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GIm NA zJA LI STO! PRzED TO bą Wy bóR NO WEJ SzKO ły. TO JED -
NA z TRuD NyCh DE Cy zJI, KTó RyCh WIE LE TRzE bA bę DzIE PO DEJ -
mO WAć W ży CIu DO RO Słym. ALE ży CIE TO Szu KA NIE WłA SNEJ
DRO GI. JE śLI NIE bę DzIESz W ży CIu SO bą, TO KTO bę DzIE TO bą zA -
mIAST CIE bIE? JE śLI SAm NIE zA PLA Nu JESz SWO JE GO ży CIA, PRAW -
DO PO DOb NIE STA NIESz SIę Czę śCIą Czy JE GOś PLA Nu. A zGAD NIJ
CO ONI zA PLA NO WA LI DLA CIE bIE? NIE WIE LE.
RO DzI Cu! mA my PRO bLEm. A NA WET PRO bLEm – POD KREśL my WA -
Gę I TRA GIzm Sy Tu ACJI. zA IST NIA łA PA Lą CA PO TRzE bA DO KO NA -
NIA Wy bO Ru SzKO ły. „zA STA NóW SIę, CO ChCESz RO bIć W ży CIu”
– NA mA WIA my z TRO SKą NA SzE GO GIm NA zJA LI STę, A ON, DRAń,
NAJ Czę śCIEJ NIE WIE. bA DA NIA RyN Ku PRA Cy PO KA zu Ją W DO DAT -
Ku, żE młO Dy, STA Ty STyCz NIE, DO EmE Ry Tu Ry CzTE Ry RA zy zmIE -
NI zA WóD.

Moi ucznio wie, ich ro dzi ce i ja – wy -
cho waw ca trze ciej kla sy gim na zjum,
od po cząt ku wrze śnia… wy bie ra my

szko łę. Ma jąc ró żne ocze ki wa nia i wy obra że -
nie „do brej szko ły”, dys ku tu je my o tym, któ -
rą wy brać, któ ra lep sza i dla cze go. Osią gnię -
cie kon sen su su w tej spra wie wy da je mi się
za da niem kar ko łom nym. Wła ści wy punkt wi -
dze nia nie ist nie je, za wsze masz ra cję, za wsze
się my lisz, wszyst ko za le ży od przy ję tej per -
spek ty wy. Py ta nie już na po cząt ku prze for mu -
ło wał bym więc na: 
któ ra szko ła bę dzie lep sza dla Two je go
dziec ka?

Po nie waż masz 90% gwa ran cję, że na sto la -
tek dość szyb ko za cznie na rze kać na szko łę,
le piej i mą drzej bę dzie, je śli wy bór miej sca ko -
lej nych 3–4 lat na uki sta nie się Wa szym wspól -
nym wy bo rem. Dzię ki te mu oka żesz się je dy -
nie współ win ny uczniow skiej nie do li, na któ rą
zło ży się „zła pa ni od ma te ma ty ki, ta in na, co
się uwzię ła, tam ten cham i tam ta głu pia…”.

Ni niej szy ar ty kuł mógł by się ogra ni czyć
do jed nej ra dy. R o z m a w i a j. Daj dziec ku
mo żli wość po zna nia ró żnych punk tów wi dze -
nia, za let, wad, pod po wia daj i słu chaj. Ale nie
uwal niaj go (to już 16 la tek!) od ko niecz no ści
po dej mo wa nia de cy zji wa żą cych na je go ży ciu.

DO bRA SzKO łA?
Jest miej scem  – po pierw sze i naj wa żniej -

sze  – da ją cym swo bo dę po dej mo wa nia ry -
zy ka, gdzie nie ma głu pich py tań i wła ści -
wych od po wie dzi. Ce ni lek ce wa żą cych,
peł nych ży cia, dy na micz nych, za ska ku ją -
cych i we so łych. To szko ła wy cho wu ją ca
WOL NE GO CzłO WIE KA (in te lek tu al -
nie). I że by by ło ja sne: nie je stem zwo len ni -
kiem bez stre so we go wy cho wa nia, ale wy bie -
ram szko łę, w któ rej na uczy cie le bu du ją
au to ry tet w opar ciu o sza cu nek, otwar tość
i za ufa nie, a nie po przez strach i po gar dę. 

Szko ły, któ ra po mo że roz wi nąć się uta len -
to wa nej mło dzie ży szu kał bym wśród ta kich
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li ce ów czy tech ni ków, któ rych dy rek to rzy są
przy wód ca mi i/lub wi zjo ne ra mi (ver sus dy -
rek to rzy -biu ro kra ci), ma ją swo ją wy cho -
waw czą ideę i od wa żnie wdra ża ją ją w za rzą -
dza nej pla ców ce. Ta cy oświa to wi li de rzy
po tra fią zgro ma dzić wo kół sie bie na uczy cie -
li, któ rzy wie dzą, jak po móc roz wi jać in te -
lek tu al ne skrzy dła. Jak ta kich dy rek to rów
roz po znać? Iść do szko ły, po roz ma wiać, po -
słu chać, co ma ją do po wie dze nia pod czas
spo tkań in for ma cyj nych, py tać, za ufać nie do -
ce nia nej in tu icji. 

uCIEKł bym zE SzKO ły, 
W KTó REJ WSzyST KO ChO DzI 
JAK W zE GAR Ku, 
na ko ry ta rzach spo kój, ci sza i po rzą dek, dy -
rek tor stoi przy szkla nej ga blo cie i wy ci -
na chmur ki z opi sa mi suk ce sów uczniów,
a kół ka za in te re so wań są prze zna czo ne tyl ko
dla olim pij czy ków (pla ga wi docz na zwłasz cza
w tzw. uzna nych li ce ach). „Ży cie nie lu bi
zmian” – usły sza łem kie dyś od jed ne go z dy -
rek to rów. Pro wa dze nie szko ły (i w ogó le

nasz świat) to ży cie w per ma nent nej zmia nie,
od kry zy su do kry zy su Pa nie Dy rek to rze,
a za rzą dza nie szko łą to w isto cie za rzą dza nie
re la cja mi na wszyst kich fron tach.

Wszyst kie do bre (czy li wła ści wie nie wia do -
mo ja kie) szko ły, któ re wi dzia łem, opi sał bym
ja ko „or der of di sor der”. W po szu ki wa niu „tej
jed nej” nie lek ce wa żył bym szep ta nej pro pa -
gan dy, opi nii ró wie śni ków dziec ka oraz in nych
ro dzi ców czy ab sol wen tów. Nie przy wią zy -
wał bym wa gi do in ter ne to wych dys ku sji na te -
mat po szcze gól nych szkół czy na uczy cie li, bo
za bie ra ją tam głos przede wszyst kim ano ni -
mo wi nie za do wo le ni, szu ka ją cy u in nych po -
twier dze nia wła snej, ne ga tyw nej wi zji świa ta.

I JESz CzE OD LE GłOść SzKO ły
OD DO mu 

Pod róż z Bia ło łę ki na Ur sy nów mo że trwać
oko ło pół to rej go dzi ny. To da je trzy go dzi ny
dzien nie na sto ją co w środ kach ko mu ni ka cji
miej skiej. Na praw dę tak bar dzo nie ko chasz
swo je go dziec ka? Po roz ma wiaj cie, roz wa żcie
za i prze ciw.

Eru dy cja? Tak, ale nie ja ko na rzę dzie tor tur.
Lek cje od 7 do 16-tej – po wód do du my wie -
lu szkół. Plus opa słe pra ce do mo we na week -
end. Fa bry ka. Ste ve Jobs – uwa ża ny za mi -
strza pre zen ta cji – mó wił, że do
przy go to wa nia go dzin ne go wy stą pie nia po -
trze bo wał oko ło 90 go dzin. Z cze go 80 prze -
zna czał na my śle nie. Sie dząc z kart ką pa pie ru
i dłu go pi sem. Czy w szko le Two ich ma rzeń
jest czas na re flek sję, my śle nie i dys ku sję
na te mat prze ka zy wa nej wie dzy? Osta tecz nie
mo żna obie wy żej wy mie nio ne spra wy po łą -
czyć, czy li my śleć pod czas wspo mnia nych kil -
ku go dzin nych pod ró ży ko mu ni ka cją miej ską.
Szko da, że to za zwy czaj pod ró że w wa run -
kach i tło ku, w któ rych głęb szej re flek sji jest
w sta nie od dać się praw do po dob nie je dy nie
mistrz zen.

Zgo dził bym się z na stę pu ją cą te zą: szko ły
przy go to wu ją do ży cia w świe cie, któ ry nie
ist nie je. Nu da to te mat więk szo ści lek cji.
(„Uczniom sta now czo za ma ło pła cą”
– stwier dził kie dyś je den z mo ich uczniów).
Tym cza sem dzie ci i mło dzież ma ją mó zgi

ewo lu cyj nie przy sto so wa ne do ucze nia się.
Wy star czy je po bu dzić, za in te re so wać. To
pew nie dla te go 99% te go co się dzie je w kla -
sie wciąż za le ży od na uczy cie la. To bel fer mo -
że za bić pa sję lub po móc w od na le zie niu sen -
su ucze nia się, w roz wi nię ciu kry tycz ne go
po dej ścia do wie dzy, w roz sma ko wa niu się
w na uko wej przy go dzie. Wy bie ra jąc szko łę
war to wziąć pod uwa gę, że współ cze sna cał -
kiem nie źle spraw dza się ja ko miej sce spo -
tkań to wa rzy skich (co raz wię cej uczniów
twier dzi, że lu bi szko łę, uwa ża jąc jed no cze -
śnie, że ulu bio ny na uczy ciel to ten nie obec -
ny), ale mu si być rów nież, lub przede wszyst -
kim, in spi ru ją cym miej scem in te lek tu al ne go
roz wo ju. 

Wy ChO WAW CA I NA uCzy CIE LE
Więk szość na uczy cie li, któ rych so bie przy -

po mi nam ze szkol nych lat uwa ża ła, że wszy -
scy po za ni mi za gra ca ją je dy nie tę pla ne tę.
Zwłasz cza za gra ca my ją my – ucznio wie.
Wie lu bel frów uwa ża ło się za bo gów, a my
by li śmy… nie wie rzą cy. Czy to dla te go
szko ły nie chcą ujaw niać, kto bę dzie wy -
cho waw cą i kto bę dzie uczył w da nej kla -
sie?

Szko da. Bo roz mo wa z przy szłym wy cho -
waw cą i na uczy cie la mi mo gła by być czyn ni -
kiem de cy du ją cym o wy bo rze szko ły lub jej
od rzu ce niu. Tym cza sem w ogó le war to chy ba
przede fi nio wać ro lę na uczy cie la we współ -
cze snej oświa cie. Po za tym, że po wi nien on
dą żyć do te go, aby stać się …jak naj szyb ciej
nie po trzeb nym. Po wi nien po ma gać uczniom
w prze ję ciu od po wie dzial no ści za wła sną
edu ka cję. A co za tym idzie: co raz mniej au -
to ry te tu opar te go na wie dzy, na rzecz na -
uczy cie la -prze wod ni ka, to wa rzy sza, cza sem
po wier ni ka mło de go czło wie ka. Bu dzą ce go
Ol brzy ma nie w so bie, ale w swo ich pod -
opiecz nych. Trzy ma ją ce go ser decz ny dy stans,
Do bre go Do ro słe go, bu du ją ce go au to ry tet
w spo sób na tu ral ny, wkła da ją ce go ser ce i pa -
sję w swo ją pra cę. I mo że na tym po prze sta -
nę, bo je śli wy da się, że jest spo ro ta kich bel -
frów (a tro chę jest!), to ucznio wie go to wi są
po my śleć, że my tu w szko łach je ste śmy dla
nich...

A wy cho waw ca? Bar dzo nie wdzięcz na ro la.
Po zwa la ją ca jed nak po czuć w peł ni pięk no
za wo du na uczy cie la. Je śli masz wąt pli wo ści,
ja ki jest zwią zek kli ma tu szko ły i in te lek tu al -
nym roz wo jem zdol ne go dzie cia ka, tym bar -
dziej za le cam po szu ka nie – przede wszyst -
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kim – zna ko mi tych wy cho waw ców! Pod
okiem do bre go wy cho waw cy po tra fią ce go
współ pra co wać z ro dzi ca mi, ma szan sę po -
wstać kli mat, w któ rym roz kwit ną naj wa -
żniej sze ży cio we przy jaź nie i ta len ty na sto lat -
ków. I te czy sto ludz kie, i te, któ re mie rzy się
na ska li edu ka cyj nych osią gnięć. Wie rzę, że
to wa rzy szą ce szkol nej co dzien no ści do bre
emo cje mo gą za dzia łać jak wiatr wie ją cy
w ża gle!

EKS PE Ry mEN Ty
Gdy bym sta nął dziś przed za da niem stwo -

rze nia au tor skiej kla sy w li ceum, to by ła by to
kla sa z za awan so wa nym pro gra mem ob ce go
ję zy ka, z za ję cia mi łą czą cy mi ma te ma ty kę
z lo gi ką i ję zyk pol ski z fi lo zo fią. I wszę dzie
– du żo pi sa nia, czy ta nia i mó wie nia. Bez
sztucz nych pro fi li. Te two rzy ły by się we -
wnątrz kla sy, ja ko na tu ral na kon se kwen cja za -
in te re so wań i wię zi. Część ucze nia się mia ła -
by miej sce wła śnie w tych
we wnątrz kla so wych, pro fi lo wa nych gru pach
ró wie śni czych, re ali zu ją cych przy oka zji pro -
jek ty edu ka cyj ne. A na uczy cie le – w ro li już
nie tyl ko au to ry te tów za biur kiem, ale ra czej
mo de ra to rów pro ce su kształ ce nia. I tak
w jed nej kla sie z po wo dze niem by ło by mo żli -
we przy go to wa nie do eg za mi nów z ka żde go
ma tu ral ne go przed mio tu, od bio lo gii, ma te -
ma ty ki, che mii, geo gra fii, po pol ski i hi sto rię.
Ide ałem by ła by współ pra ca z ko le ga mi -
-na uczy cie la mi lub pro fe sjo na li sta mi, któ -
rzy ma ją ta kże in ne niż szkol ne za wo do -
we do świad cze nia. Jak bar dzo
po trzeb na jest, zwłasz cza w pra cy ze
zdol ny mi dzie cia ka mi, ta ka wła śnie opty -
ka! Dziś czę sto mam wra że nie, że ja ko
na uczy cie le je ste śmy tro chę „z ko smo su”
i sku tecz nie utrwa la my wi zję szko ły ja ko
miej sca od re al nio ne go. 

Na tym tle glo ry fi ku je my wszyst kie for my
eks pe ry men tal ne, na przy kład li cea aka de -
mic kie za trud nia ją ce na ukow ców. To być mo -
że ko rzyst ny ma riaż (szko ła -uczel nia: do stęp
do la bo ra to riów, mo ty wa cja, wy so ki po ziom
prze ka zy wa nej wie dzy), ale na dal ska zu ją cy
uczniów na kon takt z oso ba mi, któ re – z nie -
za le żnych od sie bie po wo dów  – nie mo gą być
łącz ni ka mi z re al nym świa tem, tkwią za -
mknię te w „la bo ra to riach wie dzy”, a cza sem
po pro stu nie na da ją się do pra cy dy dak tycz -
nej z na sto lat ka mi. 

Ni gdy do koń ca nie prze ko na łem się rów -
nież do pro gra mu mię dzy na ro do wej ma tu ry
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Co pa mię ta my po la tach ze swo jej szko ły: mu ry? plan lek cji? sta tut i re gu la min? Oczy wi ście, że
nie. Pa mię ta my na uczy cie li – tych do brych i tych okrop nych, któ rzy uprzy krza li nam szkol ne
ży cie. Dla te go po szu ku jąc szko ły dla swo je go dziec ka, war to szu kać ta kiej, gdzie uczy ktoś ta -
ki jak Ja rek Szul ski – au tor po ni ższe go ze sta wu „prze stróg dla bel frów”.

wska zów ki bar dzo oso bi ste
Zbiór po sta no wień, któ re spo rzą dzi łem sam dla sie bie i re ali zu ję od pa ru lat. Spraw dza się.
Choć wciąż mam ocho tę do pi sy wać ko lej ne punk ty…
1. Lu bie nie jest po cząt kiem wszyst kie go. Po lub szko łę i Ma leń stwa, któ re bę dziesz uczył.
2. Wkła daj ser ce i ra dość. Pod skocz co dzien nie kil ka ra zy jak dziec ko. Je śli stra cisz „ra dość

two rze nia” – zmień za wód, nie męcz dzie ci. 
3. Zau faj Ma leń stwom i ob darz sza cun kiem. Mi mo wszyst ko. One na praw dę Cię po trze bu ją.

Po tra fią się od wdzię czyć w spo sób, w ja ki się To bie nie śni ło. Przyj rzyj się li ście w dzien ni -
ku – tam ucznio wie ma ją imio na! Nie za po mnij: „sza cun za sza cun”.

4. Ty „by wasz”, ro dzi ce „są”. Bez zro zu mie nia i za ufa nia ro dzi ców nie zbu du jesz do brej kla -
sy. Na ile to mo żli we bądź dla ro dzi ców re al nym, pro fe sjo nal nym wspar ciem i przy ja cie -
lem. Do bra roz mo wa mo że zdzia łać cu da.

5. Bądź ser decz ny i wy ma ga ją cy. Nie od pusz czaj wła snych stan dar dów, w tym etycz nych. Sta -
wiaj gra ni ce. Bądź od wa żny w dzia ła niu, to dziś tak rzad ko spo ty ka ne. Uczcie się od sie bie
na błę dach – rów nież Two ich.

6. Roz ma wiaj. Słu chaj uwa żnie. Bądź. Nie bój się iść z Ma leń stwa mi do ka wiar ni – one słu żą
do roz mo wy! 

7. Nie rób z sie bie ide ału. Praw da na Twój te mat mo gła by wkrót ce stać się nie do znie sie nia.
Nie „na dy maj się” – spuść po wie trze. 

8. Bądź spój ny. Ma leń stwa ma ją wbu do wa ne ra da ry wy kry wa ją ce hi po kry zję. Nie od pusz czą ci!
9. Dbaj o sie bie. O zdro wie, kon dy cję, o re la cje z do ro sły mi, o wła sne ży cie za wo do we i pry -

wat ne. Ma leń stwa nie po trze bu ją na uczy cie la -wy cho waw cy, któ ry się dla nich „po świę ca”.
Szczę śli wy wy cho waw ca był by lep szy.

10.Emo cje są czę ścią edu ka cji. Od cza su do cza su zrób z lek cji, wy ciecz ki czy zwy kłe go spo -
tka nia mą drą przy go dę. Za skocz czymś. 

11. An ga żuj Ma leń stwa we wspól ne pro jek ty. Nie uwie rzysz jak bar dzo bę dą chcie li Ci po móc.
Dbaj o mo ty wa cję, do ce niaj i za uwa żaj. Po wa żnie – nic le piej nie in te gru je niż wspól na pra ca.

12. Po zwól so bie na odro bi nę sza leń stwa. Nu da mo że za bić nas wszyst kich. A wszech obec ny
prag ma tyzm i roz są dek to chy ba „ro zum bez skrzy deł”, praw da? Trak tuj po wa żnie wi zje
i ma rze nia.

13. Sło wo „prze pra szam” jest ko niecz ne, kie dy coś schrza nisz. A schrza nisz. 
14. Znajdź swo je go men to ra. 
15. Uśmiech nij się do lu dzi! Po pro stu. 

magda Danowska i henryk Krzemiński:
Jeszcze myślimy nad wyborem.
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(choć być mo że jest to wy nik nie do sta tecz nej
zna jo mo ści te go pro gra mu). Przed la ty by ła
to naj krót sza dro ga do za gra nicz nych, za -
chod nich uczel ni. Dzi siaj na sze kra jo we świa -
dec twa doj rza ło ści są wy star cza ją cą prze -
pust ką do uczel ni w ca łej Eu ro pie.
In na spra wa, że przy licz nych za pew ne za le -
tach pro gra mu mię dzy na ro do wej ma tu ry,
pol skie szko ły są do je go re ali za cji czę sto sła -
bo przy go to wa ne. W tej sy tu acji mógł bym
re ko men do wać li cea dwu ję zycz ne, w któ -
rych za zwy czaj uda je się uzy skać wy so ki po -
ziom na ucza nia ję zy ków ob cych, a przy tym
pro gram in nych przed mio tów nie jest okro -
jo ny. Ale, ale! Pa mię taj my, że rok 2012 to
pierw szy rok no we go li ceum. Nikt nie wie,
co z te go wy nik nie… 

Co raz wię cej osób wy sy ła dzie ci
do szkół da le ko od do mu. Wiem, że
w przy pad ku nie któ rych szkół za wo do wych,
pla ców ka z in ter na tem to je dy ne roz wią za nie.
Wi dzę jed nak, choć by po mo im Rey ta nie, że
co raz wię cej osób przy je żdża do War sza wy
(z Olsz ty na, Lu bli na, Bia łe go sto ku), aby uczyć
się w kon kret nym li ceum. Mło dzież przy je -
żdża już nie na stu dia, ale do szko ły po nad gim -
na zjal nej. A to ozna cza roz sta nie z do mem,
miesz ka nie w bur sie, lub na stan cji i du że
ogra ni cze nie po trzeb nych prze cież (o ile są
wspie ra ją ce) kon tak tów z naj bli ższą ro dzi ną.

Wiem, że dla nie któ rych to mo że szko ła
ży cia, ale sam nie zde cy do wał bym się na ta kie
roz sta nie z dziec kiem. Bli skość osób da ją cych
na sto lat ko wi bez wa run ko wą ak cep ta cję i mi -

łość wy da je się być klu czo wa w kształ to wa -
niu po czu cia wła snej war to ści, pew no ści sie -
bie, a bie żą cy życz li wy ko men tarz i zwy kła fi -
zycz na bli skość po ma ga ją w szyb kim
od bu do wa niu wia ry w sie bie po co dzien nych
„ka ta stro fach”. 

NIE mA EDu KA CJI bEz RE LA CJI
Myśl pro fe so ra Je rze go Axe ra (wy gło szo -

na pod czas wy kła du w mo jej szko le), że „nie
ma edu ka cji bez re la cji” wy da je mi się kon sty -
tu cyj nym prze sła niem dla oświa ty. Sam, ja ko
na uczy ciel i wy cho waw ca, dość szyb ko
wcho dzę w bar dzo bli ską re la cję z ucznia mi.
Dla mnie to od ręb ne, kon kret ne oso by, mó -
wię do nich „Ma leń stwa”, nad uży wam imion.
Zda ję so bie spra wę, że nie któ rzy ro dzi ce
mo gą na po cząt ku bać się tro chę te go emo -
cjo nal ne go związ ku. By wa, że w tym trud -
nym gim na zjal nym wie ku ma ją po czu cie, że
dziec ko od da la się od nich. Po pew nym cza -
sie, gdy wy cho waw ca sta je się nie mal człon -
kiem ro dzi ny, wszyst kim nam jest ła twiej.
Pod sta wą re la cji sta je się za ufa nie. Ma leń stwa
uczą się mą drze i w do brej at mos fe rze, ła -
twiej nam roz wią zy wać co dzien ne pro ble my
(a tych nie bra ku je!), cie ka wiej bu do wać
prze sy co ne przy go dą wspól ne, nie ko niecz nie
lek cyj ne, za ję cia. Tę szkol ną ro dzi nę two rzą
moi ak tu al ni i daw ni ucznio wie, ich ro dzi ce,
a z cza sem na si wspól ni przy ja cie le – ta kże
spo za szko ły. 

Sta ram się, aby po zasz kol ne kon tek sty by ły
obec ne jak naj sil niej. Bo ze szkol nej ław ki

trud no zo ba czyć cel. A gdy nie wi dać ce lu,
sen su na uki, po wo du wie lo let nich zma gań
w szkol nej i uczel nia nej sa li – wów czas ła two
od pu ścić zdo by wa nie szczy tów. Dla te go bie -
gnę z Ma leń stwa mi o pół no cy na Uni wer sy -
tet, aby mój przy ja ciel -fi lo zof po zwo lił nam
roz sma ko wać się w sta wia niu naj wa żniej -
szych py tań na któ re nie ma na nie je dy nie
słusz nych od po wie dzi. Dla te go wy my ślam pi -
sa nie kla só wek pa ra mi, aby po wal czyć z za -
fik so wa niem się na dok try nie – nie ścią gaj
i nie da waj ścią gać  – za miast na za chę ca niu
w ten spo sób do współ dzia ła nia dla osią gnię -
cia ce lu. Bo tak ma ło do tąd ro bio no w szko -
łach, by śmy umie li ze spo ło wo pra co wać…
Pod kre ślam: nie w gru pach, ale ze spo ło wo.
Ta ka pra ca ma sens wy łącz nie wów czas, kie -
dy przy no si sy ner gię. 

Ja ko na uczy ciel, prze mie rzam dro gę od „ka -
ow ca” do świa do me go wy cho waw cy. Kie dyś,
w kontrze do za mierz chłych, wła snych szkol -
nych do świad czeń, my śla łem głów nie o tym,
aby Ma leń stwom nie by ło w bu dzie nud no.
Precz z ni ja ko ścią i uda wa ną dys cy pli ną na wy -
ciecz kach, precz ze sztam pą szkol nych aka de -
mii, a szko ła jest cie ka wa no cą… Dziś sta ram
się, aby by ło i cie ka wie i mą drze. 

Wciąż dbam o ta kie wspól ne od kry wa nie
Du cha Szko ły – dziś jest to war szaw ski „Rey -
tan”, wcze śniej mój uko cha ny „Ba to ry”–
o che mię mię dzy na mi współ cze sny mi i ty mi
z po przed nich rocz ni ków, o przy jaźń i po czu -
cie przy na le żno ści do jed nej, eli tar nej, szkol -
nej spo łecz no ści. Dziś emo cje to wa rzy szą ce
mo jej pra cy z Ma leń stwa mi trak tu ję ja ko me -
to dę a nie cel. 
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Ja rek Szul ski – ma na ger, wy daw ca, na uczy ciel i wy cho waw ca z wy bo ru
(wcze śniej war szaw ski „Ba to ry”, ak tu al nie „Rey tan”). En tu zja sta i wi zjo ner,
bez kom pro mi so wy w re ali za cji wła snej wi zji do brej szko ły. Wspól nie z Jac -
kiem San tor skim zbu do wał Aka de mię Psy cho lo gii Przy wódz twa dla top -ma -
na ge rów, a obec nie pra cu je nad po dob nym pro jek tem ad re so wa nym
do dy rek to rów szkół – li de rów oświa ty. 
Au tor po wie ści pt. Zda�rza�się, tek stu, któ ry na no wo de fi niu je my śle nie
o wy cho waw stwie, o ro li na uczy cie li i ro dzi ców, o do świad cza niu świa -
ta przez na sto lat ki. 
Ksią żka wy wo ła ła po ru sze nie i dys ku sję na oświa to wych sa lo nach. Krą -
ży ła jesz cze w ma szy no pi sie wśród ko le gów -na uczy cie li, ży ła w nie ofi -
cjal nej wer sji w do mach uczniów -gim na zja li stów, sta ła się naj gło śniej -
szym wo ła niem o przy wró ce nie prio ry te tów w kształ to wa niu

mło dych lu dzi. Stro na do mo wa www.szul ski.pl.

rys. henryk 
Krzemiński 

(autor okładki 
książki Zdarza się)

uczeń III klasy

ławka 
z widokiem na cel



PO zWO LIć SIę my LIć. 
Do bra szko ła po win na po zwo lić się my lić.

Gdzie, je śli nie tu (w szko le) i nie te raz
(w cza sie naj in ten syw niej sze go in te lek tu al ne -
go roz wo ju) ma być przy zwo le nie na sta wia -
nie py tań, bez kom pro mi so wość po glą dów,
eks pe ry men ty ba da ją ce gra ni ce w re la cjach
uczeń -mistrz, dziew czy na -chło pak, ró wie -
śnik -ró wie śnik, Du ży-Ma ły? 

Moi ucznio wie wie dzą, że nie do pusz czal ne
jest cham stwo, kłam stwo i brak sza cun ku.
Nad resz tą mo że my dys ku to wać. W ka żdym
in nym przy pad ku je stem go to wy bro nić pra -
wa mo ich uczniów do wła sne go zda nia,
do „spraw dza nia” na uczy cie li, do świa do me -
go eg ze kwo wa nia od do ro słych praw czło -
wie ka -ucznia (czę sto, na wet w naj lep szych
szko łach, by wa ją one na ru sza ne). Bę dę czy nił
tak za wsze w swo im wy cho waw czym wcie -
le niu, pa mię ta jąc, że mam po móc w kształ to -
wa niu lu dzi wol nych w pra wie do wła snej
opi nii, są dów i po staw, so li dar nych  – wspie ra -
ją cych się wza jem nie, umie ją cych cie szyć się
na wza jem swo imi suk ce sa mi i wspól nie
nad ni mi pra cu ją cych. Ucznio wie pil nu ją rów -
nież nas, na uczy cie li. Ma ją ra da ry na sta wio ne
na hi po kry zję, co spra wia, że ja ko do ro śli co -
dzien nie pod da wa ni je ste śmy trud ne mu eg -
za mi no wi. W ce nie jest u mnie po sia da nie
wła sne go zda nia, choć by od mien ne go,
a ka rać je stem go tów ra czej za nie cha nie
niż nie uda ne in te lek tu al ne pró by. zaw -
sze bę dę ne ga tyw nie oce niał po sta wę,
ka żą cą dzie cia kom za wszel ką ce nę
błysz czeć na tle in nych. Do ce niam wa gę
ry wa li za cji, wszak by łem wy czy no wym
spor tow cem, ale uczeń ma być w szko le
co raz lep szy, a nie tyl ko lep szy od in nych. 

WA GA OCEN I śWIA DEC TWA 
w sta ra niach o do bry ogól niak, wy bit ne tech -
ni kum, czy eli tar ny kie ru nek w re no mo wa nej
uczel ni jest bez spor na. Ale cel jest prze cież
in ny. Pra cu je my wspól nie nad wy cho wa niem
speł nio ne go, szczę śli we go czło wie ka, któ ry
ma do świad czyć – dzię ki nam jak naj ła god niej
– skut ków swo ich co dzien nych de cy zji i wy -
bo rów. Ma łe błę dy po peł nio ne dzi siaj („od -
pusz cze nie” so lid nej na uki w pierw szym se -
me strze i je go skut ki w no cie se me stral nej)

przy nio są – je śli bę dzie my umie li wspól nie
uświa do mić to Ma leń stwom  – więk sze ko -
rzy ści, ukształ tu ją trwa łe na wy ki. To oczy wi -
ste i bło go sła wio ne po dej ście do ele men tar -
nych szkol nych za nie chań i ich praw dzi wie
zna czą cych kon se kwen cji!

* * *

Je stem sze re go wym na uczy cie lem i chcąc
pod po wie dzieć ja ką po win ni ście z Ma leń -
stwem wy brać szko łę, nie umiem zro bić te go
ina czej, niż po przez po ka za nie i przy po mnie -
nie ce lu. Ufam, że jest to nasz wspól ny cel,
Wasz – ro dzi ców i mój  – wy cho waw cy, pra -
cu ją ce go od kil ku lat z naj zdol niej szy mi gim -
na zja li sta mi. Szu kaj my miej sca, gdzie nasz
pod opiecz ny zbu du je po czu cie wła snej war -
to ści na ty le sil ne, by móc w peł ni wy ko rzy -
sty wać po ten cjał in te lek tu al ny. Ta cy lu dzie
mo gą być po strze ga ni ja ko tro chę dziw ni, lu -
dzie z ni ską sa mo oce ną bę dą się ich na wet
bać. Ale to bę dzie ich pro blem, nie na szych
wy cho wan ków. Idąc po ka zy wa nym tro pem,
da my mło dym lu dziom na ty le du żo si ły i wia -

ry w sie bie, że sa mi po kie ru ją swo im ży ciem.
To oni bę dą po dej mo wać trud ne wy zwa nia,
ry zy kow ne de cy zje, da jąc so bie szan sę
na praw dzi wy roz wój. To oni bę dą mo to rem
po stę pu! To oni bę dą zmie niać świat! Kre -
atyw ni, od por ni na stres, z ukształ to wa nym
po czu ciem wła snej war to ści. A to chy ba,
obok mi ło ści, spra wy naj wa żniej sze….

Jo ste in Ga ar der – au tor „Świa ta Zo fii”
– za py ta ny kie dyś przed dzien ni kar kę o wła -
sne dzie ci, o to, co w ich wy cho wa niu jest dla
nie go, ja ko oj ca, naj wa żniej sze, po dłu ższej
chwi li na my słu od po wie dział: nie�któ�rzy�chcie�-

li�by,�aby�ich�dzie�ci�by�ły�naj�mą�drzej�sze,�nie�któ�rzy

–�aby�mia�ły�mnó�stwo�pie�nię�dzy,�a ja�bym�chciał,

aby�mo�je�dzie�ci�by�ły…�do�bre.
Je śli w do mu, w ro dzi nie dzie je się do brze,

to na wet szko ła dziec ku krzyw dy nie zro bi.
Nie od stę puj swo ich dzie ci w trud nym mar -
szu ku do ro sło ści, pa mię ta jąc za prof. zyg -
mun tem bau ma nem, że na bie�żni�wio�dą�cej

do szczę�ścia� brak� li�nii� me�ty. Ży czę do brych
roz mów i mą drych de cy zji. 

JA REK SzuL SKI
zdjęcia Bartosz Nuckowski (4)
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wybieramy szkołę
maleństwa - aktualni
uczniowie klasy
Jarka Szulskiego

www.szul�ski.pl


