja 

pamiętam, jak w czasie wydarzeń węgierskich, tej rewolucji 1956 roku. To myśmy nosili 

biało-czerwono-zielone kolory… i zbieraliśmy pieniądze na pomoc Węgrom, powstańcom 

węgierskim. Nosiliśmy takie znaczki w klapach na znak solidarności z walczącymi Węgrami, 

w szkole nauczyciele widzieli te znaczki, udawali jednak, że tego nie widzą” (MO: 1957). 

Córka dyrektora podkreśla tolerancyjność w następujący sposób: „Tata był szalenie 

tolerancyjny w stosunku do wszystkich, tolerował i szanował poglądy i religię innych” 

(KO:1960). We wspomnieniach absolwenci podkreślają także wyrozumiałość uczących ich 

nauczycieli, otwartość i przyjacielskość. „Tu nie było nie wartościowych nauczycieli” 

(MO:1957). Tylko w jednym przypadku wspomnienie wiąże się z komentarzem na temat 

braku rzetelności i lekkiego traktowania swojej roli przez nauczyciela geografii: „Miał 

wiedzę, ale kompletnie tej wiedzy nie chciało mu się przekazywać, pamiętam go głównie z gry 

w tenisa, wtedy lekcji nie było, natomiast jak jemu się chciało prowadzić lekcje, to były 

niesamowite, tylko, że oprócz tego, że nie przekazywał nam wiedzy, to jeszcze nic nie 

egzekwował” (KR:1980). 

We wspomnieniach pojawiają się także oceny nauczycieli związane z stosowaną przez 

nich metodyką nauczania. Dwunastu z pośród szesnastu badanych nawiązuje do metod 

nauczania. Jeden z badanych podkreśla rolę, jaką odegrała w jego życiu nauczycielka historii, 

która go nauczyła odróżniać fakty historyczne od ich interpretacji: „Na mojej wiedzy zaważyła 

w dużej mierze profesor Holejkowa, lubiłem bardzo historię, a profesor Holejkowa 

w odróżnieniu od innych nauczycieli zwracała uwagę, że co innego są niezbite fakty 

historyczne, a co innego jest interpretacja tych faktów” (MO:1948). Inna badana podkreśla 

także zastosowaną przez dyrektora Wieczorkowskiego nowatorską, jak na te czasy, 

samodzielną prace ucznia pod kierunkiem nauczyciela: „Dyrektor Wieczorkowski kazał mi 

przygotować jakieś wypracowanie, musiałam zebrać materiały, on powiedział, gdzie to 

szukać, ale było bardzo ciężko, trzeba było szukać w różnych miejscach, szłam spać i pod 

kołdrą przy lampce nocnej czytałam” (KR:1951).  
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Zapamiętane były także metody pracy fizyka, często pojawiającego się w narracjach: 

„Jaremski, on był takim zasadniczym człowiekiem, wszystko nam dyktował, wolno mówił, my 

zapisywaliśmy wzory, wszystko to wystarczyło. Jakieś zadania się rozwiązywało, ale nie 

trzeba było nic więcej czytać, wszystko, co trzeba było wiedzieć, to nam podawał” (KO:1950). 

„Bardzo ciekawe były lekcje z profesorem Jaremskim w jego pracowni, w sumie on stworzył tę 

pracownię fizyczną. Różne tam doświadczenia były. Było jakieś doświadczenie z magnezem 

i z wodą. Wytłumaczył profesor Jaremski jak to należy zrobić, a brat to zrobił inaczej 

i wybuchł płomień, magnez palił się prawie jak napalm” (MR:1957). Metody podające 

w postaci dyktowania uczniom podstawowych zagadnień wspomina inna narratorka, opisując 

pracę katechety „Na religii ks. Maliński dyktował nam najważniejsze rzeczy, dopiero 

w ostatniej klasie, nie wiem, kto mu pisał kartki takie na maszynie, i to nam rozdawał. „(…) 

najbardziej lubiliśmy, jak który profesor był chory i Maliński przychodził na zastępstwo, 

zawsze opowiadał filmy, czasami także kawały, udzielał także różnych rad, np. jak trzeba 

chodzić prosto, żeby się nie garbić, żeby zawsze wieczorem książkę na głowie położyć i zrobić 

koło stołu przynajmniej dziesięć okrążeń” (KR:1956). W pamięci absolwentów pozostały 

metody stosowane przez nauczyciela matematyki, które ułatwiały zrozumienie trudnych 

zagadnień matematycznych: „Madler miał też zwyczaj taki, że jak coś było trudnego to pytał 

się do końca. Jeśli nie rozumieliśmy, to pytał dyżurnego kolegę Jurka Porzyckiego, on był 

świetnym matematykiem i astronomem genialnym. No to profesor pytał Jureczka, a ten 

tłumaczył jeszcze raz. Było w porządku, jeśli się przyznał człowiek od razu na lekcji, ale nie 

daj Boże, by złapał potem, że ktoś nie umie” (KO:1960).  

Można zauważyć pewną prawidłowość. Młodsze roczniki badanych absolwentów nie 

odnoszą się do stosowanych metod nauczania, wyjątek stanowi wspomnienie jednej 

narratorki, która podkreśla metody nauczania zastosowane przez nauczyciela matematyki: 

„W liceum bardzo pomógł mi Pan Marek Świder, dlatego, że on wiedział, że ja jestem 

humanistką i nigdy nie przekreślał tego, że ja nie do końca wszystko łapie w mig i często, 

powiem szczerzę, pomagał mi w różnych sytuacjach. Na przykład byłam przy tablicy. Nawet 

jak Pan profesor widział, że coś jest nie tak, to troszkę podpowiedział, naprowadził, a ja już 

kończyłam zadanie i prawie zawsze na tę czwórkę wyszłam, więc tutaj naprawdę chylę czoła 

do takiego podejścia, uważam, że takie podejście właśnie powinno być. Zastosowana 

indywidualizacja procesu nauczania przez nauczyciela dwadzieścia parę lat temu pomogła mi 

bardzo, jestem za to bardzo wdzięczna i dlatego właśnie zgodziłam się chętnie na rozmowę, 

bo w innej sytuacji pewnie bym się wymigała” (KR:2000). 
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Badani w swoich narracjach krytycznie ustosunkowali się do metod nauczania 

stosowanych przez dwóch nauczycieli. Bardzo krytyczne uwagi skierowali w stosunku 

do nauczycielki języka rosyjskiego. Zapadła w pamięć ta postać i jej metoda nauki na pamięć: 

„Ona była najmłodsza, przyszła do nas jak była młodziutka zupełnie. Nie przepadałam za nią, 

uczciwie mówię, ale rosyjskiego się nauczyłam. Ona zmuszała nas do uczenia się na pamięć. 

Proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj pewne fragmenty z j. rosyjskiego pamiętam. Miała 

słabość do chłopaków, mieli taryfę ulgową, nie da się ukryć” (KO:1960). „Rosyjskiego uczyła 

nas Julia Mikutowa, to też była oryginalna postać. Kazała nam się uczyć słówek na pamięć, 

ze słowniczka z podręcznika. Przepytywała nas z tego obowiązkowo. W naszym przekonaniu 

tego było trochę za dużo, ciężko się było wyuczyć tych słówek, które wymagała, ale sądzę, że 

wiele z tych słów zostało w głowie” (MR:1965). „Nie pamiętam żadnych zajęć 

pozalekcyjnych, ja pamiętam szkołę wieczorem jak siedziałam, czekałam w kolejce, żeby 

zaliczyć rosyjski, wtedy mama dostała szału, po prostu nie wiedziała gdzie mnie szukać. 

Najczęściej to chłopaki zdawali, dziewczyny rzadziej, u nas było mało chłopaków, było 

chłopców czterech, może pięciu na całą klasę. Czekało się w kolejce, żeby zaliczyć jakąś 

czytankę, którą trzeba było wkuć na pamięć, jakaś paranoja” (KR:1980). Ta sama 

nauczycielka była wychowawcą i do tej roli narratorka miała także uwagi krytyczne: 

„Wychowawczyni na lekcjach rosyjskiego opieprzała nas za wszystko, w ogóle nie było lekcji 

rosyjskiego, a potem trzeba było zdać te wszystkie czytanki, dlatego w efekcie w ogóle 

nie znam rosyjskiego” (KR:1980). Krytyczne uwagi padały pod adresem stosowania metody 

pamięciowej przez jeszcze innego nauczyciela „Fizyka i specyficzny Pan Dobosz. To były 

raczej takie zajęcia z fizyki, takie starodawne, bo stawiał nie na zrozumienie, tylko 

na pamięć” (KO:2002). 

Chociaż nauczyciele stosowali różnorodne metody nauczania, to trudno 

we wspomnieniach absolwentów znaleźć metody aktywizujące. Pomimo tego 

w przeważającej większości badani w swoich narracjach zwracają uwagę na skuteczność tych 

metod nauczania. Aprobują oni naukę pamięciową, jeżeli w ich opinii taka forma nauki 

przynosiła pożądane efekty. Da się też zauważyć bardzo krytyczną ocenę metod pracy 

nauczycielki j. rosyjskiego; naukę pamięciową, zaliczanie „czytanek” do późnych godzin 

wieczornych, brak realizacji materiału na lekcjach j. rosyjskiego. 

  Analizując zebrany materiał pod względem relacji, metod nauczania i szeroko 

rozumianej oceny nauczycieli, można zaobserwować, że wśród wielu narratorów pojawiają 

się znaczące postacie nauczycieli, które są przez nich wymieniane w różnych kontekstach. 

Takimi postaciami byli niewątpliwie dr Jan Wieczorkowski (założyciel i właściciel szkoły 
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oraz dyrektor do czasu upaństwowienia placówki), czy Adam Stefanowicz (wieloletni 

dyrektor szkoły).  

Znaczącą postacią dla badanych jest także matematyk Juliusz Madler, jego postać 

jest wspominana wielokrotnie, niemal przez wszystkich absolwentów, których uczył 

matematyki. W pamięci pozostał jako nauczyciel, który dbał o dyscyplinę: „Madler był 

bardzo ostry, ale nie dla wszystkich, jak widział, że ktoś dobrze myśli, to pomagał, brał rękę 

ucznia i pisał tą ręką; poprawiał np. minus na plus” (KR:1951). „Wyjątkową postacią był 

profesor Madler, on był bardzo wymagający i dbał o dyscyplinę” (KR:1956). Respondenci 

zapamiętali, że uczniowie czuli respekt w stosunku do tego nauczyciela matematyki: 

„Koleżanka tak mu wtedy podpadła, sterczała przy tablicy i Pan profesor wpadł na pomysł 

takiego przybliżenia jej problemu i mówi: „słuchaj, jest miasto, są domy, które mają dachy, 

pada deszcz, jakie są dachy?” Cisza. Drugi raz zadaje to samo pytanie, trzeci raz już głosem 

bardzo podenerwowanym, a wszyscy się go panicznie bali, no i koleżanka wystękała z trudem 

czerwone. Pan profesor wpadł w szał, a my jak trusie siedzieliśmy, nie wiedzieliśmy czy mamy 

się chować pod ławki, bo nie wiedzieliśmy czy coś mu się nie stanie. Zrobił się purpurowy, 

a miał piękne siwe włosy, wsadził obie dłonie we włosy, biegał po klasie tam i z powrotem, 

mrucząc pod nosem, czerwone, czerwone, dachy są czerwone i tak czochrał się po tej głowie” 

(KO:1960). Wszyscy narratorzy, którzy go wspominają, zwracają uwagę na jego umiejętność 

uczenia matematyki „Pamiętam doskonale przede wszystkim profesora Madlera, który 

nauczył mnie matematyki, chociaż wcale nie byłam nią zainteresowana. Profesor nawet jak 

ktoś nie chciał, to potrafił go nauczyć matematyki” (KO:1960). „Profesora Madlera 

pamiętam, on był taki dociekliwy” (MR:1957). Inny badany wspomina jak wiele zawdzięcza 

nauczycielowi fizyki i matematyki: „Ja bym powiedział tak, że najwięcej zawdzięczam, jeśli 

chodzi o nauki ścisłe, Jaremskiemu i Madlerowi” (MO:1948). 

Często wspominana jest także nauczycielka chemii Felicja Fulińska, wspomnienia te 

związane są z jej przeżyciami z okresu drugiej wojny światowej, jej historia wzbudzała 

szacunek, sama tego nie ukrywała, jakie doświadczenie ma za sobą, to była żywa lekcja 

historii: „Ona była w Ravensbruck w obozie za Niemców i nieraz opowiadała, wspominała. 

Po wyzwoleniu obozu Szwecja zaproponowała, że wezmą wszystkie więźniarki na kurację na 

poratowanie zdrowia, ale Pani Profesor Fulińska nie skorzystała z tego, bo ona tu miała 

w Jordanowie rodziców, brata i chciała wrócić do domu, ale jak wróciła do domu, to zamiast 

spokoju, odpoczynku to była ciągle wzywana na przesłuchania przez UB do Suchej 

i Jordanowa. Nie mogła znaleźć pracy, nigdzie nie uczyła” (KR:1956). „Chemii uczyła nas 

pani profesor Fulińska. Kobieta, która była po ogromnych przeżyciach w obozie 
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w Ravensbruck. Czasami nam o tym wspominała” (KO:1967). „Pamiętam, jak za pierwszym 

razem jak żeśmy się spotkali, to Pani Profesor od chemii Fulińska była tak szczęśliwa jak nas 

widziała, że jesteśmy księżmi, ona przeżyła obóz i wiele w swoim życiu” (MO:1968). To była 

barwna postać i widać to we wspomnieniach absolwentów: „Do dzisiaj pamiętam jej stałe 

powiedzenie: „Chłopaku, dziewczyno, pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody 

i nigdy odwrotnie”, trzymałem się tego powiedzenia, przekazywałem moim dzieciom 

i uczniom, których uczyłem w szkole” (MR:1965). Sposób bycia i zachowania nauczycielki 

chemii wspomina narratorka, która cytuje wierszyk ułożony na jej temat przez uczniów: 

„O niej też napisaliśmy wierszyk. Miała taki charakterystyczny sposób wymawiania słów. 

Wierszyk ten brzmiał tak: Siedzi Fula na katodzie hej. Trzyma nogi na anodzie hej. Macza 

pióro w kwasie solnym hej. Pisze dwóje w stanie wolnym hej. Ktoś wychodzi do tablicy Fula 

wrzeszczy, drze się, krzyczy. Tłumacz mówi z miną srogą przytupując sobie nogą. Gdy nie 

umiesz i na oczach pas masz biały musisz zdawać okres cały. Choćbyś wiedzę jakąś miał to 

i tak dwója wpada w kartotekę zaplamiając hipotekę” (KO:1967). 

Równie znaczącą postacią dla narratorów, ze względu także na przeżycia związane 

z wojną, jest nauczyciel historii dr Edward Tomaszewski. „Miałem wielką słabość do pana 

profesora. Walczył z generałem Andersem na Wschodzie w Palestynie, pod Monte Cassino, 

ale on był w łagrach sowieckich na początku” (MO:1957). „Moim ulubionym profesorem był 

Tomaszewski, bo ja bardzo lubiłam historię. Zesłany na wschód, ale na ten temat nigdy 

w szkole nie mówiono, bo pewno się bali, profesorowie wiedzieli, ale uczniowie nie” 

(KR:1956). „Nudziła mnie ta wojenna historia, ale jako nasz opiekun na tych rajdach był 

rewelacyjny. Był naprawdę doskonałym, piechurem mimo już zaawansowanego wieku. 

Bardzo fajnie nas traktował, uczestniczył w naszym pitraszeniu kolacji, interesował się 

wszystkim jak komuś coś dolegało, to otaczał go opieką. Profesor Tomaszewski był 

rewelacyjny naprawdę doskonały” (KO:1960). 

Wśród innych znaczących postaci należy wymienić - często przywoływanego przez 

badanych - nauczyciela fizyki Mariana Jaremskiego. Jest wspominany niemal przez 

wszystkich narratorów, których uczył, podkreślają oni jego sposób bycia, stosunek do 

uczniów, a przede wszystkim jego walory jako nauczyciela. Jest to postać, która zakorzeniona 

jest w pamięci badanych jako „postrach szkoły”. „Mój kuzyn chodził do tej szkoły dwa lata 

wcześniej i zawsze mnie straszył profesorem Jaremskim. Mówił Jaśka to jest taki ostry 

człowiek. Był bardzo dobrym profesorem tylko, że wszyscy baliśmy się go bardzo, bo jak 

wrzasnął na dole, to na piętrze było go słychać” (KR:1956). „Pan profesor używał swojego 

tubalnego głosu. Jak hukał na dole pod szatnią to słychać było na samą górę. Bardzo go 
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lubiliśmy, właściwie prawie cała moja klasa, jako wychowawcę przede wszystkim, może nie, 

jako fizyka” (KO:1960). Został zapamiętany nie tylko, jako fizyk, ale też jako wychowawca: 

„Wspominam Jaremskiego, który znęcał się nade mną i od czasu do czasu wymyślał od 

kołków w płocie, nie umiałam fizyki, ale był naszym wychowawcą, cudownym wychowawcą, 

fantastycznym. Uwielbialiśmy go, jako wychowawcę, chociaż potrafił huknąć”. W swoich 

wspomnieniach zadawali sobie pytanie, dlaczego wszyscy uczniowie tak panicznie się bali 

nauczyciela fizyki: „Nie wiem, dlaczego, mimo, że był dobrym człowiekiem, wszyscy drżeliśmy 

na ostatnim piętrze tuż przed jego gabinetem stojąc w szpalerze po obydwu stronach, gdy 

słyszeliśmy jak po schodach skrzypiących wtedy, wchodził profesor. Z sercem przy szyi 

wchodziliśmy do gabinetu, zastanawiając się: będzie pytał? nie będzie pytał? jak ostro? co do 

nas będzie mówił? Czasami zdarzało się tak, że nie pytał na początku lekcji, tylko kończył 

doświadczenie, po czym na końcu lekcji przystępował do pytania, padał blady strach, na 

wszystkich i zastanawialiśmy się, gdzie jego wzrok padnie, na które nazwisko. Systemu nie 

znaliśmy” (MR:1965). „Po prostu to był człowiek, który bardzo był wymagający, był 

rygorystyczny niesamowicie, to jest legenda Liceum. Wszyscy przed nim drżeli, w czasie roku 

szkolnego robił swoje, ale na koniec wszystko się dobrze kończyło, wtedy miękł” (KO:1967). 

Narratorka odnosi się także do jego umiejętności uczenia i usprawiedliwia jego zachowania:, 

„Ale potrafił nauczyć, wręcz wymusić. Chociaż uważał, że kobiety nie są zdolne do pojęcia 

fizyki, tylko panowie”. Ten nauczyciel odegrał ważną rolę w życiu swoich uczniów, we 

wspomnieniach to zostało zaznaczone: „Miałem bardzo dobre przygotowanie po szkole 

w Rabce chemii i fizyki, mój rozwój w tej dziedzinie zawdzięczam profesorowi Jaremskiemu” 

(MO:1948). Był tak barwną postacią, że doczekał się wiersza z sobą w roli głównej, z pamięci 

został zacytowany przez badaną absolwentkę „Dzwonek, fizyka, biegną matołki potem zalane, 

każdy z nich stara się wlepić w ścianę. Wstępuje na schody, cisza, o rany!, idzie, idzie nasz 

fizyk kochany. Wchodzi na podium, spodnie w ręce trzyma i dziwna mina, quiz się zaczyna. 

Tymczasem w ławkach legną matołki i każdy drżącymi wargami powtarza Ojcze nasz, 

Zdrowaś Maria, i zaraza drży, jak w febrze klasa cała, a do uszu każdego dolatuje: pała, 

pała, pała, wiecznie niedostatecznie. Dzwonek, wydech. Nikt w swe siły już nie wątpi, a tu 

głos z katedry, ciąg dalszy nastąpi. Budzisz się w nocy a w uszach ci kole: wylecisz, wylecisz 

matole” (KO:1967). Dodaje ona na koniec tego wspomnienia: „Tak, to były właśnie słowa 

profesora Jaremskiego, który używał takich słów: ciołki, matołki, lale malowane”. 

Znamienny jest fakt, że pomimo używanych przez niego takich pejoratywnych określeń żaden 

z narratorów nie traktuje ich jako obraźliwe i żaden nie wypowiada się negatywnie 
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o nauczycielu, wręcz przeciwnie. Jest to postać, do której wszyscy odnoszą się z szacunkiem i 

z wielkim uznaniem.  

Inną, zgoła odmienną równie znaczącą postacią dla badanych jest ks. Mieczysław 

Maliński. Jest przywoływany niemal przez wszystkich narratorów, których uczył. 

Podkreślają jego partnerski stosunek do młodzieży. „Malińskiemu dziesięć lat służyłem do 

mszy św., aż do ukończenia 21 lat, on chrzcił mi syna. Wiele czasu poświęcał młodzieży” 

(MR:1950). „Maliński żył w bardzo przyjaznych stosunkach z młodzieżą, z dziećmi, wszyscy 

go lubili” (KR:1956). „W podstawówce grał z nami w dwa ognie i przydeptywał sobie 

wiecznie sutannę” (KO:1960). Wspominają wyjątkowy, jak na ten czas, otwarty dom, jaki 

prowadził katecheta. Katecheta ten zapadł w pamięć dzięki zaangażowaniu w organizację 

imprez: „Pamiętam, jak ks. Maliński zorganizował dla całej szkoły wyjście do kina na film 

„Rzymskie wakacje”, założył za nas wszystkich pieniądze, dyrektor apelował, żeby mu 

zwrócić te pieniądze, mówił: myślicie, że ksiądz jest bogaty, patrzcie na jego sutannę, przecież 

on mało zarabia. Dziewczyny prawie wszystkie oddały, ale chłopcy nie wszyscy. Ksiądz 

chodził z chłopakami w góry, wspólnie wyjeżdżali na wakacje, ja nie chodziłam, ponieważ 

rodzice mieli gospodarstwo i ja miałam wakacje w polu, musiałam pomagać, ale chłopcy 

jeździli na łódki i chodzili w góry tak, że do dzisiaj jak się tutaj spotkają to wspominają te 

wyprawy” (KR:1956). „Była to postać szczególna, bo jeździł z nami na obozy, chodził na 

wycieczki. Na lekcje religii, które były dość szczególne, wpadał, bo wpadał nie chodził 

normalnie tylko wpadał zamiatając sutanną” (KO:1960).  

Absolwenci zapamiętali księdza jako osobę o szerokich horyzontach: „Wpadał i pytał 

się: słuchajcie byliście na tym filmie? a ja jak głupia siedziałam jak zwykle, bo oczywiście nie 

byłam. Czasem pytał chłopaków o jakieś tam motory, o jakieś samochody nowe, co jakiś czas 

o czasopisma. Na modzie damskiej też się znał, o wszystkich potrafił z nami rozmawiać w taki 

dosyć powiedziałabym szczególny sposób, a wiara dla niego, to była wiara w drugiego 

człowieka i miłość drugiego człowieka i to było dla niego najważniejsze” (KO:1960). Zapadły 

w pamięć także kazania księdza Malińskiego: „Wygłaszał on szczególne kazania, nie były 

długie, ale zmuszały do myślenia. Zawsze to był jakiś taki sygnał, że trzeba by się nad tym 

rzeczywiście zastanowić. No to już anegdota, której nie powinnam właściwie opowiadać, 

najkrótsze jego kazanie to było dla tych, którzy go nie znali, dosyć szokujące. Wszedł nie na 

ambonę, to nie były czasy, kiedy z ambony ksiądz groził jednym palcem, ale stanął przed 

mikrofonem, a miał taki zwyczaj trochę teatralny i krótko stwierdził „Schamieliśmy” i koniec 

cisza, to było całe kazanie, które słyszałam na własne uszy. Słyszałam, że było także kazanie 
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Wielkanocne, podczas którego ks. Maliński powiedział: „Chrystus Zmartwychwstał, wy w to 

nie wierzycie, ale naprawdę zmartwychwstał i na tym koniec” (KO:1960).  

Zapamiętany został także przez swoje zaangażowanie społeczne: „Na religię 

chodziliśmy do kaplicy. Tam były takie salki, w tym czasie ks. Maliński chyba je budował… 

On był inicjatorem tego, żeby te salki budować, które miały służyć na spotkania z młodzieżą, 

takie związane ze sprawą wiary, religii, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wiem, że wtedy chyba 

był tam jeden z pierwszych telewizorów, była tam po prostu świetlica, w której można było 

oglądać telewizję, wtedy, był jeden czy dwa programy i czasami jak ktoś wystawił jakąś dobrą 

antenę, to łapał Ostrawę i na tej Ostrawie można było oglądać mistrzostwa świata w hokeju” 

(MR:1965). Narratorzy wspominają także, jaką rolę odegrały w ich życiu rekolekcje 

zorganizowane przez ks. Malińskiego, które prowadził zaproszony przez niego Karol 

Wojtyła
694

. 

Nierzadko opis postępowania, metody wychowawcze i stosowane środki dydaktyczne 

znaczących dla badanych postaci nauczycieli odbiegają diametralnie od przyjętych dzisiaj 

norm, ale mimo to stanowią oni dla badanych wielkie autorytety, do których odnoszą się 

w swoich wspomnieniach. Są to postacie obdarzone dużą charyzmą, które odegrały w życiu 

szkolnym bardzo ważną rolę dla badanych. We wspomnieniach badanych pojawia się także 

postać znacząca, ale w sensie negatywnym, jaką była nauczycielka języka rosyjskiego, która 

utkwiła w pamięci badanych ze względu na nieakceptowany sposób zachowania, stosowane 

metody wychowawcze i metody nauczania, stosunek do uczniów i ich wolności (narzucanie 

ideologii).  

Ważną wartością, którą badani podkreślają w swych wspomnieniach jest ideologia, 

a właściwie jej brak. W swych narracjach podkreślają apolityczność szkoły. Ujmują to tak: 

„W szkole działał ZMP. Nikt nas nie zmuszał abyśmy wstępowali do ZMP”. Były jednak 

pojedyncze przypadki, gdy nauczyciele wymuszali przynależność do ZMP, tak to wspomina 

narrator: „Dyrektor Holejko przyszedł na lekcję wychowawczą i zaczął przepytywać, po kolei, 

dlaczego nie należysz, nie zapisałeś się jeszcze do ZMP?” no i wpisywał po kolei każdego” 

(MO:1957). Dwie inne osoby wspominają rolę swego wychowawcy w zapisywaniu uczniów 

do ZMP: „W szkole dział ZMS i opiekunem tej organizacji był Kolawa, no i chyba wszyscy 

musieliśmy do tej organizacji należeć, takie było jego życzenie. Nie przypominam sobie 

nikogo, kto by się temu sprzeciwiał, nie przywiązaliśmy do tego jakiejś większej wagi. To był 

po prostu taki wymóg i trzeba było to standardowo zrobić” (MR:1965). „Ona miała 

                                                
694 Por. s. 204, 249. 
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[Mikutowa – autor] takie polityczne nastawienie i zapisała całą naszą klasę do towarzystwa 

radzieckiego, już nie pamiętam jak się nazywało” (KR:1980).  

Poza tym jednostkowymi przypadkami narratorzy podkreślają apolityczność szkoły: 

„W szkole nie było żadnej polityki, jedynie musieliśmy kupować codziennie gazetę, albo 

Krakowską, albo Trybunę Ludu. To wszystko musieliśmy czytać w gazecie Krakowskiej i 

w Trybunie Ludu, bo raz w tygodniu była lekcja wychowanie obywatelskiego i tam były 

dyskusje o polityce, o ruskich przyjaciołach. Muszę powiedzieć, że nieraz jak się słyszy, jakie 

te szkoły były komunistyczne, to u nas się tego nie odczuwało. U nas w szkole nie było agitacji 

politycznej” (KR:1956). „Jeśli chodzi o indoktrynację, ja nigdy tego nie odczułam, ani 

w szkole, ani w domu, nikt mnie do niczego nie zmuszał ani w związku z polityką, jak 

i z praktykami religijnymi” (KO:1960). „Szkoła była taką stricte suchą szkołą, nie było także 

żadnych nacisków ideologicznych. Nie pamiętam żadnych organizacji, było chyba harcerstwo, 

ale myśmy, chyba przez opiekunkę - panią Mikutową, nie chodzili na żadne harcerstwo” 

(KO:1967). Narratorzy odwołując się do ideologii, wiążą ją z pojedynczymi nauczycielami 

oraz ich politycznymi zapatrywaniami. Podkreślają jednak, że szkoła jako organizacja nie 

była zaangażowana politycznie, była nastawiona głównie na naukę, nie było w niej żadnej 

strategii związanej z obowiązującą i wymaganą w kraju ideologią.  

Bardzo ważnym elementem wspomnień badanych jest podawana ich argumentacja 

dotycząca wyboru tej szkoły. Wszyscy narratorzy, którzy odnoszą się do wyboru szkoły, 

doceniają ją czy to przez tradycje rodzinne, czy też ze względu na możliwości, które im 

otwierała ta placówka w kontynuacji dalszej edukacji. „Do Wieczorkowskiego chodzili moi 

bracia i siostry” (MO:1948). „Wybrałem szkołę, bo miałem brata starszego o trzy lata, który 

do tej szkoły chodził, miałem także w tej szkole kuzyna starszego” (MO:1957). „Przeszedłem 

do liceum do Rabki, bo tu chodziła także moja siostra, a później siostrzeńcy” (MO:1968). „To 

była tak spuścizna, że tak powiem, bo mój tato też jest absolwentem naszego liceum i jak 

wybierałam szkołę, to stwierdził: tylko Romer! Bo ja tam chodziłem. Uszanowałam jego 

zdanie i dobrze na tym wyszłam” (KO:2002). Podawane były też inne powody jak to, że 

ukończenie tej szkoły dawało możliwość dalszej nauki i awansu społecznego: „Uczyły się 

w szkole dzieci z rodzin inteligenckich albo rzemieślniczych z góry rodzice zakładali, iż 

pójdziemy najprawdopodobniej w świat, na pewno będziemy musieli zdobyć wyższe 

wykształcenie i innego rozwiązania dla nas nie było” (MO:1957). „Jeśli chodzi o decyzję, co 

do wyboru szkoły, gdybym miał wybierać jeszcze raz, to bym się nie zastanawiał, bo bardzo 

mile wspominam czas spędzony tutaj” (MR:2000).  
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4.6. Wnioski z przeprowadzonych badań 

Szkoła rozumiana jako organizacja w dużej mierze opiera się na wzajemnych relacjach 

podmiotów ją współtworzących. Z zebranego materiału badawczego wynika, że częstotliwość 

pojawiania się w narracjach poszczególnych podmiotów szkoły, które niewątpliwie w życiu 

szkolnym narratorów pozostawały z nimi we wzajemnych relacjach, nie jest równomierna
695

. 

Byli uczniowie wspominając szkołę odnoszą się w głównej mierze do uczących ich 

nauczycieli, ponad dwukrotnie częściej wymieniają konkretnych nauczycieli z nazwiska, 

w porównaniu ze swoimi kolegami. Znamienne są przypadki, kiedy badany nie wspomina ani 

jednego kolegi szkolnego, a odnosi się do szesnastu nauczycieli (MO: 2006), czy też 

przypadek, w których narrator wspomina tylko jednego kolegę szkolnego, przy przywołaniu 

w swoich wspomnieniach dziewięciu nauczycieli (KR:1951). Jest tylko jeden przypadek, 

w którym narrator częściej wymienia uczniów niż nauczycieli (MO:1957).  

Zebrany materiał pozwala stwierdzić, że absolwenci patrzą na szkołę głównie 

poprzez nauczycieli, którzy są dla nich najważniejszym elementem procesu nauczania, 

i to ich postawy oraz cechy charakteru najbardziej zostały zapamiętane i stanowią centralny 

punkt odniesienia do szkoły. Każdy z narratorów wspomina także dyrektorów szkoły bardziej 

jako nauczycieli niż organizatorów procesu kształcenia. Trzech z czterech najstarszych 

absolwentów wspomina śmierć dyrektora Wieczorkowskiego, widać, że to było traumatyczne 

wydarzenie i pozostawiło trwały ślad w pamięci jego uczniów. Częściej dyrektorzy są 

wspominani przez absolwentów powojennych roczników (z lat 1945-1950 i 1950-1961), 

odpowiednio dziewięć i dziesięć razy. Spora liczba wspomnień dyrektorów wiąże się 

z faktem, że w tym krótkim okresie piętnastu lat w szkole było trzech dyrektorów 

(W. Holejko, M. Jaremski i A. Stefanowicz) i wszyscy oni pojawiają się w narracjach 

przedstawicieli tych piętnastu roczników uczniów. W pozostałych dwóch okresach (1961-

1999, 1999-2010) we wspomnieniach absolwentów dyrektorzy pojawiają się jedenaście razy. 

W tych okresach trzech pracujących w szkole dyrektorów nie pojawia się ani razu 

w narracjach (Sz. Oleksy, I. Kurzeja, E. Górna-Ziomber).  

W narracjach absolwentów rodzice pojawiają się we wspomnieniach dwunastu osób, 

ale tylko w dwóch przypadkach badani łączą ich ze szkołą, pozostałe dotyczą prywatnych 

relacji z rodzicami (pomoc rodzicom, praca zawodowa ojca, poglądy polityczne ojca, relacja 

narratorki z ojcem, dyscypliny panującej w domu). Podobnie jak w przypadku wspomnień 

                                                
695 Porównaj aneks nr 13. 
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dotyczących dyrektorów, częściej rodzice pojawiają się we wspomnieniach w pierwszych 

piętnastu powojennych latach (odnotowano ich dziewięć, ale u pięciu osób). W pozostałych 

pięciu dekadach (dwa okresy działania szkoły: 1961-1999, 1999-2010), na ośmiu tylko dwóch 

narratorów wspomina swoich rodziców. 

Bardzo rzadko absolwenci w swoich wspomnieniach odnoszą się także do innych 

osób, których można by nazwać ich partnerami lub partnerami szkoły. Dwóch absolwentów 

wspomina osoby dające korepetycje, jedna ma w pamięci rekolekcje głoszone przez Karola 

Wojtyłę, jedna przywołuje matkę, która gotowała obiady dla uczniów. Z przedstawionego 

materiału wynika, że wspomnienia rodziców i partnerów szkoły mają charakter marginalny, 

a głównie w pamięci zostają znaczący nauczyciele i dyrektorzy. 

Odnosząc się do szkoły działającej w środowisku, zebrany materiał pokazuje, że we 

wspomnieniach narratorów środowisko, w którym funkcjonowała szkoła, jest dla nich 

nieistotne, zasadniczo w swoich wspomnieniach pomijają ten aspekt. Pomimo różnych 

okresów w historii szkoły, z czym wiązało się oddziaływanie władz zwierzchnich na szkołę, 

jak również oddziaływanie ideologiczne, fakty te nie znajdują istotnego miejsca w pamięci 

absolwentów. Poza jednym przypadkiem narratorzy nie odnoszą się do kontaktów szkoły 

z instytucjami współpracującymi ze szkołą i instytucjami wspierającymi szkołę. Badani także 

nie poświęcają żadnej uwagi wzajemnym relacjom szkoła – dom rodzinny ucznia (nie 

wspominają tych relacji), jak również nie poświęcają uwagi partnerom szkoły. Dla 

absolwentów, którzy patrzą na szkołę z perspektywy czasu, środowisko, w którym 

funkcjonowała ich szkoła, nie zapisało się w ich pamięci. Znamienny jest fakt, że nie 

wspominają oni zupełnie samej Rabki jako miejscowości, w której działała szkoła, do której 

wielu dojeżdżało z sąsiednich miejscowości. 

Analizując strategię, należy podkreślić, że badani w swoich wspomnieniach zupełnie 

pomijają sposób kierowania szkołą przez poszczególnych dyrektorów. Odnoszą się natomiast 

do postaci dyrektorów traktowanych raczej jako nauczycieli, do ich cech charakteru, sposobu 

bycia oraz stosunku do młodzieży. Najwięcej uwagi badani poświęcili dyrektorom kierującym 

szkołą w dwóch pierwszych okresach powojennych (J. Wieczorkowski, W. Holejko, A. 

Stefanowicz, M. Jaremski), w późniejszych okresach wspominany jest tylko jeden dyrektor 

(S. Dobosz) z grona czterech pracujących dyrektorów. Badani odnosili się często do 

dyscypliny panującej w szkole, lecz nie identyfikowali tego ze sposobem kierowania szkołą, 

jej strategią, raczej z postawą poszczególnych nauczycieli. Na temat panującej dyscypliny 

w szkole wypowiadali się głównie narratorzy związani ze szkołą od 1945 r. do 1967. Tylko 

dwóch absolwentów z kolejnych okresów istnienia szkoły wspomina dyscyplinę w niej 
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panującą. Żaden z badanych, niezależnie od okresu, w którym uczęszczał do szkoły, nie 

kwestionuje konieczności istnienia dyscypliny w szkole, wręcz przeciwnie, uważana jest ona 

za rzecz oczywistą.  

Podobnie ponoszenie konsekwencji za działania uznawane w szkole za szkodliwe, 

niegodne, badani nie oceniają jako coś złego. Pomimo często surowych kar, żaden z badanych 

ich nie kwestionuje, przywoływane sytuacje opisywane są raczej jako pewne ciekawe 

epizody, a wyznaczone kary traktowane jako coś zupełnie naturalnego. Ciekawy wydaje się 

fakt, że żaden narrator nie wspomina działań związanych z rozwiązywaniem konfliktów. 

Wydaje się niemożliwe, aby takie nie miały miejsca, można sądzić, że decyzje podejmowane 

przez szkołę, aprobowane przez uczniów i ich rodziców były traktowane jako słuszne, 

niepodlegające dyskusji.  

Dyscyplina panująca w szkole i w konsekwencji częste surowe kary nie wywoływały 

u badanych stresu szkolnego. Sytuacje stresowe wiążą oni raczej z konkretnymi 

nauczycielami, z ich sposobem podejścia do uczniów. Narratorzy, zwracając uwagę na 

dyscyplinę panującą w szkole, czy stres, jaki związany był z niektórymi nauczycielami 

stosującymi częste i surowe kary, usprawiedliwiają podkreślając ich rolę w utrzymaniu 

wysokiego poziomu nauczania w placówce (taki pogląd wyraża jedenastu na szesnastu 

badanych). Wysoki poziom nauczania, nastawienie szkoły na dawanie uczniom maksymalnej 

ilości wiedzy, z czym wiązała się konieczność dużego wkładu pracy samych uczniów, jest dla 

badanych czymś naturalnym. Żaden z respondentów nie kwestionuje tego faktu, wręcz 

przeciwnie, traktują to jako zaletę szkoły, która dała im szansę robienia dalszej kariery. 

Wysoki poziom nauczania wpływa na ich ocenę szkoły. Takiej, jednoznacznej i pozytywnej 

oceny dokonało trzynastu na szesnastu badanych (ciekawe, że wśród nich jest także 

absolwent, który nie zdał matury). Badani bardzo dobrze i z sentymentem wspominają szkołę, 

zwracając uwagę na: wysoki poziom nauczania, dobrą atmosferę, fachowość nauczycieli, 

pomoc nauczycieli, więzi koleżeńskie oraz fakt, że szkoła dała podstawy, które umożliwiły im 

dalszą karierę i rozwój.  

Patrząc na strategię szkoły, której zasadniczym celem powinno być osiąganie 

wysokich efektów dydaktyczno-wychowawczych, możemy dokonać analizy treści narracji 

opisujących swoją szkołę na przestrzeni sześćdziesięciu pięciu lat jej działania (1945 – 2010). 

Widać, że absolwenci oceniają placówkę bardzo wysoko, chociaż nie odnoszą się w sensie 

dosłownym do strategii szkoły. By zrealizować cele, jakie stawia sobie szkoła, tworzy ona 

określoną strategię działania. Te działania mogą przynieść pożądane efekty, jeżeli są 

odpowiednio zaplanowane i konsekwentnie realizowane w ramach istniejącej struktury. 
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Badani absolwenci w swoich wspomnieniach zupełnie pomijają strukturę organizacyjną 

szkoły, w tym podział zadań, strukturę podejmowania decyzji i strukturę komunikacji. 

Skupiają się jedynie na: organizacji pracy szkoły (odpłatność za naukę, dwuzmianowość), 

przestrzeni szkolnej (zwracając uwagę na budynki szkolne, bazę sportową), rzadziej na 

pomocach dydaktycznych oraz na organizacjach działających w szkole. Zagadnieniom tym 

poświęcają jednak niewiele uwagi. Badani, którzy uczęszczali do liceum w latach 1945 -1950, 

wspominają przede wszystkim konieczność płacenia za szkołę oraz skrócony system nauki 

(z powodu wojny musieli nadrabiać program szkolny).  

Z zebranego materiału badawczego wynika, że w pierwszych dwóch okresach 

powojennych (1945-1950, 1950-1961) badani w swoich narracjach zupełnie pomijają 

środowisko lokalne, w którym pobierali naukę, nie odnoszą się także do warunków 

lokalowych oraz pomocy dydaktycznych. W późniejszych okresach badani absolwenci 

w trzech przypadkach wspominają apele szkolne, które ułatwiały przekazywanie informacji 

i stanowiły swoisty system komunikacji, pomijają pomoce dydaktyczne (z wyjątkiem jednej 

osoby, która podkreśla brak pomocy dydaktycznych, ale stwierdza, że dla niej pomoce 

dydaktyczne nie miały żadnego znaczenia). W trzech przypadkach badani odnoszą się także 

do struktury populacji uczniów, zwracając uwagę na naturalny podział uczniów szkoły - na 

rabczan i młodzież dojeżdżającą i dochodzącą. Ten podział ma raczej charakter informacyjny, 

żaden z badanych nie wartościuje uczniów ze względu na ich pochodzenie i miejsce 

zamieszkania.  

Analizując strukturę szkoły należy podkreślić, że badani odnieśli się do organizacji 

działających w szkole. W okresie 1945 -1950 z czterech badanych trzech wspomina 

organizację harcerską „Żółtą Dwójkę”, która działała na terenie szkoły do 1948 roku. Po 

likwidacji harcerstwa w szkole badani nie odnoszą się do żadnych innych organizacji, dopiero 

badana, która zdała maturę w 1957 r., wspomina działający w szkole Związek Młodzieży 

Polskiej. Organizacji tej respondenci nie przypisują większej uwagi, wręcz podkreślają brak 

jej popularności. Jeszcze mniej miejsca w pamięci dają Związkowi Młodzieży 

Socjalistycznej, który wspomina tylko jedna osoba. Badana, która zdała maturę w 1960 r., 

wspomina jeszcze reaktywowanie harcerstwa w szkole, które miało miejsce w 1956 r., lecz 

zwraca ona uwagę na brak popularności tej organizacji ze względu na nauczycielkę, która 

opiekowała się harcerstwem w szkole. W późniejszych okresach badani nie wspominają 

żadnych innych organizacji działających w szkole. Jak wynika z zebranego materiału, badani, 

wspominając szkołę, nie poświęcili zbyt dużej uwagi samej strukturze tej instytucji.  
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Zupełnie inaczej odnieśli się oni do szkolnych relacji. We wspomnieniach zajmują 

one stosunkowo dużo miejsca. Absolwenci przechowali w pamięci głównie relacje 

wynikające z procesu dydaktyczno-wychowawczego: uczeń - nauczyciel, wychowawca - 

wychowankowie, uczeń - uczeń, rzadziej uczeń - rodzic, rodzic - szkoła, czy też uczeń - 

pracownicy szkoły. W dwóch przypadkach badani w swoich narracjach wspominają bardzo 

bliskie relacje z nauczycielami, lecz w przeważającej liczbie zapamiętany został dystans 

w relacjach nauczyciel - uczeń. W pamięci utrwaliły się relacje nauczyciela fizyki z uczniami, 

który używał wobec nich określeń typu: ciołki, matołki, osły dardanelskie, czy też zupełny 

brak zrozumienia młodzieży przez nauczycielkę języka polskiego, np. nietolerowanie przez 

nią związków uczuciowych uczniów, także bardzo ciepłe relacje z inną polonistką, czy wręcz 

partnerskie relacje z ks. Malińskim.  

W narracjach podkreślany jest dystans pomiędzy nauczycielami i uczniami, był on 

największy w latach powojennych, później zniknęły tak ostre bariery pomiędzy tymi 

podmiotami. Pomimo przykładów niestosownego, z punktu widzenia dzisiejszej pedagogiki, 

zachowania się nauczycieli w stosunku do uczniów (używane słownictwo), żaden z badanych 

nie ocenia tego negatywnie. Można wnioskować, że niezależnie od okresu pracy szkoły 

uczniowie byli, a patrząc z perspektywy czasu pozostali zwolennikami dystansu pomiędzy 

nauczycielem a uczniem.  

Wychowawca powinien być dla uczniów oparciem, w pamięci badanych tak został on 

zakodowany. We wspomnieniach podkreślali oni rolę wychowawcy w integrowaniu klasy, 

szczególnie ci absolwenci, którzy kończyli liceum w dwóch ostatnich okresach poddanych 

analizie (1961 - 2010). Z podobną sytuacją spotkamy się w przypadku relacji uczeń – uczeń, 

opis tych relacji nie pojawia się wcale w przypadku badanych w okresie 1945-1950. Pierwszy 

znaczący opis klasy związany z wzajemnymi relacjami w klasie (wspólnota, wzajemna 

pomoc) pojawia się w przypadku badanej, która ukończyła liceum w 1960 r. W dalszej 

kolejności badani opisujący relacje uczeń – uczeń skupili się zasadniczo na opisie swojej 

klasy, mając w pamięci pomoc koleżeńską, czasami podziały panujące między uczniami.  

Badani stosunkowo mało uwagi poświęcają w swoich narracjach relacjom uczeń – 

rodzice, odnosząc się jedynie do własnej pomocy rodzicom lub sugerowaniu przez rodziców 

wyboru drogi życiowej (wyjątek stanowi narracja absolwentki z roku 1960, która podkreśla 

bardzo mocne więzi ze swym ojcem, dyrektorem liceum). Jeszcze bardziej marginalne 

znaczenie dla badanych mają relacje rodzice – szkoła, czy też uczniowie - pracownicy szkoły. 

Analizując relacje należy zauważyć, że badani mają w pamięci własne aktywności 

związane z ich pobytem w szkole, tj. wycieczki, imprezy szkolne i pozaszkolne. Najczęściej 
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zapamiętane - i to przez wszystkich absolwentów - są wycieczki szkolne, które stanowią dla 

badanych bardzo ważny motyw wspomnień związanych ze szkołą, umożliwiający budowanie 

więzi, nawiązywanie ciepłych relacji osobowych. Wśród imprez szkolnych najwięcej uwagi 

badani poświęcają „studniówkom” czy „osiemnastkom klasowym” (akcentują to młodsze 

roczniki absolwentów), rzadziej odnoszą się do innych imprez typu „potańcówki” (modne 

były w drugiej połowie XX wieku).  Nie przechowali w pamięci aktywności pozaszkolnych, 

w tym imprez organizowanych przez młodzież. W pierwszym okresie (1945 -1950) żaden 

z badanych nie wspomina takiej imprezy, dopiero absolwenci uczący się w placówce 

w późniejszych okresach odnotowują takie aktywności jak: wagary, wspólne śpiewania po 

lekcjach, prywatki, spotkania po lekcjach, chociaż nie wspominają ich zbyt często.  

Nawiązując do wzajemnych relacji w klasie i szkole, badani odnoszą się także do 

spotkań po latach. Podobnie jak w przypadku charakterystyki klasy pod kątem wspólnoty 

i wzajemnej pomocy koleżeńskiej, tak i opis spotkań po latach pojawia się dopiero od 

narratorki, która zdała maturę w 1960 roku. Da się zauważyć pewną prawidłowość - badani, 

którzy wspominają dobre relacje panujące w klasie, odwołują się w siedmiu na osiem 

przypadków także do spotkań byłych uczniów po latach, podkreślając więzi panujące między 

nimi. Oznacza to, że tamte relacje przetrwały w pamięci i są podstawą budowania więzi wiele 

lat po ukończeniu szkoły, byli uczniowie pamiętają o sobie, bowiem łączą ich wspólne 

wspomnienia z czasów, gdy nawiązywały się przyjaźnie, związki koleżeńskie i przyjacielskie, 

procentujące wzajemną uwagą i troską przez wiele lat dojrzałego życia.  

Absolwenci mają w pamięci tylko niektóre relacje nauczycieli z uczniami, także 

pomiędzy samymi uczniami, rzadziej pomiędzy uczniami i rodzicami. Natomiast zupełnie nie 

wspominają relacji pomiędzy rodzicami a szkołą, czy też istotnych relacji pomiędzy 

pracownikami szkoły. Badani bardzo dokładnie zapamiętali wycieczki szkolne i precyzyjnie 

się do nich odnoszą, wspominając szczegóły związane z nimi, podkreślają ich integracyjny 

i poznawczy charakter. Mniej uwagi w swych wspomnieniach poświęcają imprezom 

szkolnym. Nie dotyczy to najmłodszych badanych, dla nich najważniejszą imprezą, którą 

wspominają jest studniówka i przygotowania do niej. Były to niewątpliwie atrakcyjne chwile 

dla nich, angażujące emocje, zatem i ślad w pamięci został zapisany na trwałe. Analizując 

relacje w klasie można zauważyć, że dobór uczniów do klasy np. z punktu widzenia 

zainteresowań (np. klasa sportowa), czy też budowanie składów klasy na bazie tych ze szkoły 

podstawowej, w niekorzystny sposób wpływało na wzajemne relacje zespołów klasowych 

(mała integracja, podziały wewnątrzklasowe ze względu na szkołę macierzystą czy też 

miejsce zamieszkania uczniów).  
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Analizując zebrany materiał pod kątem wartości należy zauważyć, że ta kategoria 

analityczna jest najbardziej uwypuklona we wspomnieniach absolwentów szkoły. Badani 

odnoszą się do swoich nauczycieli, dokonując ich oceny, a w kilku przypadkach daje się 

zauważyć, że wspominani nauczyciele to postacie dla nich znaczące. Oceniają nauczycieli 

poprzez stosowane przez nich metody nauczania i stosunek do uczniów. Przeważnie 

w pamięci pozostali nauczyciele, którym przypisane zostały cechy pozytywne takie jak: 

wiedza, obowiązkowość, solidność, zaangażowanie, fachowość, konsekwencję w działaniu, 

duże wymagania, łączenie wymagań z dyscypliną i sprawiedliwością, tolerancyjność, 

otwartość, wyrozumiałość. Ci nauczyciele zapamiętani zostali także dzięki stosowanym 

metodom nauczania. Dwunastu z szesnastu badanych wspominając nauczycieli przywołuje 

w pamięci ich metody nauczania. To były w głównej mierze metody podające, jednak 

w przeważającej większości w swoich narracjach badani pozytywnie oceniają skuteczność 

tych sposobów nauczania. Aprobują naukę pamięciową, bo w ich opinii taka forma przynosiła 

pożądane efekty. Bardzo krytyczną ocenę uzyskało „wkuwanie na pamięć” treści z języka 

rosyjskiego, wynikające z braku realizacji materiału na samych lekcjach, a w konsekwencji 

zaliczanie „czytanek” w gabinecie do późnych godzin wieczornych. Warto odnotować fakt, że 

to najstarsi absolwenci (w latach 1945 – 1999) koncentrują swoją uwagę na analizie metod 

nauczania, przypominają sobie drobiazgi związane ze sposobami, jakimi posługiwali się 

nauczyciele, by przekazać wiedzę swoim uczniom. Młodsi absolwenci nie przydają temu 

takiego znaczenia, dla nich nie są to rzeczy na tyle istotne, by przechować je w pamięci.   

Badani, mówiąc o szkole, najwięcej uwagi poświęcają swoim nauczycielom. Pośród 

nich pojawia się kilku, którzy są bardzo często wymieniani i to niemal przez wszystkich 

badanych, z którymi mieli kontakt. Tych nauczycieli można uznać za znaczące dla badanych 

postacie nauczycieli. Takimi pedagogami są dyrektorzy: dr Jan Wieczorkowski i  dam 

Stefanowicz, nauczyciel matematyki Juliusz Madler, nauczycielka chemii Felicja Fulińska, 

czy nauczyciel historii dr Edward Tomaszewski. Przywoływane znaczące postacie 

nauczycieli zapisały się w pamięci badanych, ponieważ są dla nich wielkimi autorytetami, do 

których z szacunkiem odnoszą się w swoich wspomnieniach. Są obdarzani dużą charyzmą, 

i to pomimo tego, że ich metody wychowawcze czy stosowane metody dydaktyczne 

odbiegają raczej od przyjętych i uznanych dzisiaj norm.  

Pośród znaczących nauczycieli badani wspominają skrajnie różne osoby nie tylko ze 

względu na stosunek do młodzieży i stosowane metody nauczania, ale także na relacje 

osobowe. Postaciami tymi są fizyk Marian Jaremski (pracował w szkole w latach 1945 – 

1976) i katecheta ks. Mieczysław Maliński (uczył religii w latach 1951 -1960). Nie było 
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absolwentów, którzy - mając z nimi kontakt - nie wyciągaliby z pamięci faktów związanych 

z tymi nauczycielami. W pamięci zbiorowej byłych uczniów krążą historie związane z tymi 

osobami. M. Jaremski jawi się we wspomnieniach nie tylko jako postrach szkoły, ale i jako 

nauczyciel, którego charakteryzowała wewnętrzna dyscyplina, jak również dbałość 

o dyscyplinowanie uczniów. To pedagog zachowujący duży dystans w stosunku do 

młodzieży, nieprzebierający w określeniach swoich uczniów (na porządku dziennym były 

porównania do ciołków, matołków, kołków i osłów dardanelskich). Żaden z badanych nie 

traktował tych słów jako obraźliwych i żaden z nich nie mówił źle o wypowiadającym je 

nauczycielu. Wręcz przeciwnie, został on zapamiętany jako znakomity nauczyciel, który 

potrafił fizyki nauczyć każdego. Jest to postać, do której wszyscy narratorzy odnoszą się 

z szacunkiem i z wielkim uznaniem.  

Takim samym szacunkiem, (pomimo że to osobowość zupełnie przeciwstawna), 

obdarzany był inny nauczyciel katecheta – ksiądz Maliński zapamiętany jako przyjaciel 

młodzieży angażujący się w organizację licznych imprez, wycieczek i rajdów. Badani 

podkreślają jego otwartość, partnerski stosunek do młodzieży, prowadzenie otwartego domu, 

który był miejscem licznych spotkań i dyskusji. Badani podkreślają jego wręcz filozoficzne 

podejście do spraw wiary i religii, także otwartość na problemy współczesnego świata. 

Jedną z niewątpliwych wartości jest także obecna w szkole w badanym okresie 

ideologia edukacyjna pozbawiona indoktrynacji, można tu mówić jedynie o pewnych 

preferencjach politycznych poszczególnych nauczycieli. To były czasy likwidowania 

prywatnej własności, upaństwawiania szkół, wychowywania w duchu socjalistycznych 

wzorów. Tego nie odczuwali uczniowie, szkoła była wolna od nachalnej agitacji. Absolwenci 

kojarzą jedynie pewne incydentalne wydarzenia związane z pojedynczymi nauczycielami, 

zdeklarowanymi zwolennikami tamtego ustroju, lecz nawet oni nie byli zapamiętani jako 

nadgorliwi propagatorzy zmian ustrojowych, jakie wprowadzano w kraju. Wypowiadają się 

na ten temat tylko badani uczący się w szkole w latach 1950 do 1999, natomiast żaden starszy 

absolwent, pamiętający szkołę z okresu powojennego (1945-1950) podobnie najmłodszy, 

mający ten okres w świeżej pamięci (1999 – 2010) nie przypomina sobie tego problemu, 

żaden z nich nie postrzega swojej szkoły jako instytucji zaangażowanej politycznie.  

Badani pamiętają, że wybierając szkołę kierowali się takimi wartościami jak tradycje 

rodzinne. Wiedzieli, że poprzez naukę oraz ukończenie szkoły uzyskiwali możliwości dalszej 

edukacji na wyższym poziomie, a to z kolei dawało im szansę na awans społeczny. Wiązali te 

nadzieje z poziomem kształcenia przez szkołę. W większości wypadków bardzo dobrzy 

nauczyciele byli wspominani jako ci, którzy dali swoim uczniom wiedzę i sposobność 
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kontynuowania edukacji na dobrych uczelniach. Dlatego po latach badani odnoszą się do nich 

z wielkim szacunkiem (we wspomnieniach przewijają się też przypadki negatywnej oceny 

nauczycieli, lecz ta krytyka ma raczej wyważony i incydentalny charakter). Ten odbiór jest 

ważny, świadczy bowiem o tym, że o szkole i jej wartości edukacyjnej i wychowawczej 

decydują właśnie nauczyciele. Badani wspominając szkołę - niezależnie ile lat minęło od 

czasu opuszczenia jej murów - w zdecydowanej większości zachowują w pamięci właśnie 

nauczycieli.  

Zebrany materiał wskazuje, że niezależnie od okresu poddanego badaniu uczniowie 

(absolwenci) pamiętają znaczące postacie nauczycieli, którzy stanowią niewątpliwie 

autorytety i wzorce do naśladowania. W narracjach wyczuwa się pewną nostalgię, szczególny 

sentyment do wspomnień tych osób, do własnych relacji z gronem nauczycielskim. 

Absolwenci mają świadomość, że chociaż tamten model akceptowali i podziwiali, nie pasuje 

on jednak do współczesnego świata (ta ocena dotyczy też nauczycieli zapamiętanych dzięki 

ich negatywnym cechom i zachowaniom, obraz ich zakodowany został w pamięci jako 

kontakt traumatyczny, odrzucony i nieakceptowany). Świadczy to o tym, że szkoła 

(uczniowie) potrzebuje autentycznych autorytetów. Szkole potrzebni są nauczyciele 

o szerokich horyzontach, nie tylko fachowcy we własnej dyscyplinie, ale przede wszystkim 

osobowości intelektualne, kulturalne, pozwalające uczniom zrozumieć współczesny świat 

i pomóc im w odnalezieniu się w nim.  
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ZAKOŃCZENIE 

Mówiąc o tożsamości szkoły często mamy na myśli konkretną szkołę, z jej historią, 

osiągnięciami, specyfiką działania w danym środowisku. Na tak rozumianą tożsamość 

w głównej mierze mają wpływ pracujący w niej nauczyciele, dyrektorzy, normy i zwyczaje, 

a także jej relacje ze środowiskiem lokalnym. W tym ujęciu tożsamość szkoły jest 

odzwierciedleniem nie tylko działania szkoły tu i teraz, lecz w głównej mierze jej historii, 

a zwłaszcza historii zapamiętanej przez jej absolwentów. Tworzenie tożsamości szkoły jest 

procesem ciągłym, na który ma wpływ subiektywna ocena podmiotów uczestniczących w jej 

teraźniejszym życiu, ale także zachowany w pamięci absolwentów jej obraz (sposób 

mówienia o niej, poczucie identyfikacji ze szkołą lub jej brak, szeroko rozumiane relacje 

między uczniami, uczniami i nauczycielami), obraz ten jest wysoce subiektywny, gdyż wpływ 

ma na niego wiele czynników. Pomimo tego subiektywizmu, historia szkoły oraz jej tradycje 

zapisane w pamięci absolwentów są głównym budulcem tożsamości szkoły, dotyczy to 

zwłaszcza szkół z bogatą historią, wywierających znaczący wpływ na środowisko, 

w którym działają.  

W niniejszym opracowaniu historia Liceum zapisana w dokumentach (źródłach 

zastanych) stanowi bazę do badań nad przeszłością szkoły rozumianą jako historia zachowana 

w pamięci jej absolwentów. Można z góry postawić tezę, że fakty utrwalone w pamięci 

absolwentów, które mają dla nich pierwszorzędne znaczenie, wcale nie muszą być 

najważniejsze z punktu widzenia spojrzenia na nie przez zawodowego historyka. Autor pracy 

główny nacisk w prowadzonych badaniach postawił na to, by znaleźć odpowiedź na pytanie: 

jak szkoła - pojmowana jako organizacja - oddziałuje na uczniów i co powoduje, że pozostaje 

w ich pamięci na całe życie. Opracowanie to nie jest zatem typową monografią szkoły, ale 

próbą pokazania kontekstu pobierania edukacji w określonych czasach i w określonym 

miejscu rzutującym na to, jak postrzegana jest szkoła przez jej beneficjentów. 

Przystępując do badań autor postawił sobie dwa cele umożliwiające poznanie 

i opisanie takiej właśnie subiektywnej oceny funkcjonowania szkoły obecnej we 

wspomnieniach jej absolwentów. Opis ten może dać pewne wskazówki, np. współczesnemu 

nauczycielowi do oceny wartości jego pracy, by sam po zapoznaniu się z analizą zebranego 

materiału mógł wyciągać wnioski dotyczącego jego pracy i samorozwoju. Zrealizowany 

został cel teoretyczny i poznawczy polegający na zapoznaniu się ze złożonością 

problematyki, jaką stanowi szkoła oraz ukazanie historii szkoły w wymiarze obiektywnym 

(na podstawie badań historycznych) i subiektywnym (szkoła zapisana w pamięci jej 
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absolwentów po latach). W pracy został określony także cel praktyczny, jakim było 

wykorzystanie materiału zebranego w grupie szesnastu absolwentów szkoły zarówno do 

pracy ze studentami (pedagogika, metodyka), jak i nauczycielami oraz kadrą kierowniczą 

(zarządzanie oświatą), by stało się to pretekstem do zderzenia praktyki z teorią w ocenie 

funkcjonowania szkoły. 

Autor jest badaczem, który przebywając w terenie wśród badanych, mógł czynnie 

uczestniczyć w badaniu, nawiązać z  badanymi kontakt, poznać nie tylko fakty, ale także 

okoliczności, w których miały one miejsce, oraz skutki nimi wywołane, a także znaczenie 

tychże dla badanych osób. Przyjęcie w prowadzonych badaniach strategii jakościowej 

umożliwiło poznawanie rzeczywistości związanej ze szkołą działającą w określonym 

kontekście. To sposób umożliwiający zrozumienie wielu faktów, które bez powiązania 

z kontekstem, w którym zaszły, byłyby mało czytelne. Autor najpierw jako uczeń, później 

absolwent, następnie nauczyciel, w końcu dyrektor szkoły miał możliwość zagłębienia się 

w poznawaną rzeczywistość, mógł posłużyć się także intuicją i emocjami. Ważnym aspektem 

tych badań była również możliwość poznawania rzeczywistości szkolnej przez autora - 

występującego w roli badacza historii życia placówki osadzonej w kontekście lokalnych 

i krajowych zmian systemu państwowego i szkolnego. 

Dzięki zastosowaniu strategii badań jakościowych została dokonana rekonstrukcja 

rzeczywistości w oparciu o fakt, jak tę rzeczywistość pamiętają i rozumieją sami badani. Z ich 

wypowiedzi wydobywano sens, rekonstruując opis ich doświadczeń szkolnych. 

Kategoryzowano postrzeganą przez badanych rzeczywistość, by następnie poddać ją 

interpretacji o charakterze subiektywnym, bowiem poznanie świata badanych było możliwe 

na tyle, na ile oni sami na to pozwolili, odnosząc się do faktów z przeszłych i doświadczeń, 

które pozostały w ich pamięci. Autor za cel badania przyjął zrozumienie i objaśnienie, a nie 

wyjaśnienie badanej rzeczywistości. Poznanie i opisanie historii szkoły i jej podmiotów na 

podstawie zebranych dokumentów archiwalnych umożliwiło pokazanie kontekstu, w jakim 

działała szkoła na przestrzeni prawie jednego wieku. Na tę wiedzę został nałożony obraz 

zakodowany w pamięci osób, które były absolwentami szkoły w różnych okresach jej 

istnienia. Szesnaście osób zostało przepytanych na okoliczność tego, co zostało w pamięci 

a związane było ze szkołą i jej podmiotami w czasach, gdy sami byli jej uczniami.  

Autor poprzez rozmowy z absolwentami uzyskał obraz szkolnej rzeczywistości 

zachowanej w ich pamięci, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, dlaczego szkoła Romera 

jest miejscem ważnym dla uczniów i jej absolwentów?. Przeżycia wyniesione z murów szkoły 

dały badanym poczucie wspólnotowości, a spoiwem tego byli niezapomniani nauczyciele. 
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Chęć powrotów do Romera, nawet z odległych miejsc na kuli ziemskiej, jest świadectwem 

siły oddziaływania tego miejsca zarówno w czasie pobierania nauki, jak i po jej zakończeniu. 

Poczucie więzi z ludźmi, z którymi spędzili tyle lat, szacunek dla nauczycieli, którzy swoją 

pracą stwarzali szanse dla młodych ludzi wyruszających w świat, z możliwością wyboru drogi 

życiowej mającej mocne podstawy w postaci dobrej edukacji, świadomość absolwentów, 

komu i czemu to zawdzięczają – to wszystko wzmacnia identyfikację uczniów i absolwentów 

z instytucją i jej historią. Osoby, które pozostały w pamięci, to nauczyciele o nietuzinkowej 

osobowości, na tyle silne, że były w stanie uruchomić wolę powrotu absolwentów do miejsca, 

w którym wykuwały się ich charaktery. Szkoła ta ma za sobą bogatą historię, zatem i własną 

tradycję, klimat i atmosferę. Okazało się, że ten szacunek do przeszłości i tradycji szkoły 

połączony z myśleniem kolejnych pokoleń o jej przyszłości pozwala na zaistnienie 

wspólnotowości, tego poczucia, które każe absolwentom wracać do tego miejsca ważnego dla 

ich osobistego i społecznego rozwoju. 

Niezwykłe było ustalenie, jak duży wpływ na utrwalenie szkoły w pamięci 

absolwentów mieli uczący w niej nauczyciele, ale także proponowany program 

wychowawczy, organizacja pracy tej instytucji, czy wzajemna współpraca wszystkich 

podmiotów szkoły. W dzisiejszych czasach może zaskakiwać pogląd badanych 

opowiadających się za dyscypliną w szkole, może dziwić godzenie się bez zastrzeżeń 

z surowymi konsekwencjami nieprzestrzegania reguł panujących w szkole. Dla badanych była 

to rzecz oczywista i niepodlegająca dyskusji. Niemal wszyscy oni opowiadają się za 

dyscypliną w szkole, bezwarunkowo akceptując naturalny dystans na linii nauczyciel – uczeń, 

nie szukając w nauczycielu partnera działającego na zasadzie dobrego kolegi. W swoich 

wspomnieniach odnosząc się do nauczycieli, podkreślają ich profesjonalizm, wiedzę, oddanie 

oraz sumienność w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków. Badani podkreślają także 

ważną rolę, jaką spełniały wycieczki szkolne, które integrowały nie tylko same zespoły 

klasowe, ale także klasę z jej wychowawcą.  

Zebrany materiał może być konfrontowany z istniejącymi teoriami szkoły, stanowi 

jednak istotną egzemplifikację roli szkoły w kształtowaniu młodych ludzi. To fragment 

szkolnej rzeczywistości opisywanej przez badanych w swobodnych narracjach, w których 

rzeczywistość jest oczywiście subiektywizowana, widziana przez niewielką grupę 

absolwentów szkoły, którzy patrzą na nią często z pewnej perspektywy czasowej. Możliwe, 

że przez dystans przeszłe doświadczenie jest przez badanych idealizowane. Jednak zgodnie 

z teoriami dotyczącymi pamięci przywoływany po latach przez absolwentów obraz szkoły jest 

pełen faktów dla nich istotnych i na tyle silnych bodźców, że zakorzeniły się w ich pamięci. 
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Zaskakiwać może fakt, że pomimo tak znacznego dystansu czasowego, różnych 

uwarunkowań społeczno-politycznych, czasów, w których żyli (na przestrzeni 65 lat) 

w narracjach badanych można znaleźć wspólne poglądy, wartości i charakterystyki szkoły, do 

której chodzili, i nauczycieli, którzy ich uczyli. Jest to swoista świadomość społeczna
696

, 

wprawdzie niewielkiej grupy badanych, którzy postrzegają teraźniejszość jako „(…) 

wielowymiarową i wielowątkową przestrzeń z konstruowanymi w jej wnętrzu pulsującymi 

kategoriami: ludźmi-autorytetami(…) ludźmi-symbolami, którzy w szczególny sposób 

zmieniają sens naszego istnienia w świecie…”
697

. Zebrany materiał empiryczny nasuwa zatem 

pytanie: czy budując teorie szkoły lub próbując ją reformować, nie powinno się brać pod 

uwagę także obraz szkoły zachowanej w pamięci jej absolwentów? 

Nie da się nie zauważyć faktu, że o wartości szkoły, jej prestiżu i oczekiwaniach 

uczniów wobec niej decydują nauczyciele. To oni, ich przygotowanie zawodowe, 

zaangażowanie, szeroko rozumiany profesjonalizm jest na tyle istotny, że dla byłych uczniów 

staje się najważniejszym wspomnieniem szkoły. Ważną rolę nauczycieli w życiu uczniów 

podkreśla święty Jan Paweł II, który w homilii wygłoszonej 14 czerwca 1999 r. w Łowiczu, 

zwrócił się do nauczycieli tymi słowy „(…) drodzy nauczyciele i wychowawcy. Młodzi was 

potrzebują, oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też 

odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko 

domagają się od was przykładu życia. Trzeba abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi 

towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty 

pod ich przyszłe życie”
698

.  

 Absolwenci w swych narracjach główną uwagę skupili na nauczycielach. Niezależnie 

od wieku badanych i okresu historycznego, w którym badani chodzili do szkoły (badania 

obejmowały lata 1924 -2010), dla nich najważniejszym podmiotem w szkole są nauczyciele. 

We wspomnieniach pozostali postaciami znaczącymi, obdarzonymi charyzmą, 

nietuzinkowymi, swoistymi indywidualnościami. Wielki szacunek budzi ich profesjonalizm 

rozumiany bardzo szeroko, byli dla nich przewodnikami w zdobywaniu wiedzy i odkrywaniu 

świata. Młodzież potrzebuje wzorców do naśladowania, prawdziwych autorytetów, a nie 

przeciętnych rzemieślników. Ta potrzeba wydawałaby się naturalna w okresie powojennym, 

                                                
696 Por. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Świadomość społeczna a stan współczesnej rodzimej pedagogiki, [w:] M. 

Nowak-Dziemianowicz, P. Rudnicki, Pedagogika Zakorzenienie i transgresja, Wydawnictwo Naukowe 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s. 92-101. 
697  Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Adela Korzyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska, Przestrzenie 

teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń2010, s.10. 
698T. Balon – Mroczek, A. Kendziak, A. Pindel – Witek, Błogosławieństwa dla Polski, Dom Wydawniczy 

„Rafael”, Kralów 2008, s.28. 
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kiedy panował autentyczny głód wiedzy, lecz o dziwo nie strąciła nic na ważności 

w dzisiejszych czasach, w którym wiedza zdeponowana jest w Internecie, do którego dostęp 

ma każdy, ale nie każdy potrafi ją odnaleźć i wykorzystać. Do tego potrzebny jest nauczyciel, 

który potrafi mądrze działać w świecie złożonym i niejednoznacznym a w ten sposób może 

on stawać się autorytetem dla swych uczniów. 

Zebrany materiał badawczy z założenia nie miał stanowić podstaw do budowania 

teorii pedagogicznych. Obraz szkoły zakodowany w pamięci jej absolwentów pokazuje, jak 

badani konstruują świat, jak go przeżywają, jak gratyfikują i kodują w pamięci przeżywane 

chwile, jakie nadają znaczenie przeżytym faktom, spotkaniom z innymi, relacjom z nimi. 

Ważna jest wiedza o tym, jaka jest siła tych przeżyć, że stanowią tak silny fundament powrotu 

do wspomnień, powrotu do źródeł tamtych emocji i motywacji. Często z perspektywy 

dziesiątek lat dopiero widać, co jest najważniejsze, a okazują się być nimi relacje osobowe 

i spotkanie znaczących postaci, szczególnie nauczycieli. Wnioski z tych badań mogą stanowić 

podstawę przemyślenia dla tych, którzy są nauczycielami, jak również dla tych, którzy 

kształcą kadry dla szkół.  

  Dzięki realizacji tego projektu badawczego został zebrany unikalny materiał. Dotyczy 

to zarówno „odkopania” nieznanych dotąd archiwalnych dokumentów odnoszących się do 

prawie 100 - letniej historii Liceum Romera, jak i wywołania wspomnień zapisanych 

w pamięci jej absolwentów, a pokazujących wycinek rzeczywistości szkolnej, która okazuje 

się po latach być nadal żywa dzięki wydobyciu jej z zakamarków (nie)pamięci badanych. 

Materiał ten może stanowić bodziec do dalszych poszukiwań dokumentów zdeponowanych 

w państwowych archiwach, czy odkrywania ego-dokumentów pochowanych w domowych 

zbiorach osób związanych z historią tej placówki. Już tylko przez te kilka lat realizacji 

projektu badawczego odnotować można było fakt, jak bardzo poszerzyło się grono 

zainteresowanych utrwaleniem szkoły w pamięci, nie tylko mieszkańców miasta i okolic, ale 

też tych, którzy wyemigrowali, a jednak wciąż czują więź z tym środowiskiem poprzez ten 

epizod nauki w Liceum Romera.  

Autor w swoich badaniach zajął się niewielkim obszarem związanym 

z funkcjonowaniem szkoły, pozostawiając całe spektrum problematyki będącej na marginesie 

procesu formalnej, nieformalnej i pozaformalnej edukacji, mając nadzieję, że będzie to 

początek dłuższego procesu badawczego. Interesujące wydaje się być podjęcie w przyszłości 

badań mających na celu porównanie narracji byłych uczniów, którzy pracowali lub pracują 

w szkole, ze wspomnieniami jej absolwentów, dla których szkoła jest tylko pewnym 

epizodem życiowym. Także zestawienie wspomnień tych absolwentów, którzy osiągnęli 
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sukces zawodowy, z tymi, którzy „odnotowali” porażkę życiową, czy też szerzej zakrojone 

badania absolwentów różnych pokoleń z tej samej szkoły, którzy kształtowani byli przez 

zmiany, jakie zachodziły przez dekady w naszym kraju. Interesujące może być badanie 

absolwentów, którzy wracają wspomnieniami i tych, którzy od tych wspomnień uciekają, np. 

ze względu na traumy, jakie przeżyli w okresie szkolnym. Także porównanie obrazu szkoły 

pozostawionego w pamięci tych odrzucanych i zestawienie z tymi, którzy byli prymusami 

i „pupilkami” nauczycieli. Absolwenci wracają do wspomnień, wracają do tego miejsca, a siłę 

oddziaływania można mierzyć ilością i chęcią powrotów i spotkań koleżeńskich w miejscu, 

w którym ogniskują się tamte wydarzenia sprzed wielu lat.  

Materiał zgromadzony w tej pracy może być cenny dla zainteresowanych teorią 

szkoły, widzianej zarówno jako instytucja, jak i opisywanej jako system, środowisko 

wychowawcze czy wspólnota, a to zważywszy na fakt, że zawarte w narracjach wspomnienia 

szkoły stanowią sedno odbioru szkoły zakorzenionego w pamięci jej absolwentów. Materiał 

ten może także dać impuls do kontynuacji badań zmierzających do uzyskania odpowiedzi na 

pytanie: Co do teorii szkoły wnosi pamięć szkoły?, czy też na pytanie: Czy badacze tworząc 

teorie szkoły, nie powinni skupić się na obrazie szkoły zachowanej w pamięci jej 

absolwentów? Wszak pokazują się w tych wspomnieniach elementy istotne zarówno dla 

jednostek, jak i grup społecznych poddanych procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, 

prowadzonemu w szkole. Może ważne jest, by decydenci i organizatorzy oświaty próbujący 

wprowadzać zmiany w szkole, reformować system edukacji poznali, co jest na tyle ważne 

w szkole, że odciska się w pamięci tych, którzy spędzili kilka lat w tym systemie, poddani 

procesowi kształtowania charakteru i umysł, zatem można na poznanych elementach budować 

coś trwałego i ważnego dla kolejnego pokolenia młodych ludzi zdobywających 

wykształcenie. 

Zebrany materiał może także dać impuls do badań zmierzających do sformułowania 

odpowiedzi na pytanie: „Co do teorii szkoły wnosi pamięć szkoły?” Szkoła widziana i opisana 

przez jej absolwentów może także stanowić cenny materiał dla czytelnika tego opracowania, 

zważywszy na fakt, że opisane w relacjach narracyjnych wspomnienia szkoły stanowią samo 

sedno wizji szkoły, zakorzenionej w pamięci jej absolwentów. Ten materiał źródłowy może 

zostać wykorzystany w pedagogice, w pracy ze studentami, nauczycielami i kadrą 

kierowniczą jako efekt oceny rzeczywistości szkolnej przez absolwentów, którzy chociaż 

niewiele mają wspólnego z „teoretykami szkoły”, to opisują ją szczerze jako swój obraz, 

który utkwił w ich pamięci. Obraz ten znacznie odbiega od wizerunku szkoły postrzeganego 

przez badaczy zasiadających w swoich gabinetach, tworzących wizję szkoły oderwaną od 
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rzeczywistości. Narratorzy dzielą się z nami obrazem szkoły, a w tych narracjach jest to ich 

świat z czasów pobytu w szkole. Obraz ten jest znaczący, ponieważ zakorzenił się w pamięci 

badanych na stałe i jest dla nich bardzo ważny. Należy postawić sobie pytanie, jak ważny jest 

obraz szkoły, zapisany w pamięci dla współczesnych badaczy szkoły. Pytanie to pozostaje 

pytaniem otwartym, ale należy żywić nadzieję, że nie pozostanie bez odpowiedzi. Jak 

zauważa Andrzej Radziewicz Winnicki: „Cechą współczesnych społeczeństw jest duże tempo 

zmian, obejmujących także, a może nawet przede wszystkim, naukę (…) Zadaniem nauczycieli 

akademickich jest więc nie tylko nauczanie innych, lecz również ciągłe uczenie się”
699

. A uczy 

nas przeżycie własne, ale też doświadczenie innych.  

Zmiany dokonują się na naszych oczach, zmieniają się ludzie, zmieniają się instytucje. 

Notowanie tych zmian oraz refleksyjne podejście do nich jest kluczowe w reformowaniu 

systemu, w którym przygotowuje się kolejne pokolenia nie tylko do życia tu i teraz ale także 

w przyszłości. Aby zrealizować to zadanie wydaje się nieodzowne spojrzenie wstecz i ocena 

przeszłych doświadczeń przez same jednostki, które to przeżyły. W dodatku przeżycia te były 

na tyle silne, że pozostawiły ślad nie tylko w pamięci indywidualnej ale też pamięci 

zbiorowej. Szkoła to miejsce wspólne dla podmiotów szkoły (w tym jej uczniów), swoisty 

wspólny mianownik a to, co pozostaje w ich pamięci staje się wyznacznikiem tożsamości tej 

instytucji. Zatem nie do przecenienia jest spojrzenie oczami absolwentów na tę instytucję, 

którą ukończyli przed laty oceniając ją w czasie teraźniejszym, równocześnie pozostawiając 

jej obraz dla pokoleń przyszłych.  

W prezentacji badań autor nie dokonał porównania zebranego materiału z teoriami 

szkoły czy opracowaniami innych autorów dotyczących szkoły. Dał jednak głos absolwentom 

oraz ich narracjom i opowieściom o szkole. Nie starał się także formułować żadnych 

uogólnień, pozostawiając czytelnikowi możliwość własnej refleksji na temat szkoły i jej 

komponentów, poprzez te, które utkwiły w pamięci badanych. Przyjmując, że skoro są one 

ważne dla badanych, to mogą one stanowić ważny element analizy szkoły także dla 

współczesnych badaczy. Zebrany materiał i jego analiza zgodnie z założeniami nie stanowi 

materiału, na podstawie, którego można budować lub modyfikować teorie pedagogiczne, np. 

traktowania szkoły jako organizacji, chociaż autor w oparciu o tę teorię dokonał analizy 

zebranego materiału. Materiał ten odnosi się do nauczycieli przywoływanych przez 

respondentów, a często opisy te  odstają od współczesnych wzorców kreowanych przez 

innych badaczy. Fakt ten nie może jednak stanowić podstawy tworzenia nowego ideału 

                                                
699 Andrzej Radziewicz-Winnicki, Świadomość…. Dz. cyt., s. 100. 



293 

nauczyciela, ale powinien spowodować pewną refleksję, zarówno w gronie współczesnych 

nauczycieli, jak i teoretyków szkoły. Spore fragmenty narracji i ich analiza, zdaniem autora, 

mogą wywołać refleksję czytelników, a co ważniejsze – stać się punktem wyjścia do 

stawiania kolejnych pytań i dalszych badań tej instytucji. 
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ANEKS 

Aneks 1. Porządek dnia w Gimnazjum Męskim Sanatoryjnym z Internatem 

dr J. Wieczorkowskiego w Rabce 
700

 

7.00 – 7.30 – wstawanie, mycie, ubieranie się, podczas mycia zabiegi lecznicze – zmywanie 

solankowe, płukanie gardła solanką; 

7.30-7.45 – apel, połączony z modlitwa; 

7.45-8.00 – śniadanie; 

8.00-8.15 – gimnastyka przedlekcyjna; 

8.00 początek lekcji, które trwały po 40 minut, ostatnia - szósta lekcja kończyła się o godz. 

13.15. przerwy między lekcjami (5 - 10 minut, przerwa na drugie śniadanie trwała 15 minut); 

13.25 – 14.00 – obiad, poprzedzony modlitwą; 

15-16.30 – wspólny spacer, połączony z uprawianiem sportu, zabiegi: lampa kwarcowa, 

gimnastyka ortopedyczna, w lecie kąpiele solankowe, gazowe, borowinowe, inhalacje itp.  

16.30-17.00 – podwieczorek, mierzenie temperatury; 

17.00-19.00 – przygotowanie lekcji na następny dzień, pod okiem dyżurnego profesora;  

19.00-19.10 – mycie rąk; 

19.10-19.30 – kolacja z modlitwą, zażywanie lekarstw; 

19.30-20.30 – zabawy i gry (czytelnia i świetlica), 

20.30-20.40 sprawdzanie listy uczniów, modlitwa; 

20.40-21.15 – rozbieranie się, mycie, zabiegi lecznicze, kąpiel; 

21.15 - spanie. 

 

 

http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,89,kategoria,_II_wojna_swiatowa_w_Gorcach_Wrzesien_1939.htm
http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,89,kategoria,_II_wojna_swiatowa_w_Gorcach_Wrzesien_1939.htm
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Aneks 2. Liczba uczniów i klas w latach 1925-1939 

Lata 19.. 
25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 

L. klas 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 4 5 5 4 

L. uczniów 20 29 54 59 51 63 53 52 58 73 79 126 127 116 

Kl. wstępna *        * *     

Klasa I * * * * * * * * * * * * * * 

Klasa II * * * * * * * * * * * * * * 

Klasa III  * * * * * * *   * * * * 

Klasa IV * * * * * * * * * * * * * * 

Klasa V * * * * * * * * * *     

Klasa VI  * * * * * * * * * *    

Klasa VII            *   

Klasa VIII             *  

Opracowanie autor, na podstawie Akt Prywatnego Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego dra J. 

Wieczorkowskiego w Rabce, Archiwum w Spytkowicach. Syg. 29/3564/2,3, 8-12,18,20-21,23,23,26,32-

35,37,38-42,48-51. 

  

                                                                                                                                                   
700

 Prospekt Gimnazjum Męskiego Sanatoryjnego z Internatem dr. J. Wieczorkowskiego w Rabce, archiwum 

autora, s. 5-6 
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Aneks 3.  Organizacje młodzieżowe działające w Gimnazjum i Liceum 

w roku szkolnym 1948/49 

  
Nazwa organizacji 

Data 

 założenia 

Liczba 

członków Nazwisko i imię opiekuna 

1 
V Drużyna Harcerzy im. 

Gen. Wł. Sikorskiego 
01.08.1945 63 Topór Franciszek 

2 
VII Drużyna Harcerek im. 

M. Curie Skłodowskiej 
15.09.1945 35 Sanok Zofia 

3 Koło Biblioteczne 07.05.1945 197 Dr Holejko Włodzimierz 

4 Koło Młodzieżowe P.C.K. 17.07.1945 197 Podkowiecka Jadwiga 

5 
Koło Szkolne Ligi Ochrony 

Przyrody 
05.03.1947 86 Witwicka Emilia 

6 Kolo Krajoznawcze 12.09.1947 25 Madler Juliusz 

7 Koło Szkolne Ligi Lotniczej 20.09.1947 20 Jaremski Marian 

8 Szkolne Koło Spółdzielcze  20.10.1947 70 Dr Holejko Włodzimierz 

9 Koło Szkolne Z.M.P. 23.10.1948 54 Topór Franciszek 

10 
Kącik Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej 
10.12.1948 6 Chodak Edmund 

11 Ogólny Samorząd Szkolny 13.12.1948 197 Chodak Edmund 

Opracowanie własne na podstawie „Zestawienia uspołecznienia młodzieży”, zawartego w sprawozdaniu za rok 

szkolny 1948/49, kserokopia archiwa autora. 
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Aneks 4. Liczba uczniów w szkole dr J. Wieczorkowskiego (1945-1950) 

Rok 

szk. 

Liczba 

dziewcząt 

Liczba 

chłopców 

Ogółem 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Oddziały/klasy 

1944-45 186 164 350 12 8 oddziałów w gimnazjum (klasy I, 

II, III, IV), 4 w Liceum (klasa i i II) 

1945-46 182 172 354 12 8 oddziałów w gimnazjum (klasy I, 

II, III, IV), 4 w Liceum (klasa i i II) 

1946-47 120 140 260 10 6 oddziałów w gimnazjum (klasy I, 

II, III), 4 w Liceum (klasa i i II) 

1947-48 117 111 228 8 5 oddziałów w gimnazjum (klasa 

wyrównawcza, klasa II i III), 

w Liceum (klasa i i II) 

1948-49 70 102 172 7 klasy VIII, IX, X, XI – Prywatna 

Szkoła Ogólnokształcąca stopnia 

licealnego 

1949-50 79 96 175 6 klasy VIII, IX, X, XI – Prywatna 

Szkoła Ogólnokształcąca stopnia 

licealnego 

 Opracowanie na podstawie archiwów szkolnych, dzienniki lekcyjne akta Nr 16/2-63, Nr 4/1-7. 
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Aneks 5. Wypowiedź dr Stanisława Kościelniaka podczas odsłonięcia 

tablicy upamiętniającej harcerzy „Żółtej Dwójki” (7. września 2013 r.)  

„Od dawna społeczność Rabki dawała dowody patriotyzmu, męstwa, uczestniczyła w wielu 

czynach powstańczych, patriotycznych i bojowych. Wyrośli tu bojownicy o polskość 

w powstaniach, walkach i i II wojny światowej, których groby na rabczańskim cmentarzu 

czcimy do dziś, oficerowie i żołnierze, którzy bronili Polski przed najazdem hitlerowskim 

a potem ginęli w Katyniu np. bliski nam kapitan Andrzej Janowiec i inni. Byli wśród nas 

partyzanci, i działacze opozycyjni jak Andrzej i Stanisław Skowrońscy, Mieczysław Klempka, 

Kuba Hojny Doliński, Kazimierz Romański i inni. w Powstaniu Warszawskim walczył i zginął 

Staszek Janowiec. Na szczęście dzisiaj nie walka, ale pamięć o przeszłości jest nam 

potrzebna, zachowanie tradycji, umiłowanie Ojczyzny tak, aby Polska była Polską. Pierwsza 

Drużyna Harcerska im. Wł. Orkana powstała już 1932r przy Szkole Powszechnej w Rabce. 

Inicjatorami jej powstania było kierownictwo szkoły oraz ks. Justyn Bulanda a jej 

drużynowym został Jan Czyszczoń. Po II wojnie światowej tutaj w tej szkole były początki 

naszej harcerskiej przygody. Powstał prawdziwy zryw patriotyzmu. Wraz z otwarciem 

Gimnazjum po latach hitlerowskiej przemocy, spontanicznie chcieliśmy służyć ojczyźnie. Dnia 

5 września 1945 r. ks. J. Hojoł, Dh Mieczysław Jarosławski i dh Mieczysław Klępka, powołali 

do życia II Drużynę Harcerzy w Rabce – Zdroju tak zwaną „Zółtą Dwójkę” przy prywatnym 

gimnazjum Jana Wieczorkowskiego. Jej kapelanem został ks. Józef Hojoł a opiekunem prof. 

Edmund Chodak. Patronem naszej drużyny został obrany Generał Władysław Sikorski. To 

była wspaniała szkoła patriotyzmu, polskości, wartości wychowawczych, i pedagogicznych. 

Ideały ZHP wcielaliśmy w codziennym życiu. Zróżnicowanie poziomu nauczania było bardzo 

duże, ci, co mieli podczas okupacji tajne komplety nauczania teraz na prośbę drużynowego 

pomagali druhom słabszym. Były obozy harcerskie, zbiórki, zabawy, ogniska, śpiewy i biegi 

na orientacje, zawody narciarskie, itp. Po trzech latach wspaniałej działalności do szkoły 

przyszli pracownicy UB, wezwali do gabinetu dyrektora dh Alka Skowrońskiego, który miał 

klucze do harcówki, zabrali wszystko, co należało do naszej drużyny – namioty, plecaki, kotły 

do gotowania strawy, menażki, proporce itp. prowadzili śledztwo, o czym rozmawialiśmy na 

zbiórkach i zakazali nam dalszych spotkań.  

Drużyna została rozwiązana fizycznie, ale więź duchowa pozostała w nas na zawsze. Hasła 

Bóg, Honor i Ojczyzna, Nauka i Cnota nie mieściły się w ideologii ówczesnego Państwa. 

Nasze ogniska, obozy i gawędy skończyły się, ks. J. Hojoł został uwięziony na wiele lat 

a nasza brać harcerska została rozproszona po całym świecie. Po 36 latach od założenia 

drużyny i i 33 latach od jej rozwiązania 23 – 24. 05, 1981r odbył się pierwszy zlot na „ 

Maciejowej Polanie” z udziałem dh. ks. B. Kościelniaka, który odprawił polową Mszę Świętą. 

W 1991r gościliśmy ukochanego opiekuna naszej Drużyny ks. J. Hojoła i ks. Malińskiego, 

były uściski, wspomnienia i wzruszenia. Po wyjściu z więzienia ks. Józef Hojoł był już jednak 

wrakiem człowieka. Od tego czasu we wszystkich spotkaniach towarzyszy nam ks. Prałat – 

Józef Kapcia. Było nas 64 druhów, odeszło na wieczną wartę 44. Dzisiaj każdy z nas ma 

ponad 80 lat, nie bacząc na dolegliwości, kto tylko mógł przyszedł na nasze spotkanie, aby 

wrócić pamięcią do tamtych lat. Z tym szaleństwem poszliśmy w świat. Ciężką pracą w różny 

sposób służyliśmy naszej Ojczyźnie. Zdobywaliśmy różne zawody, tytuły i stopnie w hierarchii 

społecznej, zawodowej, naukowej i państwowej. Zwykłą solidną pracą budowaliśmy 
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codzienny nasz byt. Te szczęśliwe lata zawdzięczamy nie tylko naszym rodzicom, ale również 

wychowawcom i wspaniałym nauczycielom. Takim ideałem uczciwego Polaka dalej pozostał 

na zawsze dla nas ks. Józef Hojoł, był dla nas najwyższym autorytetem moralnym. Jestem 

dumny, że choć bardzo krótko, ale byłem uczniem tej szkoły, jesteśmy dumni, że naszymi 

nauczycielami byli tacy zacni profesorowie, którzy swoją postawą, gestem i spojrzeniem 

dawali nam wzory do naśladowania, uczyli jak mamy rozwiązywać trudne problemy 

światopoglądowe.  

Jesteśmy dumni z naszych rabczańskich korzeni. Niech ta sztafeta pokoleń dalej trwa dla 

chwały tej szkoły, niech jej wychowankowie sławią jej profesorów i rozsławiają nasze 

rodzinne strony. Cieszę się, że tablica nasza została wmurowana jako wspomnienie bojowej 

młodości - wspaniałej naszej II Drużyny Harcerzy tak zwanej Żółtej Dwójki. Dzisiaj my 

osiemdziesięciolatkowie to już mgła – to Wy kochana młodzieży jesteście przyszłością. To Wy 

za parę lat zdobędziecie więcej niż my. Idźcie z tym szaleństwem i mądrością w Polskę i 

w świat, zdobywajcie to, czego my osiągnąć nie zdołaliśmy. Naszym szczęściem będzie, jeżeli 

w Waszej szkole odżyje „Żółta Dwójka” tego życzą Wam harcerze II Drużyny Harcerzy Im. 

Gen. Sikorskiego w Rabce Zdroju”.  

 

Aneks 6. Liczba uczniów i oddziałów w Państwowej Szkole 

Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Rabce w latach 1950-1961 

Rok szkolny L. dziewcząt L. chłopców Ogółem L. oddziałów 

1950-1951 117 124 241 6 

1951-1952 110 111 221 6 

1952-1953 103 112 225 6 

1953-1954 123 119 242 6 

1954-1955 114 120 234 7 

1955-1956 149 143 292 8 

1956-1957 144 121 265 8 

1957-1958 121 96 217 8 

1958-1959 110 97 207 8 

1959-1960 130 88 218 7 

1960-1961 165 127 292 9 

Opracowanie autora na podstawie archiwów szkoły, dzienniki lekcyjne, akta Nr 5/1-11, 
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Aneks 7. Liczba uczniów, oddziałów i klas w latach 1961 – 1999 

Rok 
szkolny 

Ilość 
dziewcząt 

Ilość 
chłopców 

Ogółem 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Klasy 
Liceum 

Uwagi 

1961-1962 210 141 351 10 VIII-XI  

1962-1963 224 131 355 11 VIII-XI  

1963-1964 220 122 342 11 VIII-XI  

1964-1965 214 128 342 10 VIII-XI  

1965-1966 230 125 355 10 VIII-XI  

1966-1967 150 105 255 8 IX-XI  

1967-1968 165 89 254 8 IX-XI  

1968-1969 186 86 272 8 I, II, XI  

1969-1970 210 72 282 8 I, II, III  

1970-1971 259 115 374 11 I, II, III, IV  

1971-1972 260 143 403 12 I, II, III, IV  

1972-1973 273 134 407 12 I, II, III, IV  

1973-1974 291 146 437 12 I, II, III, IV  

1974-1975 309 145 452 13 I, II, III, IV  

1975-1976 331 117 448 14 I, II, III, IV  

1976-1977 341 105 446 14 I, II, III, IV Zakup „Wawelu” 

1977-1978 313 112 425 13 I, II, III, IV  

 34 6 40 1 I Początek Liceum Zawodowego 

sprzedawca, magazynier 

1978-1979 253 83 336 10 I, II, III, IV  

 72 7 79 2 I, II Liceum Zawodowe 

1979-1980 233 89 322 10 I, II, III, IV  

 96 8 104 3 I. II, III Liceum Zawodowe 

1980-1981 216 97 313 9 I, II, III, IV  

 121 8 129 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 

1981-1982 228 80 308 9 I, II, III, IV Nauka bez sobót 

 123 4 127 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 

1982-1983 227 95 322 10 I, II, III, IV  

 115 2 117 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 

1983-1984 214 83 297 10 I, II, III, IV  

 125 4 129 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 

1984-1985 188 83 271 10 I, II, III, IV  

 132 4 136 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 

1985-1986 155 86 241 9 I, II, III, IV  

 131 5 136 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 
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1986-1987 163 70 233 8 I, II, III, IV  

 117 5 122 4 I, II, III, IV Liceum Zawodowe 

1987-1988 159 67 226 8 I, II, III, IV  

 88 4 92 3 II, III, IV Liceum Zawodowe 

1988-1989 178 86 264 8 I, II, III, IV  

 59 3 62 2 III, IV Liceum Zawodowe 

1989-1990 203 95 298 9 I, II, III, IV  

 25 1 26 1 IV L z – wygaszenie 

1990-1991 242 101 343 10 I, II, III, IV  

 19 9 28 1 I ZSZ  

1991-1992 243 113 359 11 I, II, III, IV  

 21 9 30 1 II ZSZ 

1992-1993 235 91 326 11 I, II, III, IV  

 18 9 27 1 III ZSZ - wygaszenie 

1993-1994 231 80 311 11 I, II, III, IV  

1994-1995 217 102 319 11 I, II, III, IV  

1995-1996 218 107 325 11 I, II, III, IV  

1996-1997 231 105 336 12 I, II, III, IV  

1997-1998 232 118 350 12 I, II, III, IV  

1998-1999 230 123 353 12 I, II, III, IV  

Opracowanie autor, na podstawie dzienników lekcyjnych, akta Nr 5/1249, archiwa szkoły.  
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Aneks 8. Liczba uczniów, oddziałów i klas w latach 1999 – 2011 

Rok 

szkolny 

Ilość 

dziewcząt 

Ilość 

chłopców 

Ogół 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Klasy Liceum Uwagi 

1999-2000 230 126 356 12 Kl I – a,b,c; Kl II a,b,c; Kl. III 

a,b,c; Kl IV a,b,c 

 

2000-2001 255 139 394 13 Kl I– a,b,c,d; Kl II a,b,c, Kl. 

III a,b,c; Kl IV a,b,c 

 

2001-2002 184 113 297 10 Kl II a,b,c,d; Kl. III a,b,c; Kl 

IV a,b,c 

brak klas 

pierwszych 

2002-2003 225 123 348 12 Kl i – a,b,c,d,e; Kl III a,b,c,d; 

Kl IV a,b,c 

nowy nabór 

po 

gimnazjum. 

2003-2004 234 114 348 13 Kl I– a,b,c,d; Kl II a,b,c,d,e; 

Kl IV a,b,c, d 

 

2004-2005 190 120 310 12 Kl i – a,b,c; Kl II a,b,c,d; 

Kl. III a,b,c,d,e; 

nowa matura 

2005-2006 183 99 282 10 Kl i – a,b,c; Kl II a,b,c; 

Kl. III a,b,c,d; 

 

2006-2007 139 87 226 8 Kl i – a,b; Kl II a,b,c; 

Kl. III a,b,c; 

 

2007-2008 167 86 253 9 Kl i – a,b,c,d; Kl II a,b; 

Kl. III a,b,c; 

 

2008-2009 163 103 266 10 Kl i – a,b,c,d; Kl II a,b,c,d; 

Kl. III a,b; 

 

2009-2010 185 127 312 13 Kl i – a,b,c,d,e; Kl II a,b,c,d; 

Kl. III a,b,c,d; 

 

2010-2011 194 124 318 13 Kl i – a,b,c,d; Kl II a,b,c,d,e; 

Kl. III a,b,c,d; 

 

Opracowanie autor na podstawie dzienników szkolnych, akta Nr 5/50-61, archiwa szkoły. 

 

  



328 

Aneks 9. Wykaz nauczycieli z najmniej 20-letnim stażem pracy w okresie 

powojennym 

l.p.

  Nazwisko i imię Początek pracy Koniec pracy 

Staż 

w latach 

1 Banaś Czesław 1952 1981 29 

2 Białoń Maria 1961 1991 30 

3 Brycka Beata 1979 2007 28 

4 Ciężadlik Jolanta 1989 Pracuje nadal 31 

5 Ciszewska Barbara 1971 1998 27 

6 Dobosz Stanisław 1974 2006 32 

7 Fulińska Felicja 1954 1974 20 

8 Górna-Ziomber Ewa 1983 2006 23 

9 Jaremski Marian 1945 1976 31 

10 Kloc Lidia 1990 2020 30 

11 Kolecki Piotr 1982 2013 31 

12 Kurek Urszula 1979 2006 27 

13 Madler Juliusz 1945 1965 20 

14 Madler Zofia 1947 1975 28 

15 Mikuta Julia 1955 1987 32 

16 Oleksy Szczepan 1963 1996 33 

17 Padlikowska Zofia 1977 2004 27 

18 Pałka Justyna 1986 2012 26 

19 Perucki Wiesław 1995 Pracuje nadal 25 

20 Podkowiecka Jadwiga 1945 1965 20 

21 Skuła Wanda 1951 1972 21 

22 Stefanowicz Adam 1955 1977 22 

23 Stelmach Janina 1978 2001 23 

24 Szymska Zofia 1970 1991 21 

25 Świder Leszek 1989 2019 30 

26 Świder Marek 1989 Pracuje nadal 31 

27 Tomaszewski Edward 1950 1978 28 

28 Ujwary Anna 1969 2005 36 

29 Zalewska-Tomalak Magdalena 1987 Pracuje nadal 33 

 Opracowanie własne  
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Aneks 10.  Zaproszenie na jeden ze Zjazdów Absolwentów (rocznik 1955) 

Koleżanki i Koledzy ! To już 30 lat po Maturze ! 

W czerwcu 1974 roku otrzymaliśmy świadectwa dojrzałości - przepustkę w świat. Wówczas to każdy 

z nas wybierał własną ścieżkę edukacyjną, zawodową i życiową. Część absolwentów pozostała 

w Rabce, znaczne grono po studiach powróciło do rodzinnych domów lecz wielu zorganizowało sobie 
życie z dala od Podhala. Każdy jednak tęskni za młodzieńczym wspomnieniem. Okazją, by powrócić 

myślami do tego okresu są zjazdy przyjaciół z ławy szkolnej. Po 15-tu latach od egzaminu 

maturalnego zwołaliśmy nasz pierwszy Zjazd Koleżeński. Czuliśmy się wtedy wyjątkowo dobrze 
obiecując sobie cykliczne spotkania. i minęło następne 15 lat a my dopiero teraz wyznaczamy termin 

drugiego Zjazdu Koleżeńskiego 19 czerwca 2004 roku (sobota)  

Rozpocznie ją o godzinie 15-tej koncelebrowana Msza św. dziękczynna za łaski, którymi jesteśmy 
obdarzani oraz za Dusze Zmarłych naszych Profesorów i Kolegów odprawiona w Kościele 

Parafialnym pod wezwaniem Św. Teresy na ul. Parkowej.  

Po mszy św. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. E. Romera spotkamy się w klasach 

z Gronem naszych Profesorów. Planujemy lekcję wychowawczą, zwiedzanie szkoły, oglądanie kronik, 
prezentację filmu video z uroczystości obchodów 75-lecia naszej szkoły. Delegacja byłych uczniów 

złoży kwiaty na grobach zmarłych: Dyrektora, Profesorów i Kolegów.  

Wieczór (a może całą noc) spędzimy na uroczystej kolacji w Restauracji „Siwy Dym” (dawny 
budynek „Zabornianki” ). Mamy w planach coś dla ciała i dla ducha. Poza rozmowami, przyjazną 

muzyką Kapeli „Siwy Dym” (popularyzującej góralskie klimaty) planujemy część artystyczną 

w wykonaniu naszych kolegów. Mamy nadzieję, że spotkanie pozostawi niezapomniane wrażenia.  

Należy podjąć jedynie słuszną decyzję - Jadę na spotkanie!  

Podaję przepis na dobrą zabawę - należy tylko: 

Zabrać ze sobą: 

1. dobry humor  

2. wygodne obuwie (będziemy tańczyć krzesanego)  

3. zdjęcia klasowe (dowody na to, że byliśmy jedynym i niepowtarzalnym rocznikiem) 

4. okulary (aby móc trafnie rozpoznać siebie na zdjęciach)  

5. teksty starych jak my piosenek, ocenzurowane bądź nie (będzie śpiew solo i w chórze) 

Wyostrzyć swoje zmysły: 

1. węchu – by móc wyczuć dobrą aurę wokół spotkania 

2. smaku – bowiem kubki smakowe poddane będą próbie  

3. słuchu – w panującym gwarze spraw materialnych wyłuskać tony liryczne i nuty nostalgiczne 

4. wzroku – aby w tłumie rozpoznać starych dobrych znajomych  

5. głos – przesmaruj struny głosowe, ucz się oddychać przeponą - gardło angażując pożyteczniej 

Ponadto trzeba potrenować przed lustrem: 

1. mimikę – poćwiczyć ekspresję mięśni twarzy, by pod uśmiechem ukryć ból rozstania po imprezie 

2. biceps i kibić – aby nad ranem na zakończenie imprezy móc zatańczyć z młodzieńczą werwą twista 

Już dzisiaj trzeba odnotować w kalendarzu z adnotacją WAŻNE! 

pod datą 19 czerwca 2004 - spotkanie w Rabce  
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Aneks 11.  „Smaki Matecznika” piosenka na 30-lecie matury  

Ta historia opowiada o niezwykle miłych sprawach 
Gdy do szkoły się chodziło, sami wiecie jak to było 
Z nami nudzić się nie dało, czasem się zażartowało 
I po parku spacer w lecie o szczegółach sami wiecie 
           Ławki dudniące, schody skrzypiące 

 WC-ty zadymione, paszcze nie ogolone 
Teraz kiedy przeminęły szkolnej ławki piękne czasy 
Ze łzą w oku doń wracamy i do kumpli i do klasy 
Nie zmienili się tak bardzo przyjaciele z dawnych czasów 
Dziś w Romerze się zebrało wiele dam i kilka asów. 
           Ławki nadal dudniące, a schody wciąż skrzypiące 
 WC-ty odnowione, dziś głowy podgolone 
Bida Bidy się nie ima, każdy chłopak fason trzymał 

Ćmili fajki, bełta pili, czasem z kumplem się pobili 
Ubarwiali dziewczyn życie, marząc o jedynej skrycie 
Do Bardotki porównanie lub podobne jej wydanie. 
 Serca MEN-ów gorące, a oczy w bok „łypiące” 
 Na chwile te szalone, już szanse są znikome. 
Silne duchem nasze panie, pora o nich zmienić zdanie 
Że płeć słaba i płaczliwa, te slogany są kłamliwe 
Nic, że puder no i szminka, wczoraj czarna dziś blondynka 

Raz pod wozem raz na wozie, dzięki tej metamorfozie. 
            Serca nadal dudniące, już wnuki nam „kwilące” 
 Chcemy być uwodzone a chwile to szalone. 
Po trzydziestce od matury, każdy z nas mądry z natury 
Toż przeżyło się przez lata, młodych wspomnień wielka strata 
Część z nas w Rabce, reszta w świecie, a kilkoro zaś w powiecie 
Rozjechała się gromada, spotkać czasem się wypada. 
           Choć ławki są dudniące, i schody wciąż skrzypiące 
 A oczy łzą zamglone, wspomnienia odkurzone. 

Chcemy sprawdzić – stoi „buda”, widząc je wierzymy w cuda 
Ten budynek, wąskie schody, ciasno w salach, niewygody 
Brak pomocy dydaktycznych, do wzmocnienia sił fizycznych. 
Wszystko nic to, ważne mało, skoro wiedzę się dostało. 
            Ławki dudniące, schody skrzypiące 
 Komórki odkurzone, a ścieżki wytropione (drogi wytyczone) 
Pedagogów widok cieszy, gdy z pomocą „głąbom” spieszył 
Pamiętamy Wasze chęci, recytować „wsjo” z pamięci 

To nam wbito w nasze głowy: macie prawo do odmowy 
Odpowiedzi na pytanie i niewiedzy wykazanie. 
            Ławki dudniące, schody skrzypiące 
 Nasze mózgi przydymione, klasówki zawalone. 
Teraz fakty powiążemy, co nas łączy pokażemy 
Kamil uczył się w tej „budzie”, Grzesiu w „AVE” sprostał nudzie 
Pani Szymska Was uczyła, Grzesia serce też zdobyła 
Włożę teraz Toruń, Madzię... Tutaj będzie mój wykładzik. 

            Dźwięki dudniące, ręce klaszczące 
 Wersety ułożone i brawa wymuszone 
Dwóch studentów rodem z Rabki, na magistra mając chrapki 
Do Torunia wyjechało, w Alma Mater jakich mało 
Wziąć nauki z socjo... psyche.... nie wpadając nadto w pychę 
Bo ja w Grzesiu i Kamilu widzę belfrów w dobrym stylu. 
            Dźwięki dudniące, ręce klaszczące 
 Wersety ustalone i brawa założone...KLAP..KLAP... 

Pozostaje jeszcze Madzia, córka moja w którą wkładam 
Te idee o powrotach, o mych ścieżkach i wykrotach 
Siła wspomnień (też tych z ławki), cieszy mnie jak Ją... zabawki. 
            Dźwięki dudniące, ręce klaszczące 
 Wersety zakończone, me oczy załzawione...KAP..KAP... 
 
Słowa: Maria Marta Kwatyra, Muzyka: Kamil Majda i Grzegorz Klimczak, Rabka-Zdrój, 19.VI.2004 r. 
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Aneks 12. Zestawienie narratorów z uwzględnieniem ich biografii 

i wykształcenia 

Lp 
KOD NOTA BIOGRAFICZNA BADANYCH Wykształc

enie - 

zawód 
1 MR:1950 

 

Po maturze rozpoczął pracę fizyczną w składzie drewna. Następnie 

powołany do wojska do Szkoły Lotniczej w Warszawie. Po odbyciu 

służby wojskowej (zwolniony ze względu na stan zdrowia) pracował 
jako kierownik domów wczasowych. Obecnie na emeryturze. 

 
Średnie 

2 MO:1948 

 

6 klas szkoły podstawowej ukończył przed wojna, siódmą w czasie 

okupacji. Małą maturę zdał w gimnazjum Wieczorkowskiego, 

rozpoczął w 1947 r. naukę w liceum. Po maturze zdaje egzamin na 
UJ Wydział Lekarski. Po studiach rozpoczął pracę w szpitalu 

w Zakopanem, następnie w Rabce. W latach 1959-1960 wyjazdy na 

praktyki do Holandii i Niemiec. Doktorat z torakochirurgii 
w Zakopanem. Następnie pracuje w dużym zespole sanatoryjnym 

pod Gdańskiem. Od 1970 r. pełnił funkcję kierownika kliniki 

torakochirurgicznej i kardiochirurgicznej w Gdańsku. w 1979 r. 

został powołany do Warszawy na stanowisko dyrektora Instytutu 
Gruźlicy i kierownika Kliniki Chirurgicznej. 

 
Wyższe, 
profesor 

chirurgii 

 

3 KR:1951 

 

Urodziła się w 1932 r. Po ukończeniu gimnazjum Wieczorkowskiego 

przeniosła się do Zabrza, tu zdała maturę. Zdawała na Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie bez powodzenia. Zamieszkała 

w Krakowie, wyszła za mąż. Odeszła od męża, który nie aprobował 

jej pasji (malarstwo) i wraz z trzema córkami przeniosła się do 

rodziców do Rabki. 

 
Średnie 

4 KO:1950 Po maturze studiowała w Krakowie, nauczycielka języka polskiego Wyższe 

pedagog. 
5 MR:1957 

 

Po maturze zdawał na Półtechnikę Krakowską i Gliwicką, nie dostał 

się z braku miejsc. Ukończył studia zaocznie, pracował w Krakowie 
do 2000 r., kiedy to przechodzi na emeryturę. W 2006 r. 

przeprowadza się do Rabki. 

Studia 

wyższe 
techniczne 

6 MO:1957 Studia ukończył w Lublinie, Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, 
na SGPiS uzyskał doktorat z ekonomiki produkcji. Mieszka 

w Lublinie. 

Wyższe 
prawnicze 

7  
KR:1956 

Po liceum rozpoczęła studia we Wrocławiu, prawo na uniwersytecie 

wrocławskim, nie skończyła studiów, wyszła za mąż i wróciła do 
Rabki. Pracowała w Gromadzkiej Radzie, potem w Gminnej 

Spółdzielni, następnie 7 lat pracowała, jako kierownik transportu, 

a później w handlu 15 lat. Obecnie prowadzi prywatną działalność 
gastronomiczną. 

 
Średnie 

8 KO:1960 Córka dyrektora A. Stefanowicza. Po maturze studia pedagogiczne na 

UJ polonistyka. Obecnie emerytowana nauczycielka. 
Wyższe  
pedagog. 

9 MR:1965 
 

Po maturze rozpoczął studia na Politechnice Krakowskiej, po 
pierwszym roku przeniósł się na Wyższą Szkołę Pedagogiczną 

w Krakowie. Skończył kierunek nauczycielski matematyczno – 

fizyczno – techniczny. Od 1973 roku pracował w charakterze 

nauczyciela w Instytucie Pstrowskiego w Rabce. Od 1991 r. dyrektor 
szkoły. Obecnie na emeryturze. 

 
Wyższe  
pedagog. 
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10  

 
MO:1968 

 

Po maturze w tajemnicy przed szkołą i rodziną zgłosił się do 

seminarium w Krakowie, rozpoczął studia w krakowskim 

seminarium duchownym z filozofii w 1969 r. W latach 1969-71 
służba wojskowa w Szczecinie, powołany do wojska po pierwszym 

roku seminarium. Święcenia kapłańskie 18 maja 1975 r. Po 

święceniach wikary w Dobczycach, później w Trzebinie Sierszy 

i Rudawie koło Krakowa. Po 9 latach pracy wikariusza wyjechał do 
Brazylii – Rio de Janeiro, skierowany przez kardynała Macharskiego. 

Obecnie proboszcz w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej 

Fatimskiej w Rio de Janeiro. Utrzymuje kontakt z Polską: coroczne 
urlopy, zjazdy maturzystów, rocznice organizowane przez kolegów 

kapłanów. 

 
Ksiądz,  
Wyższe 

11 KR:1980 

 

Ukończyła Filologię Polską na UJ w Krakowie. Po studiach 

rozpoczęła pracę w Liceum Romera, jako polonistka. Pracuje do dnia 
dzisiejszego. 

Wyższe 

Pedagog. 

12 KO:1967 

 

Studiowała w Poznaniu na Akademii Ekonomicznej, później 

przeniosła się do Warszawy, gdzie mieszka od 1971 r. Często 
przebywa w Rabce (w okresie letnim i zimowym). Duża aktywność 

zawodowa, ukończyła liczne studia podyplomowe. 

Wyższe 

ekonom. 
i pedagog. 

13 MR:2000 Ukończył liceum lecz nie zdał matury. Dwa lata pracował na stacji 

paliw. Obecnie agent ubezpieczeniowy, prowadzący własną firmę. 
Średnie 

14 MO:2006 „Już w szkole średniej myślałem żeby pójść do seminarium, chociaż 

też jeszcze brałem pod uwagę dziennikarstwo albo psychologię. 

Ostatecznie w trzeciej klasie zdecydowałem, że pójdę na teologię” 

Wyższe 
Ksiądz 

15 KR:2000 Po maturze studia, z wykształcenia pedagog szkolny. Pracowała 
w Liceum Romera przez 3 lata, po czym wyjechała do USA. 

Rodzina; troje dzieci, pierwsze urodziła w wieku 30 lat 

Wyższe 
Pedagog  

16 KO:2002 Po maturze studiowała biologię na UJ w Krakowie. 3 lata spędziła 

w Anglii. 
Wyższe 

  Opracowanie własne na podstawie rozmów z narratorami. 
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Aneks 13. Podmioty szkoły pojawiające się w narracjach badanych 

L.P 

IDENTYF. Nauczyciele Uczniowie Dyrektorzy Pracownicy 

Obsługi 

Rodzice Partnerzy 

1 MR:1950 17 5 2  1 1 

2 MO:1948 14 8 1  1 1 

3 KR:1951 9 1 2  1  

4 KO:1950 10 2 4    

5 MR:1957 14 13 2  1  

6 MO:1957 15 5 2  1  

7 KR:1956 25 5 4   2 

8 KO:1960 20 7 2 1 4  

9 MR:1965 26 16 2 2   

10 MO:1968 3 5 2  1 1 

11 KR:1980 17 3 1    

12 MO:1957 12 20 1 1 2  

13 MR:2000 14 4 1    

14 MO:2006 16 0 2    

15 KR:2000 9 4 1    

16 KO:2002 15 5 1 1   

 Razem 236 103 30 5 12 5 

  Opracowanie własne, na podstawie analizy narracji. 
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Aneks 14. Przykładowa transkrypcja wywiadu – Barbara (matura 1967) 

Miejsce: gabinet dyrektora I LO  

Data: 27.07.2018  

Jak mogłaby Pani opisać swoje życie w tej szkole, proszę opowiedzieć wszystko, co Pani przychodzi na 

myśl, wszystkie Pani informacje są dla mnie istotne. Proszę zbudować swoją opowieść, którą można 

byłoby zatytułować: Jak Pani wspomina Liceum im. E. Romera w Rabce- Zdroju, jak zapisało się 

ono w pamięci, jak Pani ocenia ten okres swojego życia, szczególnie czas spędzony w szkole oraz 

występujące w niej relacje międzyludzkie, jaka to była dla Pani placówka?”  

 
Transkrypcja wywiadu Kategorie, kody 

Ja kończyłam liceum, jako jedna z najmłodszych w klasie maturalnej, bo ja miałam 16 

lat i 8 miesięcy jak zdawałam maturę, dlatego że w szkole podstawowej w pierwszym 

roku zrobiłam dwie klasy, pierwszą i drugą i przez to miałam zapas później. Natomiast 

studia skończyłam mając 20 lat z kawałkiem. Studiowałam w Poznaniu, na Akademii 

Ekonomicznej, po zakończeniu dostałam pracę w Warszawie od 1971 roku, tam 

mieszkam już 47 lat. Ale zawsze chętnie wracam do Rabki, ile razy przechodzę tu obok 

liceum, to zawsze zaglądam właśnie do tego okna klasy ósmej,  pojawiają się 

wspomnienia. Bo to teraz sala romerowska, a kiedyś to była nasza klasa, tam to się 

wszystko zaczęło. 

 W ubiegłym roku miałam 50 - lecie, matury. Ale zjazd zrobiliśmy dopiero w tym roku 

w styczniu, w Krakowie, u naszego kolegi, księdza Wacława Kozickiego, który kończył 

razem z nami liceum, obecnie jest księdzem emerytem. Na spotkaniu było nas 

osiemnaście osób, uważam, że bardzo dużo. Było fantastyczne spotkanie. Na nowo 

odżyły te wszystkie koleżeńskie układy. Mamy ze sobą kontakt, wymieniliśmy się 

telefonami.  

Najbardziej wspominaliśmy sytuacje związane z psikusami w trakcie nauki w szkole. 

Oczywiście profesorów bardzo wspominamy pozytywnie, bo to była nieprawdopodobna 

kadra. Wychowawczyni, pani Zofia Madler. Polonistka, pani Maria Białoń, która jak 

nam kiedyś powiedziała zakochała się w Gagarinie, to myśmy boki zrywali. Pani 

Mikutowa - język rosyjski, ciężki był to przedmiot.  

Pan Jaremski, nauczyciel fizyki. Jeden z moich kolegów, który zdawał na politechnikę 

krakowską, wtedy były egzaminy ustne, gdy go zapytali na egzaminie, z którego liceum 

jest i kto go uczył fizyki, to im powiedział, że z Rabki, i że go uczył fizyki profesor 

Jaremski dostał piątkę bez żadnych pytań. Po prostu to był człowiek, który bardzo był 

wymagający, był rygorystyczny niesamowicie, to jest legenda Liceum. Wszyscy 

przed nim drżeli, w czasie roku szkolnego robił swoje, ale na koniec wszystko się dobrze 

kończyło, wtedy miękł. Miał chyba jakiś awers do kobiet, bo zawsze mówił, ty lalo 

malowana. Oczywiście myśmy drżeli przed każdą fizyką i z tej okazji napisaliśmy 
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klasowy wierszyk. Dzwonek, fizyka, biegną matołki potem zalane, każdy z nich stara się 

wlepić w ścianę. Wstępuje na schody, cisza, o rany, idzie, idzie nasz fizyk kochany. 

Wchodzi na podium spodnie w ręce trzyma i dziwna mina, quiz się zaczyna. Tymczasem 

w ławkach legną matołki i każdy drżącymi wargami powtarza Ojcze nasz, Zdrowaś 

Maria, i zaraza drży, jak w febrze klasa cała, a do uszu każdego dolatuje: pała, pała, 

pała, wiecznie niedostatecznie. Dzwonek, wydech. Nikt w swe siły już nie wątpi, a tu głos 

z katedry, ciąg dalszy nastąpi. Budzisz się w nocy a w uszach Ci kole: wylecisz, wylecisz 

matole.  

Tak, to były właśnie słowa profesora Jaremskiego, który używał takich słów: ciołki, 

matołki, lale malowane. Ale potrafił nauczyć, wręcz wymusić. Chociaż uważał, że 

kobiety nie są zdolne do pojęcia fizyki, tylko panowie. Kiedyś były inne czasy. Każdy 

z nas miał respekt i nikt by się nie poskarżył na takiego nauczyciela, bo od razu rodzic 

by powiedział, widocznie zawiniłeś. 

Chemii uczyła nas pani profesor Fulińska. Kobieta, która była po ogromnych 

przeżyciach w obozie w Ravensbruck. Czasami nam o tym wspominała. O niej też 

napisaliśmy wierszyk. Miała taki charakterystyczny sposób wymawiania słów. Wierszyk 

ten brzmiał tak: Siedzi Fula na katodzie hej. Trzyma nogi na anodzie hej. Macza pióro 

w kwasie solnym hej. Pisze dwóje w stanie wolnym hej. Ktoś wychodzi do tablicy Fula 

wrzeszczy, drze się, krzyczy. Tłumacz mówi z miną srogą przytupując sobie nogą. Gdy 

nie umiesz i na oczach pas masz biały musisz zdawać okres cały. Choćbyś wiedzę jakąś 

miał to i tak dwója wpada w kartotekę zaplamiając hipotekę.  

PO i wychowania fizycznego uczyła nas Pani Porębska. Ciągle pamiętam tę gimnastykę 

i raz i dwa i trzy i cztery, i raz i dwa i trzy i cztery. To człowiekowi utkwiło w pamięci. 

Matematyki uczyło nas kilku nauczycieli, dzisiaj już nie pamiętam ich nazwisk, 

pamiętam tylko Kolawę.  

Wreszcie niezapomniany profesor Tomaszewski, który uczył nas historii i miał jeszcze 

dodatkowe lekcje z łaciny. Kazał nam nauczyć się na pamięć złoty wiek cezara.  

Za moich czasów dyrektorem był pan Stefanowicz. To był też uroczy człowiek. 

Bardzo wszyscy go lubili. Był też taki konkretny. Czasami mówił tak, że nie zawsze 

rozumieliśmy, co mówił. Seplenił troszkę. Miłe wspomnienia.  

Pani Skuła uczyła mnie biologii, to też był człowiek, z którego czasami można było 

się pośmiać, ale wierszyk nie został napisany.  

Te wierszyki pisała nasza grupa klasowa, grupa rabczańska. Bo myśmy poza szkołą, 

prawie, co tydzień spotykaliśmy się, u kogo innego w domu. W tej grupie oprócz mnie 

była Basia Kotlicka, Ewa Ładyńska, Ela Szreniawa, Bożena Wojtkiewicz, pięć 

dziewczyn, i był także Krzysiek Poraziński, Jasiek Polański, Andrzej Szydłowski, 

Krzysiek Barski. Była nas dziewiątka, niestety Krzysiek Barski nie żyje. Bardzo się 

przyjaźniliśmy, potrafiliśmy jakieś sztuki odgrywać, chodziliśmy na Banie, 

udawaliśmy Romeo i Julię, graliśmy różne sztuki, ale to wszystko już było poza 

lekcjami, poza szkołą. No i prywatki i tańce przy tych płytach takich widokówkowych. 
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Za każdym razem u kogoś innego.  

 

Ale w domu oczywiście reżim był niesamowity. Ja pamiętam w jedenastej klasie na 

Bożeny, czyli w marcu, spotykaliśmy się na imieninach u mojej koleżanki, która 

mieszkała na Podhalańskiej. Tato mnie spytał przed wyjściem, o której zamierzam 

wrócić, klasa maturalna. Ja bojąc się, że mi wyznaczy wczesną godzinę, powiedziałam, 

że o dwudziestej drugiej na pewno będę. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a ja 

musiałabym, jako jedna jedyna wychodzić z zabawy. No i dzwonię do domu, czy mogę 

zostać jeszcze do jedenastej, bo będziemy wszyscy razem wracać, a trzeba było przez 

park przelecieć na ulicę Pocztową. No i tato mówi, ja już leżę w łóżku, ale ubieram się 

i idę, jeżeli się boisz idę po ciebie, bo była ustalona godzina dziesiąta. Ubrałam się jak 

najszybciej i biegłam, żeby jak najbliżej domu ojca spotkać. Była duża dyscyplina, 

każdy z nas miał taką dyscyplinę, nie tylko ja.  

My rabczanie trzymaliśmy wielką sztamę. Oczywiście nigdy nie poniżaliśmy w żaden 

sposób ludzi przyjezdnych. Był podział dlatego, że myśmy byli na miejscu i tutaj 

mieliśmy więcej szans spotkania się, a oni prosto po szkole biegli do pociągu, bo już 

pociąg był czternasta z minutami. No i każdy do swojego domu dojeżdżał. Chodziłam do 

klasy tak zwanej przyjezdnej, bo wtedy chodziło się na dwie zmiany. Były lekcje do 

południa i po południu i w tej klasie z Rabki było nas osiem, czy dziewięć osób tylko, 

a reszta to była młodzież, która przyjeżdżała z okolic.  

Nasza rabczańska grupa trzymała się razem, ale ci zamiejscowi, przecież też mamy 

bliski kontakt, rozsiani są po całej Polsce. Mam kolegę, Józefa Kowalczyka, kapitana 

żeglugi, który mieszka w Gdyni, a pochodzi z Raby Wyżnej. Mam koleżankę 

w Krakowie, panią doktor. Marysia Kalczyńska z Mszany Dolnej. Romek Rogalski 

był po lotnictwie, skończył na politechnice wydział lotniczy. Później był burmistrzem 

dzielnicy Warszawa-Ochota. Z tego, co wiem, to mnóstwo ludzi, większość z nas, 

pokończyła studia. W Warszawie, mieszkał Romek Rogalski, niestety już nie żyje, był 

burmistrzem dzielnicy Warszawa-Ochota.  

Ja także mieszkałam w Warszawie, pracowałam na różnych stanowiskach włącznie 

z dyrektorowaniem, skończyłam podwójne studia, ekonomiczne i pedagogiczne. 

W trakcie tej pracy ekonomicznej pracowałam cały czas z dorosłymi w szkole. Później 

jak szłam na emeryturę, tą główną, to pracowałam w dziennej szkole. Jeszcze w tym 

roku byłam w komisji maturalne. Ciągle jestem gdzieś tam zapraszana. Poza tym pełnię 

różne funkcje. Jestem prezesem stowarzyszenia absolwentów “Koło warszawskie”  

z Poznania, uczelni poznańskiej, od 1 sierpnia zaczynam ponownie pracę na cały etat. 

 

Pamiętam jak byłam w dziesiątej klasie, wtedy wszystkie 10-te klasy, miały mieć 

wycieczkę, był początek maja, zaraz po pierwszym maja, pierwszy poniedziałek. Spadł 

śnieg, wichura no i powalone drzewa. Przyszliśmy do szkoły, oczywiście bez 

podręczników, bez książek. Czekaliśmy na otwarcie klas, na korytarzu, bo klasy były 

lekcjach 

 

 

 

 

Relacje 

Dyscyplina 

w wychowaniu, 

relacje 

z rodzicami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podział w klasie 

Organizacja 

szkoły 

Dwuzmianowy 

system nauczania 

 

 

 

 

 

 
Klasa 

Wspomnienia 

kolegów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Praca zawodowa 

Historia życia 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aktywności 

Wagary 

 



337 

zawsze zamknięte. Przyszli wychowawcy i zakomunikowali, że odbędą się normalne 

lekcje. Naszą pierwszą lekcją miał być język rosyjski i wtedy padło hasło uciekamy, 

chcieliśmy zrobić sobie wycieczkę, tak jak było zaplanowane. Kilka osób się wyłamało 

z tego, ale większość z nas, z tych wszystkich trzech klas, uciekła.  

Na drugi dzień przychodzimy do szkoły, klasy zamknięte. Przyszedł wychowawca pod 

klasę i mówi, że mamy dzień wolny, bo o osiemnastej jest spotkanie z rodzicami i nie 

mieliśmy drugi dzień lekcji, no ale wszyscy już drżeli. Po tym spotkaniu z rodzicami 

dowiedzieliśmy się, że z przedmiotów, z których uciekliśmy zdajemy egzamin z całego 

roku. Oczywiście większość z nas wszystkie oceny miała, co najmniej o stopień niżej 

wtedy na koniec roku. To była konsekwencja ucieczki, niestety. Poza tym pamiętam, jak 

było dopuszczenie do matury, to też zrobiliśmy taki numer nieciekawy. Przed szkołą, tu 

jak kawiarnia, ze światełkami, ze świeczkami, spotkaliśmy się i balowaliśmy, 

a nauczyciele obradowali, kogo dopuścić, a kogo nie. Także różne takie żarty 

młodzieńcze były.  

Ja w zasadzie szkołę wspominam bardzo dobrze, co nie znaczy, że zawsze miałam same 

piątki. Bardzo lubiłam wyliczyć sobie, kiedy będę pytania i czasem mi się to udawało 

i jak trafiłam to była piątka, a jak nie trafiłam to była dwója.  

Nie miałam później żadnych problemów na studiach. Pomimo tego, że nauczyciel od 

matematyki w liceum się zmieniał, to później na studiach, gdzie miałam bardzo dużo 

matematyki, statystyki i ekonometrii, czyli przedmiotów też związanych z matematyką, 

zawsze sobie bardzo dobrze radziłam, zawsze miałam piątki, chociaż studia 

w Poznaniu były bardzo wymagające.  

Fakt, że miałam dobre podstawy pozwoliło mi pracować w czasie studiów dziennych 

i od drugiego roku utrzymywać się samej. Zdawałam na handel zagraniczny, dlatego 

trafiłam do Poznania, bo był w Warszawie, Poznaniu i w Gdańsku. Niestety konkurencja 

była nieprawdopodobna, było powyżej dziesięciu osób na jedno miejsce. Wszystkie 

egzaminy zdałam i dostałam od razu propozycje innego wydziału. Także skończyłam 

ekonomikę produkcji. Później od trzeciego roku robiłam studia pedagogiczne, a po 

studiach zaliczyłam sześć studiów podyplomowych. To pozwoliło mi wytrwać w trakcie 

konkurencji na rynku pracy. Pomimo urlopów wychowawczych pozwoliło mi wytrwać 

do samej emerytury bez problemu. Nigdy nie miałam problemu, że mogą mnie zwolnić, 

że mogę stracić pracę. Zawsze wolałam ścisłe przedmioty. Bardzo łatwo przychodziła mi 

nauka języków obcych. Teraz jak przeszłam na emeryturę skończyłam już kilka 

poziomów języka angielskiego, którego się nigdy nie uczyłam, bo jak nie miałam 

zajęcia, to dalej się uczyłam. Ja myślę, że takie pozytywne zaszczepienie właśnie tej 

nauki tutaj w tej szkole, bo szkoła podstawowa to całkowicie, co innego było, to 

procentowało później w przyszłości. To jest zasługa właśnie tamtych nauczycieli, moich 

nauczycieli, oraz kolegów i koleżanek.  

Myśmy się bardzo wspierali. Chociaż były też inne pozaszkolne wybryki, które 

mieliśmy w czasach licealnych, poza tym duży wpływ mieli rodzice, chociaż trzymali 
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nas bardzo krótko w tamtych czasach. Myślę, że to jest całkowicie, co innego aniżeli 

teraz. Dlatego, na przykład, nie wolno nam było iść do kina na film od 18 lat. Jak się 

chodziło do liceum to się nie miało się 18 lat. W szkole nie mieliśmy wycieczek poza 

wyjazdami to Krakowa, do teatru. Nigdzie poza tym nie jeździliśmy. Pamiętam jeszcze 

studniówkę, gdzie obowiązkowy strój to była biała bluzeczka, granatowa spódniczka. 

Nie było żadnych innych sukien balowych, a studniówka, to była przeurocza zabawa. 

W tym czasie na terenie szkoły nie było dyskotek, czy innych zabaw.  

I wtedy dużą rolę odgrywał pan Chlipała, który nam przechowywał niektóre rzeczy, 

których nie można było mieć. Chlipała, legendarna postać, był bardzo lubiany i to nie 

był zły człowiek. Miał swój nałóg, ale z tym nałogiem radziła sobie świetnie pani 

Chlipałowa, brała szmatę i go tą szmatą ćwiczyła, na oczach naszych. On najbardziej był 

obrażony, że to my widzimy. Nie, że dostał tą szmatą, lecz że młodzież widzi. Myślę, że 

więcej wspomnień z panem Chlipałą to by mieli koledzy, bo oni tam często do niego 

zaglądali. Natomiast my dziewczyny to byłyśmy porządne 

Natomiast zawsze były akademie w tamte święta państwowe np. rocznica rewolucji 

październikowej. Nie było żadnych innych uroczystych spotkań świątecznych, łamania 

się opłatkiem, tak jak teraz to ma miejsce. Szkoła była taką stricte suchą szkołą, nie było 

także żadnych nacisków ideologicznych. Nie pamiętam żadnych organizacji, było chyba 

harcerstwo, ale myśmy, chyba przez panią Mikutową, nie chodzili na żadne harcerstwo.  

Z resztą my wszyscy byliśmy jakoś tak nastawieni, że nikt z młodych ludzi nie buntował 

się wtedy, bo każdy miał swój cel, chciał skończyć szkołę. Może taki bardziej 

buntowniczy był Artur Ilgner, on zawsze potrafił wypowiadać swoje zdanie. W efekcie, 

w ten pamiętny dzień nie został dopuszczony do matury i wiem, że zdawał maturę 

w Warszawie. Zresztą on do nas przyszedł z opóźnieniem. u państwa Wieczorkowskich 

mieszkał. Przyszedł chyba dopiero do dziewiątej klasy do nas, spadł z wyższej klasy, 

powtarzał klasę, był rok starszy od nas. Ze mną kończył Edek Konieczny, Marek 

Omiecki, oni też byli starsi ze spadów. Wśród moich koleżanek była Ewa Szreniawa. 

Los ją rzucił do Stanów, skończyła szkołę muzyczną w Krakowie, po liceum, wyższą, 

w klasie śpiewu, później śpiewała w Alibabkach. Ona przyjeżdża raz do roku albo raz na 

dwa lata do Warszawy, mam z nią kontakt, spotykamy się. Przeżyła też swoją tragedię 

życiową, bo zaraz w rok po ślubie mieli wypadek w sylwestra z mężem, Stanisławem 

Gąsienicą-Brzegiem, który grał w zespole Hagaw. Mąż zginął, wtedy po jego śmierci 

uciekła z Polski, bo nie mogła tu sobie znaleźć miejsca. Poza tym mam drugą koleżankę, 

która mieszka w Stanach. To jest Basia Kotlicka, po mężu Żaczek, pracowała na 

politechnice gliwickiej, była anglistą, jako lektor, a później los też ją rzucił do Stanów 

i tam mieszka nadal. Jasiek Polański, też z mojej klasy, ożenił się w Pułtusku, byłam 

nawet na jego weselu, dawno, dawno. Wiem, że przez dłuższy czas był dyrektorem. 

Większość moich kolegów i koleżanek zrobiło duże kariery. Ewa Ładyńska, 

Pomianowska po mężu, mieszka w Warszawie. Krzysiek Poraziński, jego ojciec miał 

na Poniatowskiego aptekę, ożenił się z warszawianką i skończył wyższą szkołę morską 
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i jako kapitan żeglugi wielkiej teraz jest na emeryturze.  

My, jako absolwenci liceum mieszkający w Warszawie staramy się utrzymywać 

kontakty. Czujemy się wtedy bardziej młodzi. Bo wracają właśnie te wszystkie 

wspomnienia. Z Rabką czuję więź z dwóch powodów. Nie mam tu żadnej bliskiej 

rodzin, natomiast wspomnienia tych młodych lat, które tu przeżyłam, mnie przyciągają 

i cmentarz, grób rodzinny, nic więcej. Ale staram się być tu każdego roku, w czasie 

wakacji, tydzień, czasami więcej i we wszystkich świętych.  

Cały czas staram się być aktywną. Na przykład w Warszawie, pomagam ludziom 50+. 

Wprowadzam ich w świat komputeryzacji, ponieważ jestem po wszystkich szkoleniach 

informatycznych łącznie z pisaniem programów. No i robię to społecznie, przy urzędzie 

miasta stołecznego Warszawy. Wyżywam się w ten sposób i to lubię. Nie wiem teraz jak 

to wszystko pogodzę z moją pracą. Wszyscy mówią, że jestem wyśmienicie 

zorganizowana, na co mają wpływ moje młode lata. Człowiek to, co wyniósł, jako 

dziecko, to mu pozostaje na zawsze. Staram się być aktywną, jeżdżę na nartach, w tym 

roku też byłam w górach, po czterdziestu latach założyłam łyżwy w tym roku, chodzę 

dwa razy w tygodniu na siłownię. Nie wiem na ile mi jeszcze starczy sił, ale czuje się 

wtedy dobrze. 

Wspominała Pani imprezy szkolne? 

Apele szkolne były na placu przed szkołą. Nie utkwiły mi w pamięci żadne konkretny 

apele szkolne. Informację do klasy zawsze przynosił wychowawca. Nie było jakiś takich 

ogólnych apeli.  

Na pewno w naszych czasach nie mieliśmy, porządnej bazy sportowej tutaj w szkole. 

Było sporo ludzi, którzy mieli jakiś talent sportowy, pamiętam Marek Omieckegoi 

pięknie jeździł na nartach, wszyscy mu zazdrościliśmy. Myślę, że jakby były jakieś 

wsparcia dla takich ludzi to by może oni więcej osiągnęli. Nie było tego. Nie było. 

Pamiętam w szkole podstawowej, trenowałam w klubie Wierchy rzut dyskiem.  

Ze szkoły podstawowej mam jeszcze kilka takich wspomnień, no, bo to jak panu 

mówiłam, uczyłam się albo się nie uczyłam. Piątka była albo dwója. Ale zawsze się 

zakładałam z tatą, że na koniec roku będę miała same piątki. Te zakłady szły szósta 

klasa, siódma klasa. W szóstej klasie zakładałam się o rower, bo to kiedyś był sukces 

mieć rower. No i wywalczyłam, bo miałam same piątki. W siódmej klasie założyłam się 

o narty plastikowe. To było coś, niezwykle dechy. No i groziła mi jedna czwórka wtedy, 

z matematyki, u pana Gawrona. On był moim wychowawcą i uczył matematyki i wf-u. 

Poszłam do niego i powiedziałam, że ja tu mam zakład z tatą o narty plastikowe, jak nie 

będę miała tej piątki, to ja nie będę miała nart. To powiedział, przyjdź kochana to cię 

przepytam. No i zdobyłam narty.  

W liceum się już nie zakładałam, miałam początek liceum bardzo ciężki, dlatego że już 

we wrześniu w ósmej klasie zachorowałam na żółtaczkę, którą gdzieś w czasie wakacji 

złapałam. Leżałam w szpitalu zakaźnym tam nad Poniczanką. Po powrocie stamtąd 

złapałam szkarlatynę, prawie dwa miesiące w ósmej klasie nie chodziłam do szkoły i to 
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zaraz na początku roku. Później musiałam pozaliczać te zaległości. Jakoś szło dalej.  

Nie miałam samych piątek. Moje siostry były inne, bo one były takie mole książkowe. 

Natomiast ja uważałam, że muszę mieć na wszystko czas i miałam czas, a oceny miałam 

na tyle dobre, że nie miałam nigdy większych problemów, ale zdarzały się także trójki 

na świadectwie. Najważniejsze, że zdobyłam wyśmienitą podstawę, to właśnie bardzo 

cenię i przez to tak miło wspominam te lata tutaj spędzone, bo to dało mi bazę do dalszej 

nauki. Moja starsza siostra chodziła także tutaj, a młodsza poszła już do liceum 

muzycznego w Krakowie. Obydwie siostry mieszkają na stałe za granicą; jedna jest 

w Paryżu, a druga jest w Kanadzie. Ale obie są w tej chwili w Polsce.  
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Aneks 15.  Transkrypcja wywiadu – Sławomir (matura 1959) 

Miejsce: gabinet dyrektora i LO,  

Data: 17.08.2017 r.   

Jak mógłby Pan opisać swoje życie w tej szkole, proszę opowiedzieć wszystko, co Panu przychodzi na 

myśl, wszystkie Pana informacje są dla mnie istotne. Proszę zbudować swoją opowieść, którą można 
byłoby zatytułować: Jak Pan wspomina Liceum im. E. Romera w Rabce- Zdroju, jak zapisało się 

ono w pamięci, jak Pan ocenia ten okres swojego życia, szczególnie czas spędzony w szkole oraz 

występujące w niej relacje międzyludzkie, jaka to była dla Pana placówka?”  
 

 
Transkrypcja wywiadu Kategorie, kody 

Jestem jednym z trójki, którzy tę uczelnię ukończyli, mieszkam w Lublinie od 59 roku, od 

czasu kiedy po maturze poszedłem na studia.  

Skończyłem najpierw wydział prawa. Na piątym roku już byłem starszym asystentem, 

potem byłem sekretarzem, ponieważ byłem przewodniczącym rady uczelnianej zrzeszenia 

studentów polskich na uniwersytecie. Byłem członkiem senatu, to najliczniejsza 

organizacja młodzieżowa i byłem później sekretarzem komisji tworzącej wydział 

ekonomiczny na Uniwersytecie Lubelskim, skończyłem ekonomikę produkcji na SGPisie. 

Tam też otworzyłem przewód doktorski w następnym roku. 

Miałem wielką słabość do pana profesora Tomaszewskiego, ponieważ już wiedziałem, że 

będę szedł na studia prawnicze, czyli historia, geografia. Walczył z generałem Andersem 

na Wschodzie w Palestynie, pod Monte Cassino, ale on był w łagrach sowieckich na 

początku. Otóż miał takie powiedzenie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie było nici 

porozumienia ze słuchaczami z uczniami. To pan profesor Edward Tomaszewski zwykł 

mawiać „Skończycie tą szkołę, bo większość kończy, być może skończycie i studia, ale 

i tak będziecie ćwierćinteligentami, bo greki nie znacie” [śmiech]. Bo on uczył łaciny, 

historii, ale greki w programie nie było, a znał tę grekę. Ja mu przysłałem taki bardzo 

wdzięczny list z kartką z Troi i podziękowałem mu za to, że przez te trzy lata historii, bo 

historia była trzy lata w szkole średniej, że nauczył mnie rozumieć historię starożytną.  

 

Wybrałem szkołę, bo miałem brata starszego o trzy lata, który do tej szkoły chodził, 

miałem także w tej szkole kuzyna starszego, Witka Kuczaja. Uczyły się w szkole dzieci 

z rodzin inteligenckich albo rzemieślniczych. Mój ojciec był budowlańcem, miał 

prywatną firmę budowlaną, dwukrotnie był przez inspekcję robotniczo-chłopską 

skarcony, pamiętam, że w domu wszystko było opieczętowane i wywożone na aukcje na 

sprzedaż. To sprawiało, że z góry rodzice zakładali, iż pójdziemy najprawdopodobniej 

w świat, na pewno będziemy musieli zdobyć wyższe wykształcenie i innego rozwiązania 

dla nas nie było.  

Można było wybrać szkołę w Nowym Targu ale tam poziom nauczania był znacznie 
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niższy, tak samo w Jordanowie, szkoła w tym mieście to było zesłanie, taka była praktyka, 

że jak ktoś sobie nie dawał rady w Rabce, to przenosił się do Jordanowa.  

I stąd, wybór padł na Rabkę, dzisiaj mogę powiedzieć, że po tej szkole wchodziliśmy do 

wybranej uczelni podbudowani ogromną wiedzą zdobytą w liceum.  

Co mogę powiedzieć o swoich nauczycielach, był niezapomniany dyrektor Holejko, on 

zmarł w 1953 roku, w tym samym roku zmarł Stalin.  

Nie wiem jak się odbywają dzisiaj apele, czy się odbywają w szkole? Za moich czasów 

odbywały się na schodach od trzeciego piętra na półpiętrach po jednej stronie pod ścianą 

na holu, kolejne schody i ten parter.  

I jak zaczęli mówić o tym słońcu Kaukazu o tej wielkiej ludzkiej stracie ja, który stałem 

na samej górze pchnąłem kolegę i domino poleciało na dół do parteru. 

 w pewnym momencie wbiegł pies wilczur, olbrzymi taki pies i zaczął sobie biegać po 

szkolnych korytarzach. Na to profesor Madler mówi do mojego starszego brata, 

„Zygmunt wyprowadź tego psa” a mój brat się przestraszył, bo to był taki wielki pies i nie 

wyprowadził go i proszę sobie wyobrazić, że postawiono sprawę na kolegium ciała 

pedagogicznego i chciano go za to wywalić ze szkoły.  

Zapomniałem o najważniejszej sprawie, jaką rolę odegrał mój ojciec. Na świadectwie 

w szkole podstawowej miałem jedną ocenę dobrą a resztę bardzo dobrych. Mimo, że 

byłem bardzo dobrym uczniem, nie przyjęto mnie do liceum, bo nie miałem pochodzenia 

robotniczo-chłopskiego, czyli jedynie słusznego wtedy ojciec przyszedł do szkoły 

z awanturą, on po polsku prawie nie mówił, szkołę podstawową skończył przed wojną a 

w niej miał jeden rok polskiego, dwa lata węgierskiego, a trzy lata słowackiego. Zrobił 

awanturę i ta awantura się rozeszła i mnie przyjęto. Tak samo zrobił awanturę, gdy 

chciano brata wyrzucić ze szkoły, w końcu obrady Rady Pedagogicznej się odbyły, 

głosowali i zostawili go w szkole, ale zachowanie mu obniżono na odpowiednie. 

A dlaczego taki był skutek interwencji rodzica? Dlatego, bo w tamtych czasach nie 

wiedziano kto jest kto. Ojciec mieszkał z rodziną na przejściu granicznym, na przełęczy 

orawskiej. Tam zakład ojca był – kuźnia, z pierwszymi w Galicji młotami parowymi, to 

rodzinny nasz interes. Tam był punkt przerzutowy za granicę, tam nieraz parę tygodni 

drzemali różni ludzie, nikt nie wiedział wtedy kto to – czy Polak? czy to ubek czy nie.  

 

Poziom w szkole był wysoki, nie miałem najmniejszych problemów z nauką, to 

procentowało bo od trzeciego roku na studiach już byłem stypendystą naukowym, także 

po zmianie uczelni na UMCS z prawa międzynarodowego publicznego. Na piątym roku 

studiów byłem już starszym asystentem, chociaż jeszcze bez dyplomu.  

 

Jeżeli chodzi o dyscyplinę w szkole to zależy, ja bym powiedział to zależy. Bo jak 

mówimy o profesorze Jaremskim to dyscyplina była. Był przez cztery lata moim 

wychowawcą, więc w naszej klasie dyscyplina była, a szczególnie na lekcjach 

wychowawczych. Pamiętam, że raz jak się profesor Jaremski na nas zdenerwował, wpadł 
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do klasy na przerwie i jak trzasnął dziennikiem, to dziennik się rozleciał. [śmiech] Ale to 

raz mu się zdarzyło, pamiętam coś takiego. To rzeczywiście był nauczyciel, który umiał 

utrzymać dyscyplinę. 

Z dyscypliną było różnie. Przyszły na praktyki studenckie dwie młode dziewczyny; Julka 

Mikuta i Zosia Kaspeńczak. Myśmy byli wtedy w dziewiątej klasie, one kończyły studia 

za rok, były dwa miesiące na praktykach w tym liceum. No to my z praktykantkami 

chodziliśmy na winko, chodziliśmy w górę na Banię czy na Grzebień. Potem w jedenastej 

klasie Julka przyszła do nas jako etatowy pracownik. [śmiech] No i jak tu można było 

mówić o dyscyplinie, gdy mieliśmy za sobą takie wspomnienia.  

Natomiast proszę pozwolić mi powiedzieć o jednej jeszcze rzeczy. Bardzo był ceniony 

sport i udział młodzieży w aktywności sportowej. W innych liceach nie pozwalano 

w klubach startować, natomiast nam wolno było w Wierchach. Grałem w piłkę przecież 

w tych Wierchach ze starą gwardią, z dwoma Luberdami, z Mlekodajem, Jaśkiem Balą, 

z Szarawarskim. Druga sprawa, tu był każdy rodzaj sportu, ping pong, tylko kręgli nie 

było. Nawet szachy były. Sport, piłka, narty, różne. Tu robiliśmy sami lodowisko.  

I ten drugi interesujący kierunek to było oddziaływanie w zakresie kultury. Myśmy mieli 

poranki w Filharmonii Krakowskiej. Jeździliśmy na zajęcia, raz w miesiącu, to była nasza 

ogłada. 

 Jeśli chodzi o organizację szkoły, jeździliśmy głównie turystycznie. To była Krynica, 

Ustrzyki Dolne, a więc nie centrum Polski, ale właśnie poznawanie całego ojczystego 

kraju. Nie tylko były góry, to na przykład był też wyjazd na światowy zlot młodzieży 

w 1955 roku.  

 

Właśnie i następna rzecz to był wyjazd na targi poznańskie w ’56 roku. Pamiętam to 

zdarzenie, kiedy strajkujący robotnicy, a my na czele, a my grupa z Rabki, z liceum na 

czele. Tak, tak. Bo nie wiedzieliśmy, że oni tam skręcą i cały front tego strajku pójdzie 

w naszą stronę.  

Świętej pamięci Lubek Czuczuła przysporzył kłopot księdzu Malińskiemu, bo ten gdzieś 

się w mieście zawieruszył, a jak żeśmy wracali po targach, to kule nad nami tylko 

świstały. 

Kolejnym rozdziałem, panie dyrektorze, kolejnym rozdziałem było reaktywowanie 

harcerstwa, ZHP w miejsce OH, Organizacji Harcerskiej, na której czele stał Kuroń. 

Mieliśmy tu wspaniałą drużynę, na Lubogoszczy było pierwsze nasze, po reaktywowaniu 

harcerstwa, wyjście w góry z księdzem Malińskim. Opiekunem był Adam Jurczakiewicz, 

naczelnym druhem był Zbyszek. Tu trzeba przypomnieć, że w naszym harcerstwie 

również uczestniczył w znacznej mierze druh Czarny, czyli nasz katecheta ksiądz 

Maliński. Nasza drużyna miała na głowie góralskie kapelusze, też mundurki harcerskie 

i chusty żółte, mieliśmy kapelusze z kostkami.  

A ja jeszcze chcę powiedzieć, jeśli mowa o różnych aktywnościach w szkole, to poza 

ścisłym sportem jeździliśmy na rajdy turystyczne. Zwiedzaliśmy różne okolice Polski. 
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Pamiętam rajd w Góry Świętokrzyskie i zawsze prowadzili nas w te góry profesorowie 

Tomaszewski, Madler, Madlerowa, Stefanowicz. 

Tu nie było nie-wartościowych nauczycieli, jak pamiętam taki Moczulski czyli nauczyciel 

rosyjskiego, przysposobienia wojskowego i rysunku. Był świetny jeżeli chodzi o rosyjski.  

Można było mieć uwagi co do metodyki nauczania, ewentualnie do sposobu 

prowadzenia zajęć. Myśmy mieli takie uwagi, natomiast wysoki był poziom wiedzy, duży 

zasób wiedzy samych nauczycieli, sposób pokazania, przedstawienia, zobrazowania. 

Moczulski przez 8 i 9 klasę nauczył nas, a w tym mnie oczywiście, zupełnie przyzwoicie 

po rosyjsku. Aż on nie zdał egzaminu jakiegoś kwalifikacyjnego przez wakacje 

i przysłano specjalistkę po uniwersytecie do tej tu szkoły, to była pani Mikuta, a on już 

pozostał przy nauczaniu przysposobienie wojskowe.  

 

Pamiętam też panią Podkowiecką. Ona nie miała dyplomu nauczyciela a była wspaniała. 

Nie miała kwalifikacji nauczycielskich, bo przed wojną uczyła po dworkach, w tzw. 

domowym nauczaniu. Ta nasza Pani Podkowiecka, to była taka zakonnica świecka. 

Wciąż wychwalała szlachetne czyny i kazała kochać dziewczyny. Ona nas uczyła tego 

mówiąc: szanujcie dziewczyny, to są przyszłe matki, to są kobiety, które dają życie. 

Polaków nam trzeba, bo było nas 20 parę milinów po wojnie, chyba 24 miliony, dzięki 

takiemu stanowisku, właśnie pani Podkowieckiej, wynieśliśmy z tej szkoły te właściwe 

relacje do dziewczyn. Mimo, że się za warkoczyk pociągało, mimo, że na randce się 

poderwało. 

Do naszego liceum przychodziły dziewczyny, które były już w latach zaawansowanych, 

były takie 18-letnie, w ciąży. Jedna przyjechała z Warszawy, bo tam w ciążę zaszła, tu ją 

przywieźli rodzice, do naszej szkoły chodziła, i nie było problemu.  

Po październikowej odwilży, przynajmniej z naszej klasy chodzili po mieszkaniach 

i namawiali, prosili o głosowanie, bo chyba w styczniu, jakoś tak były wybory. Pierwsze 

takie na tamten czas wolne. Dopiero później się zaczęło coraz gorzej dziać. Także, 

uczniowie mieli wtedy pełne zaufanie do przemian.  

Ja pamiętam, jak w czasie wydarzeń węgierskich, tej rewolucji 1956 roku. To myśmy 

nosili biało-czerwono-zielone kolory i zbieraliśmy i to pamiętam, że świeżo założone 

szkolne koło ZMS, zbierało pieniądze na pomoc Węgrom, powstańcom węgierskim. 

Nosiliśmy takie znaczki w klapach na znak solidarności z walczącymi Węgrami, w szkole 

nauczyciele widzieli te znaczki, udawali jednak, że tego nie widzą. 

 

W ósmej klasie byliśmy tam na parterze po tamtej stronie obok klasy tej dużej, pan 

dyrektor Holejko, przyszedł na lekcję wychowawczą i zaczął przepytywać, po kolei. 

„Dlaczego nie należysz, nie zapisałeś się jeszcze do ZMP?” No i wpisywał po kolei 

każdego, szedł z tyłu za mną, kiedy zadzwonił dzwonek i byłem jedynym, który nie 

musiał niczego deklarować [śmiech], ot taki przypadek. Jak pamiętam od jesieni 1956 

roku ZMP w ogóle zniknęło. Pojawiło się rok później ZMS, rok chyba to trwało. Ja 
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z działalności ZMS-u zapamiętałem jedno, zbiórkę na rzecz powstańców węgierskich i na 

tym chyba ta działalność się zakończyła.  

Ja jeszcze opowiem o pewnym zdarzeniu, które obrazuje relację nauczyciela 

rabczańskiego liceum ogólnokształcącego i wychowanków. Dyrektor Stefanowicz miał 

dwoje dzieci – córkę Marysię i chyba młodszego syna Maćka. Maciek był taki trochę 

nieposkładany chłopak, a ja już odnosiłem duże sukcesy w narciarstwie. Byłem członkiem 

kadry narodowej juniorów grupy C. Byłem wicemistrzem Polski w kombinacji skoki 

i biegi. Kiedyś zaprosił mnie pan dyrektor „co Ty robisz po południu?” „No nie wiem co 

tam mama przewiduje” „A ja chciałem Cię prosić o pewną przysługę” „Prosić? Słucham 

panie dyrektorze” „Kupiłem Maćkowi narty, on jest taka kaleka, żeby się może zaczął 

uczyć na tych nartach, no ale okucia są oddzielnie i narty są oddzielnie, okułbyś te narty? 

Bardzo Cię proszę” Dyrektor mówił do ucznia „Bardzo Cię o to proszę”. Prosił mnie 

dyrektor, pytał, jakie masz zajęcia, co będziesz robił po południu. To pokazuje, jakim był 

człowiekiem nasz dyrektor. 

To byłą też miara relacji ucznia i nauczyciela.  

Podam przykład - szkoła zorganizowała wycieczkę w Tatry. Miejscem zbiórki 

i oczekiwania na przewodnika tatrzańskiego była dolna stacja kolei linowej w Kuźnicach. 

Przyjechał przewodnik, bardzo spóźniony na rowerze, zziajany i mówi „niech pan zrobi 

zbiórkę”, a na początku w rzędzie stoi pan dyrektor Jaremski. Profesor chodził w takich 

butach szytych białą nicią dwa razy, one się nie zginały zupełnie, to były takie meble 

bardzo sztywne. „niech pan zrobi zbiórkę” i sam przejmuje komendę „kolejno odlicz do 

19, pierwszy rząd krok do przodu” idzie i patrzy w jakich butach w te Tatry idziemy. 

Trampki, tenisówki, takie były na gumie, nagle dochodzi do początku, bo od tyłu 

zaczynał, patrzy na te buty profesora i tak po brzuchu Jarmskiego wzrok prowadzi „Panie 

a w tych zapierdalankach to pan gdzie?!” [śmiech]. 
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