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DIALOG, AUTENTYCZNO ,
SPOTKANIE I ZAANGA OWANIE 
W PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM 
AUTORSKICH LICEÓW ARTYSTYCZNYCH 
I AKADEMICKICH ALA

Transformacja ustrojowa, która dokona a si  w Polsce w 1989 r., rozpocz a proces zmiany dotychczasowego 
systemu nauczania i wychowania, który kojarzony by  z ilo ci , masowo ci , przedmiotowo ci  i instytucjo-
nalizmem. Pojawi y si  postulaty, aby doceni  jako  kszta cenia z perspektywy spo ecze stwa demokratycz-
nego i pluralistycznego, ale równie  zwróci  uwag  na warto  podmiotowo ci tak ucznia jak i nauczyciela. 
Zak adano, e w szkole powinien nast pi  powrót do personalizmu. Czy te za o enia zosta y zrealizowane 
po dwudziestu latach od pocz tku przemian? Autorka niniejszych rozwa a  postanowi a odpowiedzie  na 
postawione pytanie w sposób wybiórczy. Poniewa  w literaturze istnieje wiele opisów po wi conych skut-
kom reform edukacji w szko ach publicznych, w centrum jej uwagi znalaz y si  alternatywne Autorskie Licea 
Artystyczne i Akademickie „ALA”. Prezentacja tej w a nie szko y nie jest przypadkowa, dlatego, e w jej 
koncepcji i podstawowych dokumentach znajduj  si  konkretne odniesienia do chrze cija skiego personaliz-
mu – egzystencjalnego oraz pedagogiki dialogu, która wychowanie opiera na czterech fundamentach: dialogu, 
zaanga owaniu, spotkaniu oraz autentyczno ci.

S owa kluczowe: chrze cija ski personalizm egzystencjalny, jako  kszta cenia, szkolnictwo alternatywne, 
tutoring

Transformacja ustrojowa, która rozpocz a si  w Polsce w 1989 r., uruchomi a proces 
zmiany istniej cego systemu nauczania i wychowania, który kojarzony by  z masowo ci ,
przedmiotowo ci  oraz instytucjonalizmem. Pojawiaj ce si  wówczas postulaty zwraca y
uwag  na to, aby doceni  jako  kszta cenia w wymiarach nie tylko przekazywania wie-
dzy i umiej tno ci, ale tak e wychowania. Sugerowano, aby stopniowo zast powa  do-
tychczasowy model nauczania informacyjnego, transmisyjno-reproduktywnego, modelem 
nauczania usamodzielniaj cego, generatywnego, który sprzyja rozwojowi i aktywno ci po-
znawczej uczniów (Kupisiewicz 1994: 37–38). W zak adanych planach reform podkre la-
no potrzeb  stopniowego przechodzenia od centralizacji do decentralizacji w zarz dzaniu
o wiat , od biurokratycznego autorytaryzmu do uspo ecznienia szko y, od politycznego 
i ideologicznego monizmu do pluralizmu (tam e: 36–37). Zmiany te mia y w efekcie do-
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prowadzi  do sytuacji, w której tak ucze , jak i nauczyciel mieliby mo liwo  indywidu-
alnego rozwoju oraz byli postrzegani przez system o wiaty jako podmioty edukacji. Co 
istotne, dostrze ono tak e konieczno , by w szkolnym wychowaniu nast pi  „powrót do 
personalizmu” (Handke 1999: 10).

Wydaje si , e mimo powy szych deklaracji, realizacja tych postulatów w praktyce 
odbieg a od pierwotnych za o e . Jak zauwa a Bogus aw liwerski: „Dynamika przemian 
spo eczno-politycznych w III Rzeczpospolitej jest tak du a, e nie pami ta si  ju  o ró-
d ach i intencjach ich twórców, odchodz c od nich lub gubi c si  w zabieganiu o w asny
byt” ( liwerski 1996: 11). Wed ug liwerskiego wspó czesna polityka o wiaty zaprzeczy a
nawet wyj ciowym deklaracjom, które mog y rozbudzi  „w ród twórczo i autonomicznie 
zaanga owanych w transformacj  szkolnej edukacji nauczycieli, nadziej  na »lepsze ju-
tro«” (tam e). To bowiem na nauczycielach, którzy znale li si  „pomi dzy krystalizuj c
si  now fi lozofi  edukacyjn  a praktyk ” (Malinowska 2008: 15), skupi  si  g ówny ci ar
wdra ania nowych idei. Co wi cej, w tej perspektywie mo na by oby odnie  nawet wra e-
nie, e grupa ta zosta a pozostawiona sama sobie, skazana „na wolno  i autonomiczno ,
ale w konsekwencji na samotno  po czon  z odpowiedzialno ci ” (tam e).

Mimo powy szych uwag, które w pesymistycznym wietle zaprezentowa y system 
o wiaty, nale y zauwa y , i  podejmowane reformy nie ograniczy y w pe ni ducha demo-
kracji w polskiej szkole. Pojawi y si  bowiem oddolne inicjatywy tworzenia programów, 
klas b d  szkó  autorskich, opartych na innowacjach pedagogicznych. Autorka niniejszej 
publikacji postanowi a swoj  uwag  skupi  na jednym przyk adzie tego typu szkó  – na Au-
torskich Liceach Artystycznych i Akademickich ALA. Te w swojej koncepcji odwo uj  si
do warto ci uznanych za podmiotowe w chrze cija skiej my li personalno-egzystencjalnej 
(le cej u podstaw pedagogiki dialogu), której twórc  jest Janusz Tarnowski, czyli do dia-
logu, autentyczno ci, spotkania oraz zaanga owania. Celem niniejszej pracy b dzie zatem: 
esencjonalna prezentacja koncepcji Tarnowskiego oraz róde  jej inspiracji w postaci my li
personalistycznej i egzystencjalnej (zanurzonych w nurcie chrze cija skim); charaktery-
styka Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich, a tak e odniesie , które mo na
znale  w programie wychowawczym ALA do wymienionych wy ej podstawowych war-
to ci pedagogiki dialogu. 

1.  DZIA ALNO
AUTORSKICH LICEÓW ARTYSTYCZNYCH I AKADEMICKICH 

Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie s  spo eczn , eksperymentaln  szko red-
ni , która prowadzi swoj  dzia alno  we Wroc awiu i Cz stochowie. Twórc  koncepcji 
i inicjatorem powstania szkó  by  Mariusz Budzy ski, który d y  do stworzenia placówki 
w pe ny sposób uznaj cej podmiotowo  ucznia. Owe d enie ostatecznie zosta o podkre -
lone statutowym zapisem, który g ówne za o enie szko y widzi w dostosowaniu „tre ci,
metod i organizacji nauczania do mo liwo ci psychofi zycznych uczniów” (Statut SLO, 
§1 p. 8). Mimo i  sposób funkcjonowania ALA nie by  praktykowany w powszechnych 
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szko ach rednich w Polsce, szko a w 1995 r. zosta a wpisana do ewidencji Kuratorium 
O wiaty we Wroc awiu (http://www.wroclaw.ala.art.pl/index.php/page/show/7/Historia) 
jako szko a rednia m odzie owa o charakterze liceum humanistycznego. 

W pierwszych latach dzia alno ci (w 1997 r.) ALA zosta a podzielona na dwie placów-
ki: wpisane do rejestru szkó  artystycznych w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 
Spo eczne Liceum Sztuk Plastycznych (SLSP) oraz przyj te do ewidencji wroc awskie-
go kuratorium Spo eczne Liceum Ogólnokszta c ce (SLO). W ten sposób powsta  Zespó
Szkó  Autorskie Licea Artystyczne ALA. Wprowadzane w placówkach zmiany zwi zane
by y z decyzjami organu prowadz cego ALA. Do 1999 r. by o nim Towarzystwo Dzia-
a  dla Samorozwoju, które zosta o zast pione Towarzystwem Edukacji Otwartej (TEO). 

Z pewno ci  prze omowymi dla rozwoju szko y wydarzeniami by y tak e: otwarcie 
w 2003 r. Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego ALA w Cz stochowie oraz 
przyznanie ALA statusu szko y eksperymentalnej w 2006 r. przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Status ten wymaga  od ALA oddania si  pod opiek  merytoryczn  wybranej 
szko y wy szej (we Wroc awiu zosta a ni  Dolno l ska Szko a Wy sza, z kolei w Cz sto-
chowie – Akademia im. Jana D ugosza). Nale y zauwa y , i  obecnie SLO jest trzyletni ,
niepubliczn  szko  ponadgimnazjaln , autorskim liceum ogólnokszta c cym (Statut SLO 
§1 p.4), a SLSP jest ponadgimnazjalnym, czteroletnim, niepublicznym autorskim liceum 
sztuk plastycznych (Statut SLSP, §1 p.5 ), które ko czy si  egzaminem dyplomowym. 

Odnosz c si  do dzia alno ci szko y (szczegó owo opisanej w kolejnym rozdziale 
opracowania), mo na stwierdzi , e zdecydowanie wyró nia si  ona w przestrzeni szkó
rednich w Polsce. Szczególnie wartym opisania elementem jest stosowana w ALA metoda 

tutoringu, stanowi ca w polskim systemie o wiaty swoiste novum. Rodowód tej metody 
si ga XVI w. (Traczy ski 2009: 35), kiedy to tutoring zaistnia  w kolegiach funkcjonu-
j cych przy angielskich uniwersytetach w Oxfordzie i Cambridge. Z czasem metoda ta 
zosta a spopularyzowana przez rozwój edukacji ustawicznej. Sama nazwa „tutor” bierze 
swój pocz tek z aci skich s ów: tutus, które okre la o obro c , opiekuna ma oletnich,
b d tueri, które znaczy o tyle, co: patrze , broni , zachowa  i strzec (Kopali ski 2000: 
519). W Wielkiej Brytanii poj cie tutor rozumiane jest wielorako, okre la bowiem zarówno 
opiekuna naukowego, wychowawc , jak i prywatnego nauczyciela, korepetytora (S ownik
angielsko-polski 2005: 836), a tak e osob , która w uczelniach i kolegiach pe ni funkcj
adiunkta – wychowawcy, kieruj cego indywidualnie prac  przydzielonej mu grupy studen-
tów (Kopali ski 2000: 519; Tokarski 1980: 784). 

W ALA tutoring postrzegany jest jako indywidualne spotkanie (tutorial) nauczyciela 
tutora z uczniem. Zasad  obowi zuj c  podczas tego typu spotkania jest tworzenie atmo-
sfery dialogu, szacunku i wzajemnej uwagi (Czekierda, Budzy ski, Traczy ski, Zalewski, 
Zambrzuska 2009: 5), o któr  zabiega  maj  obie strony, traktowane równoprawnie i pod-
miotowo. Anna I. Brzezi ska i Ludmi a Rycielska uwa aj , e tutoring jest metod , która 
umo liwia zindywidualizowane podej cie do podopiecznego, gdzie tutor jest jednocze nie
nauczycielem i swego rodzaju przewodnikiem, a ucze  aktywnym partnerem w sytuacji 
edukacyjnej. Tworz ca si  w ten sposób wi  ma sprzyja  g ównie rozwojowi intelektual-
nemu i spo ecznemu podopiecznego (Brzezi ska, Rycielska 2009: 19), chocia  wymiana 
taka pozytywnie wp ywa równie  na opiekuna. Metoda ta zak ada bowiem wzajemne „do-
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pe nianie si ” nauczyciela i ucznia przez okre lenie stopnia kompetencji obu stron w da-
nym obszarze. Tego typu forma precyzuje charakter wzajemnych stosunków, które mo na
okre li  jako relacja „ekspert–nowicjusz” (tam e: 28). Obecnie w ALA stosowane s  trzy 
odmiany tutoringu, ukszta towane pod wp ywem praktyki szko y oraz pracuj cych w niej 
tutorów: tutoring rozwojowy (opieku czy), tutoring naukowy (akademicki) oraz tutoring 
artystyczny (por. Czekierda, Budzy ski, Traczy ski, Zalewski, Zambrzuska 2009). 

2.  PEDAGOGIKA DIALOGU 
W PERSPEKTYWIE PERSONALIZMU I EGZYSTENCJALIZMU

Koncepcja Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich, jak zauwa y  Mariusz 
Budzy ski, wpisuje si  w nurt pedagogiki personalno-egzystencjalnej czy pedagogiki dia-
logu (Gutek 2009: 154), która stanowi jej rozwini cie (Tarnowski 1992: 151). Zgodnie 
z za o eniami Janusza Tarnowskiego, twórcy tej teorii, mia a ona stan  w opozycji do 
autorytaryzmu, biurokratyzacji oraz pseudowychowania ( liwerski 1998: 66) realizowa-
nego przez: tresur , administrowanie, trening, moralizowanie i kszta towanie osobowo ci
(Tarnowski 1993: 11–15). Próbuj c zatem odnie  si  do pedagogiki dialogu, która, jak 
twierdzi Wanda Kaczy ska, staje si  jedn  z bardziej akceptowanych i popularnych in-
terpretacji pedagogiki personalistycznej (Olbrycht 2002: 160), mimo e nie jest to rdze
prezentowanej pracy, autorka zdecydowa a si  w sposób esencjonalny scharakteryzowa
le ce u jej podstaw teorie oraz zwi zane z nimi koncepcje wychowania. 

Warto ciami, które zosta y zaczerpni te przez Tarnowskiego z egzystencjalizmu, s
przede wszystkim spotkanie i dialog dwóch osób, które dzi ki zaistnia ej sytuacji maj
szans  zbudowa  w sobie, „za pomoc  autorefl eksji, logicznego my lenia i wspó prze-
ywania, niezb dn  ku »wychowaniu w drodze« postaw  dialogow ” ( liwerski 1998: 

69–70). Nale y jednak e zauwa y , i  egzystencjalizm w pierwszej kolejno ci k adzie
nacisk na konkretnie usytuowan  egzystencj  cz owieka, jej zmienno  i pojedynczo
(por. Tarnowski 2003: 256). Przez ow  zmienno  cz owiek ma szczególn  zdolno  do 
transgresji – przekraczania samego siebie, co daje mu szans  na urzeczywistnienie swej 
egzystencji (tam e: 256–257). Nie mo na tego jednak osi gn  bez poznania siebie. Owo 
poznanie wed ug Durkheima, do którego odwo uje si  Tarnowski, mo e nast pi  przez me-
dytacj , która uwalnia go od „ja” zewn trznego, wiatowego (Welt-ich) i pozwala doj  do 
najg bszego „ja”, rdzenia swego bytu. Droga ta doprowadza cz owieka do do wiadczania
„immanentnej transcendencji”, dzi ki której odkrywamy siebie, to, co w nas najbardziej 
osobiste i intymne (immanencja), „ale zarazem zupe nie nasz  osob  przekracza (transcen-
dencja)” (Tarnowski 1992: 146). 

W tym kontek cie bardzo wa n  warto ci  ka dej jednostki jest jej wolno  i mo -
liwo  samostanowienia o sobie. Perspektywa ta rysuje w ten sposób ramy wychowa-
niu, którego podstawowym celem b dzie d enie do zaanga owania i osobistej odpowie-
dzialno ci. Owa osobista odpowiedzialno  odnosi si  tak e do ucznia. Nauczyciel „ma 
by  jedynie inicjatorem i dyskretnym obserwatorem dzia alno ci poznawczej uczniów, 
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którzy sami powinni decydowa , czego i jak b d  si  uczy  (Kupisiewicz, Kupisiewicz 
2009: 43). Dosadniej o roli nauczyciela pisa  Martin Buber (okre lany mianem fi lozofa 
dialogu), dostrzegaj c, i : „Wychowanie nale y »zhumanizowa «. Powinno ono polega
na uczestniczeniu w yciu mistrza, który unika »wtr cania si « w ycie wychowanka, lecz 
oddzia ywuje raczej si  swej osoby” (Tarnowski 1992: 147). Najistotniejszym sensem 
wychowania Bubera jest „doprowadzenie wychowanka do postawy dialogu” (tam e: 148), 
co jest zgodne z jego przekonaniem, i  „cz owiek jest istot  dialogow , a relacje JA – TY 
s  osobotwórcze” (tam e: 147). Prawdziwe ycie – jak zauwa a Anna Gierdys opisuj ca
ten aspekt koncepcji Bubera – jest spotkaniem, a „ja” cz owieka zawsze jest zwrócone 
ku czemu  (Gierdys 2008: 107). Zatem osoba ludzka, czyli „JA powstaje dzi ki relacji 
z TY” (Tarnowski 1992: 148). Cz owiek jednak mo e wej  w dwojak  relacj : monologu/
braku dialogu okre lan  jako relacja „ja–ono” oraz relacj  dialogu „ja–ty”. Wychowanie 
zatem b dzie wej ciem w relacj  „ja–ty”, która zak ada: „ wiadom  osob , potencjalno
cz owieka, realizacj  dobra, uznanie partnera dialogu, wiadomo  obcowania z drugim 
cz owiekiem – dzie em Stwórcy” (Gierdys 2008: 107). 

Odnosz c pedagogik  dialogu do za o e  personalizmu, nale y zauwa y , i  ten obej-
muje wiele ró nych kierunków, które podstaw  swoich tre ci czyni  „swoi cie rozwijan
problematyk  osobowo ci ludzkiej pojmowanej metafi zycznie” (Oko  1996: 210–211) 
oraz na ogó  przyjmuj  postaw  otwarcia si  na egzystencj  (Nowak 2003: 232). Per-
sonalizm odwo uje si  do kategorii: „osoby” ( ac. persona – Tokarski 1980: 565), któr
szczególnie okre la do wiadczanie przynale no ci siebie (Nowak 2003: 233), „spo ecz-
no ci” (grup tworz cych si  na bazie motywów racjonalnych, które d  do realizacji 
przyj tego celu) i „wspólnoty” (odr bnej przestrzeni, gdzie ka da z zaanga owanych osób 
kontaktuje si  ze sob  w sposób aktywny, oparty na dialogu i bliskich, mi dzyludzkich
relacjach) (tam e: 235). „Wed ug tego nurtu, ka dy cz owiek rozwija si  jako osoba, wi c
istota o-sobna, rozumna i wolna, d ca do urzeczywistnienia swojego cz owiecze stwa”
(Nowak 2008: 276). Cz owiek jest zatem indywidualn  substancj  rozumn  (persona est
rationalis naturae individua substantia), która przez owo trwanie rozumnej natury staje si
najdoskonalsz  osob  w ród wszystkich rzeczy stworzonych (persona signifi cat id quod 
est perfectissimum in tota natura) (Kunowski 2007: 101–102). 

Stefan Kunowski uwa a, e istot  personalizmu jest podkre lanie „wielkiej godno ci
i warto ci ka dego cz owieka jako osoby” (Kunowski 2007: 101). Cz owiek nie mo e by
traktowany w sposób instrumentalny, narz dziowy, gdy  jego warto  i godno  „tkwi
w nim samym” ( liwerski 1998: 65). Osoba ludzka jest nadrz dna wobec wszelkich dóbr 
ekonomicznych i materialnych, co podkre la  Jacques Maritain, uwa aj c, e maj c swoje 
prawa i obowi zki „nie mo e by  traktowana jako rodek do osi gni cia nawet najwy szych
celów” (Kunowski 2007: 102). Ponadto nale y dostrzec, i  teoria ta osob  postrzega wielo-
wymiarowo. Id c za Emanuelem Mouinierem, mo na stwierdzi , e cz owiek „posiada trzy 
wymiary: w dó  – wcielenie si  w organizm ludzki, w gór  – powo anie duchowe do wy -
szych rzeczy oraz wymiar wszerz – zaanga owanie si  w aktualnej spo eczno ci” (tam e).

Wychowanie w koncepcji personalizmu chrze cija skiego jest okre lane jako jednolity 
i ci g y proces sk adaj cy si  z elementów, w ród których mo na wyró ni  (Nowak 2008: 
277–278): motywacj , jako ród o i impuls wychowania; wybór, który pozwala wychowan-
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kowi podj  ów impuls, skonkretyzowa  go i przej  nad nim obowi zek; realizacj , zwi -
zan  z podejmowaniem konkretnej dzia alno ci wychowawczej odnosz cej si  do pracy nad 
sob  oraz rezultat, którym b dzie dojrza o  osobowa, okre lana mianem pe nej realizacji 
w asnej osoby. Istotn  dla zrozumienia wychowania w kontek cie tej teorii jest koncepcja dy-
namizmów rozwojowych Stefana Kunowskiego, do której si ga tak e Tarnowski (Tarnowski 
1993: 49). Wed ug Kunowskiego na rozwój cz owieka wp ywa: bios (nurt ycia, obejmuj cy 
odziedziczone i nabyte zadatki fi zyczne i psychiczne); etos (obyczaj, pogl d na ycie, zasady 
przyj te od spo ecze stwa); agos (planowy proces wychowawczy) i los (zdarzenia kszta tuj -
ce ycie cz owieka, które decyduj  o jego powodzeniu lub niepowodzeniu). Odwo uj c si  do 
tego, mo na stwierdzi , i  dzia alno  wychowawców polega  ma na wspieraniu ucznia, by 
„wznosi  si  ponad swoje pop dy biosu i przeci tno  etosu grupowego przez samoopanowa-
nie i kultur  duchow . W ten sposób agos wychowawców, kieruj cy rozwojem wychowanka, 
stanowi trzeci  si  wychowania, podnosz c  i uszlachetniaj c  m ode pokolenia, rozwijaj c
je osobowo jako dojrza e osobowo ci w procesie personalizacji” (Micha owski 2009: 331). 

Jak zatem, odnosz c si  do powy szej perspektywy, rysowa  si  b d  g ówne za o enia
chrze cija skiego personalizmu egzystencjalnego? Nale y zauwa y , i  Tarnowski z czy
ze sob  za o enia obu teorii, gdy  uzna , i  „obydwa te kierunki wyodr bniaj  cz owieka
spo ród otaczaj cego go wiata i czyni  go o rodkiem swej fi lozofi i” (Tarnowski 2003: 
256). Zreszt  podobna uwaga, dotycz ca odniesienia do siebie obu koncepcji, wysz a te
od jednego z przedstawicieli chrze cija skiego personalizmu Emmanuela Mouiniera, który 
postulowa , „by »kwas egzystencjalny« przenikn  w a ciwe na ogó  personalizmowi zbyt 
»esencjalne« uj cie cz owieka jako osoby. Wtedy, bowiem, staje si  istota ludzka bardziej 
konkretna, uwarunkowana sytuacyjnie, jakby »wielowymiarowa«” (Tarnowski 1993: 89). 
Wychowanie w koncepcji Janusza Tarnowskiego b dzie ca okszta tem „sposobów i proce-
sów pomagaj cych istocie ludzkiej, zw aszcza przez interakcje, urzeczywistnia  i rozwija
swoje cz owiecze stwo” ( liwerski 1998: 66). Celem wychowania jest zatem niesienie 
pomocy wychowankowi w odnalezieniu przez niego miejsca w yciu i powo ania osobiste-
go. Realizuje si  to mi dzy innymi przez osobiste, stopniowe zbli anie si  ku dojrza o ci
ludzkiej i chrze cija skiej ( liwerski 1998: 73), ale tak e sprz enie „rdzenia” osobowo ci
wychowawcy i wychowanka, które odbywa si  w poszanowaniu wolno ci i samostano-
wienia. Do tych celów s u y  maj  cztery kategorie, stanowi ce niejako kamienie milowe 
w drodze wychowania: autentyczno , dialog, spotkanie i zaanga owanie.

Zatem podstaw  wychowania jest dialog uwarunkowany autentyczno ci , prowadz cy
do spotkania z Bogiem i lud mi, czego wynikiem jest zaanga owanie (Tarnowski 1993: 
90–91). Nale y tak e zauwa y , i  w opinii Tarnowskiego „w procesie wychowania silniej 
od dzia a  zaplanowanych wp ywa sposób bycia, ideowo  i morale, czyli osobowo  tego, 
kto wychowuje. A przecie  te elementy zaliczaj  si  w a nie do wychowania niezamie-
rzonego” (Tarnowski 1993: 67). Zatem w pedagogice dialogu wychowawcze s  zarówno 
dzia ania intencjonalne, zamierzone, jak i nieintencjonalne, nie wiadome.

Wychowanie w perspektywie personalno-egzystencjalnej charakteryzuj  okre lone
w a ciwo ci ( liwerski 1998: 68–69), do których nale : cz owiecze stwo, permanencja, 
inter- i intraakcyjno , nieokre lono  oraz transgresyjno . Wed ug Tarnowskiego kate-
goria cz owiecze stwa powinna by  realizowana bez asymetryczno ci wzajemnych relacji 
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z za o eniem traktowania obu partnerów równoprawnie, gdy  s  oni tak samo obdarzeni 
pe ni  ludzkiej godno ci. Z tego wi c wzgl du wychowanie powinno opiera  si  na auto-
rytecie wychowawcy, który rezygnuje z zachowania autorytarnego (tam e: 69). Istotny jest 
jego autorytet personalny, który sam w sobie ma by  po ywk  duchow  dla ucznia, przez 
co ma skutecznie mobilizowa  nauczyciela do rozwoju i pracy nad sob . Wychowanie ma 
by  zatem procesem, w którym wychowanek i wychowawca ucz  oraz wychowuj  si
wzajemnie, bez narzucania i przymuszania. Pocz tkiem drogi wychowawczej i budowa-
nia w a ciwych relacji z uczniem, dla inspiruj cego si  dzia alno ci  Janusza Korczaka 
Tarnowskiego, jest wej cie nauczyciela w wiat podopiecznego z pe nym, autentycznym 
zainteresowaniem, szacunkiem i yczliwo ci . Zadaniem wychowawcy jest zatem wytrwa-
e zmierzanie ku przyja ni z uczniem przez ws uchanie si  w niego. Dzi ki temu tworzy 

si  przestrze , w której wychowawca mo e w delikatny sposób pobudza  wychowanka do 
zainteresowania si  warto ciami.

3.  ODNIESIENIA 
DO DIALOGU, AUTENTYCZNO CI, SPOTKANIA I ZAANGA OWANIA 
W STATUCIE ALA

Statut Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich jest dokumentem, który 
stanowi podstaw  funkcjonowania szko y. Zawarte s  w nim najwa niejsze informacje 
o szkole, jej celach, zadaniach, organach, systemie pracy, programie wychowawczym, 
a tak e prawach i obowi zkach ucznia oraz nauczyciela. Statut zawiera tak e szczegó o-
wy Wewn trzszkolny Regulamin Oceniania, Klasyfi kowania, Promowania oraz Przepro-
wadzania Egzaminów. Mimo i  program wychowawczy, którego analiza stanowi rdze
niniejszej pracy, znajduje si  w ci le okre lonym miejscu statutu, mo na jednak do-
szuka  si  w ca ym dokumencie wielu po rednich opisów, które istotnie si  do niego 
odnosz . Nale y zauwa y , i  w obr bie Autorskich Liceów Artystycznych i Akademic-
kich ALA funkcjonuj  trzy statuty: Spo ecznego Liceum Ogólnokszta c cego ALA we 
Wroc awiu (z 1.09.2008 r.), Spo ecznego Liceum Sztuk Plastycznych ALA we Wroc awiu
(z 1.03.2007 r.) oraz Autorskiego Liceum Artystycznego i Akademickiego ALA w Cz sto-
chowie (z 1.09.2009 r.). Poniewa  dokumenty te ró ni  si  jedynie pewnymi elementami 
dotycz cymi informacji o szkole b d  zapisami po wi conymi przedmiotom nauczania, 
a w interesuj cych autork  zapisach odnosz cych si  do dialogu, zaanga owania, spotka-
nia i autentyczno ci s  to same, pojawiaj ce si  przypisy b d  odnosi  si  do jednego 
wybranego Statutu ALA w Cz stochowie.

3.1. DIALOG

Dialog postrzegany jest przez Tarnowskiego w trojaki sposób: jako metoda, czyli 
„sposób komunikacji, w której przedmioty d  do wzajemnego zrozumienia, zbli enia
si  i wspó dzia ania” (Tarnowski 1992: 148); proces, który rozpoczyna si  wówczas, gdy 
zaistnieje chocia  jeden aspekt metody dialogu, a tak e postawa, traktowana jako otwarto
i gotowo  na „rozumienie, zbli enie si  i wspó dzia anie (w miar  mo liwo ci) w stosun-
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ku do otoczenia” (tam e: 149). Z uwagi na interpersonalny charakter dialogu mo na go 
odnajdywa  w trzech wymiarach (tam e): rzeczowym, dzi ki któremu poznaje si  rzeczy-
wisto , a tym samym d y do Prawdy; personalnym, pozwalaj cym osobie odnajdywa
si  w relacji z drugim cz owiekiem, przed którym mo e otworzy  swoje „wn trze”, ujaw-
ni  siebie (warunkiem tego typu dialogu jest Wolno  i Dobro); egzystencjalnym – wyra-
aj cym si  nie tyle przez s owa, co oddanie siebie, nawet w asnego ycia do dyspozycji 

partnera dialogu (najwa niejsz  warto ci  takiej relacji b dzie Mi o ).
W statutach ALA mo na dopatrzy  si  wielu zapisów, które w ró nym stopniu na-

wi zuj  do tak rozumianego dialogu. W sposób bezpo redni odwo uje si  do niego zapis 
po wi cony celom i zadaniom szko y, który informuje, i  celem szko y jest „wychowanie 
do Mi o ci, warto ci i odpowiedzialno ci poprzez: budowanie ycia szko y w oparciu o za-
sady dialogu (wg M. Bubera), a w szczególno ci wzajemnego szacunku” (§2, p. 3). Ponad-
to istotne odniesienie odnale  mo na w programie wychowawczym ALA, który oparty 
jest na „zasadach dialogu przyjmowanych jako postawa yciowa” (§6, p. 1c.). W sposób 
po redni dialog wyra a si  w postawie zarówno nauczycieli, jak i uczniów ALA, m.in. 
dzi ki temu, i  nauczyciele mog  zdecydowa  si  pe ni  funkcj  indywidualnego nauczy-
ciela – opiekuna (o ile zostan  o to poproszeni przez uczniów, którzy maj  dokona  w tym 
celu w asnego wyboru). W ten sposób statut zak ada, e relacja mi dzy podopiecznym 
i opiekunem w swoim za o eniu ma by  na dialog otwarta. Dlatego te  dialog (postrze-
gany jako metoda, proces b d  postawa) mo e zaistnie  np. w trakcie wspólnych ustale
w rozmowie indywidualnej, która dotyczy zakresu, formy i terminu sprawdzenia wiedzy 
oraz umiej tno ci, a tak e szczegó owego zakresu i trybu realizacji programu w ramach 
zindywidualizowanego planu i toku nauki (§7, p. 2). 

Nawi zania do dialogu, który wyra a si  w postawie podopiecznego wzgl dem wy-
chowawcy, mo na odnale  tak e w §15 w p. 1a statutu, który odnosi si  do oceny z za-
chowania. Ta jest przede wszystkim traktowana jako refl eksja ucznia i jego opiekuna „nad 
odpowiedzialno ci  ucznia za realizacj  planów swojego rozwoju intelektualnego, arty-
stycznego i postawy moralnej”. Nale y zauwa y , i  zapis ten wpisuje si  w specyfi k
ALA, poniewa  w tej szkole: „Poddanie si  ocenie wynika z woli ucznia” (§16, p. 4). 
Do powy szego punktu nawi zuje kolejny, który informuje, i : „W procesie oceniania 
nauczyciel ustalaj c stopie , uwzgl dnia samoocen  ucznia i uzasadnia swoje stanowi-
sko. Sprawdzone, ocenione i zrecenzowane pisemne prace kontrolne, ucze  otrzymuje 
do wgl du” (§16, p. 3). Dialog mo e tak e zaistnie  w sytuacjach opisywanych w §25 
w p. 1–2, dotycz cych promowania uczniów. Dotyczy on z jednej strony postawy szko y
wzgl dem ucznia („Je eli ucze  na koniec roku szkolnego nie otrzyma  promocji, materia
programowy z zaj  edukacyjnych, z których uzyska  oceny klasyfi kacyjne semestralne 
(ko coworoczne) wy sze od oceny niedostatecznej, pozostaje zaliczony”.), a tak e ucznia 
wzgl dem szko y („Ucze , który nie otrzyma  promocji, a zrealizowa  materia  programo-
wy z zaj  edukacyjnych ogólnokszta c cych lub kierunkowych artystycznych czy akade-
mickich obj tych szkolnym planem nauki uzyskuj c ocen  promuj c , mo e zwróci  si  do 
dyrektora szko y o zezwolenie na warunkowe uczestnictwo w zaj ciach z tego przedmiotu 
w klasie programowo wy szej. Udzielenie zgody uwarunkowane jest zgod  nauczyciela 
prowadz cego te zaj cia”.).
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3.2. SPOTKANIE

Spotkanie egzystencjalne, które dla Tarnowskiego stanowi jeden z kamieni milowych 
na drodze rozwoju osoby, zak ada pojawienie si  trzech zasadniczych momentów (Tar-
nowski 1993: 141). Spotkanie to przede wszystkim zetkni cie si  z jak  rzeczywisto ci ,
które mo e prowadzi  do poruszenia „rdzenia egzystencji” – najg bszego cz owiecze-
go „ja”, co w ostateczno ci mo e spowodowa  gruntown  przemian . Dla Tarnowskiego 
spotkanie takie mo e mie  charakter wertykalny – duchowy oraz horyzontalny – ludzki. 
W tym pierwszym aspekcie Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie wprost opieraj
swój program wychowawczy na chrze cija skim systemie warto ci, który pojmowany jest 
„nie jako wyraz tradycji, ale jako droga do poznania i realizacji zada yciowych cz owie-
ka” (§6, p. 1a). Z kolei horyzontalny, ludzki wymiar spotkania w ALA realizowany jest 
w trzech wymiarach:
1. Jako indywidualne spotkanie ucznia z nauczycielem. Ten wymiar mo na odnie  do 

zapisów po wi conych zindywidualizowanemu tokowi nauki (§5), którego podstaw
stanowi wspó praca ucznia z opiekunem. Nale y jednak e zaznaczy , i  ucze  mo e
wspó pracowa  z wybranym opiekunem, w zakresie swojego rozwoju/wychowania 
oraz z wybranym nauczycielem, w zakresie nauki okre lonych przedmiotów. W ka -
dym przypadku kontakt ucznia z opiekunami zak ada konieczno  organizowania 
spotka  (w wymiarze rzeczywistym). Wydaje si , e mo liwo  dokonania wyboru 
opiekunów sprzyja spotkaniu, w którym dochodzi do poznania „rdzenia egzystencji”, 
a w dalszej kolejno ci do gruntownej przemiany.

2. Jako spotkanie wszystkich uczestników ycia szko y. Jednym z celów ALA jest 
„nadanie szkole charakteru wspólnoty” (§2, p. 3b, 3d) oraz wypracowywanie po-
stawy wspó odczuwania, niesienia pomocy i podejmowania wspó pracy. Program 
wychowawczy szko y ponadto opiera si  na „wzajemnej pomocy i odpowiedzialnej 
wspó pracy wszystkich uczestników ycia szko y” (§6, 1 e). Nale y te  zauwa y , i
spotkaniu wszystkich uczestników ycia szko y sprzyja dzia alno  Rady Uczniów 
oraz Rady Szko y.

3. Jako spotkanie szko y ze rodowiskiem zewn trznym. W statucie ALA istniej  wy-
ra ne zapisy wiadcz ce o tym, i  szko a stara si  stwarza  warunki do podj cia „ak-
tywnej dzia alno ci na rzecz kultury w rodowisku lokalnym”, która wyra a si  przez: 
organizowanie imprez prezentuj cych dorobek artystyczny uczniów, uczestniczenie 
w wystawach regionalnych i ogólnopolskich, wspó dzia anie z samorz dem lokalnym 
oraz z o rodkami kultury i sztuki. Takie dzia ania pozwalaj  na prezentacj  w asnego
dorobku „na zewn trz”.

3.3. AUTENTYCZNO

Janusz Tarnowski postrzega autentyczno  jako „uwolnienie si  od maski, a tak e
osi ganie zgodno ci ze swoim »ja«” (Tarnowski 1993: 126). W jego opinii autentyczno
jest niezb dna, aby stosunki mi dzyludzkie mia y charakter dialogowy, zw aszcza pod-
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czas procesu pedagogicznego. W autentyczno ci zawiera  ma si  szczero  i otwarto .
Maska jest w powy szym cytacie rodzajem zafa szowanej rzeczywisto ci, dlatego te
mo na przyj , i  proces jej zrzucania stanie si  drog  w kierunku odkrywania prawdy 
o sobie. Tarnowski zauwa a bowiem, e na prawdziw , egzystencjaln  autentyczno
sk adaj  si : g bia wewn trzna, intensywny trening i yciowa konsekwencja (tam e: 
133–134). 

W opinii autorki niniejszego opracowania autentyczno  w ALA wyra a si  przede 
wszystkim w aspektach zwi zanych ze zindywidualizowanym planem, tokiem i progra-
mem nauki (§5). Wynika to z tego, i  zindywidualizowanie daje mo liwo  g bszego
poznania mo liwo ci psychofi zycznych ucznia (§1, p. 8) przez system szko y i, pod tym k -
tem, dostosowania do mo liwo ci podopiecznego odpowiedniego programu. Warto zwróci
uwag  w tym aspekcie na zapis, który mówi, i : „Zakres materia u przyj ty przez ucznia do 
realizacji w ci gu semestru w zasadzie nie mo e by  mniejszy ni  18% ca ego materia u
obj tego programem nauczania w trzyletnim cyklu kszta cenia” (§5, p. 19). Pozwala to 
bez w tpienia uczniowi na elastyczne dopasowanie programu do w asnych potrzeb. Z dru-
giej strony statut daje podopiecznemu ALA mo liwo  prezentacji swoich zainteresowa
i uzdolnie , a tak e dokonania wyboru zaj  dodatkowych zgodnie z w asnymi potrzebami. 
Nale y zaznaczy , i  w ramach zaj  w ALA wszyscy uczniowie kszta c  si  na podstawie 
zindywidualizowanego toku i planu nauki, który wprowadzany jest po „pierwszym ada-
ptacyjnym okresie nauki w szkole, trwaj cym jeden semestr w klasie pierwszej, w trakcie 
którego wszystkie zaj cia prowadzone s  w systemie klasowo-lekcyjnym, a uczestnictwo 
we wszystkich jest obowi zkowe” (§5, p. 6).

Autentyczno  ucznia i nauczyciela w ALA jest chroniona przez zapis w progra-
mie wychowawczym, który opiera si  na poszanowaniu inno ci pogl dów i prawdziwej 
tolerancji. Ucze  ALA ma prawo (§7) do wyboru nauczyciela opiekuna, ale tak e do
swobody wyra ania my li i przekona  – je li nie narusza przy tym dobra innych osób, 
rozwijania zainteresowa  i zdolno ci, zaproponowania oceny zgodnie z obowi zuj c
sze ciostopniow  skal . Dodatkowo ucze  ma mo liwo  podejmowania „intensywne-
go treningu” podczas uzupe niania karty „Twórcze zmagania z sob ”, która wyznacza 
zadania i okre la kryteria uzyskania oceny z zachowania. W odniesieniu do nauczyciela 
mo na zaznaczy , i  autentyczno  wyra a si  m.in. w mo liwo ci tworzenia przez niego 
autorskich programów.

Nale y zaznaczy , e dostrzegana w ALA autentyczno ucznia w zakresie jego po-
tencja u oraz do wiadczenia odnosi si  w sposób praktyczny do przebiegu i organizacji 
jego nauki w szkole. W zapisie o zwolnieniach z nauki i ocen (§13) wyra nie okre lone
jest, i  ucze , który podejmuje np. nauk  w szkole muzycznej zwolniony jest na wniosek 
rodziców przez dyrektora z zaliczenia danych przedmiotów artystycznych w ALA. Po-
nadto nauczyciel ma obowi zek dostosowa  wymagania programowe i zasady oceniania 
z przedmiotów ogólnokszta c cych do s uchacza, u którego stwierdzono defi cyty rozwojo-
we uniemo liwiaj ce sprostanie tym wymaganiom (np. dysleksj ), na podstawie pisemnej 
opinii wydanej przez poradni  specjalistyczn  (§19, p. 3). Je li z kolei ucze  o wyra nych
uzdolnieniach jednokierunkowych nie mo e sprosta  wymaganiom zaj  edukacyjnych 
niezgodnych z kierunkiem jego uzdolnie , nauczyciel prowadz cy zaj cia powinien – na 
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wniosek nauczyciela opiekuna – dostosowa  wymagania edukacyjne z tych zaj  do indy-
widualnych potrzeb i mo liwo ci ucznia, z zachowaniem wymaga  edukacyjnych wyni-
kaj cych z podstawy programowej (§5, p. 14).

3.4. ZAANGA OWANIE

W opinii Janusza Tarnowskiego zaanga owanie „mo na pojmowa  jako pochodz ce
z wolnego wyboru zupe ne oddanie si  pewnej sprawie lub osobie” (tam e: 162). W tym 
kontek cie przez proces zaanga owania, anga uj ca si  osoba nie przestaje by  sob . Dzi -
ki podj tej dzia alno ci otwiera si  na innych, rozwija wy sz  uczuciowo , prze amuje
w asny egocentryzm, przez co wzbogaca w asn  osobowo . Odnosz c te stwierdzenia do 
statutu ALA, nale y zauwa y , i  anga owaniu si  sprzyjaj  pozosta e opisane wcze niej
kategorie pedagogiki dialogu. W wielu cytowanych ju  zapisach mo na dostrzec, i  to, co 
pozwala zaistnie  autentyczno ci b d  spotkaniu wynika z zaanga owania. Dlatego te
cz  z tych opisów przywo ana zostanie i w tej cz ci pracy.

Z pewno ci  zaanga owaniu sprzyja  mo e zapis w programie wychowawczym, który 
jasno sygnalizuje, e podane w nim wytyczne maj  stanowi  podstaw  do budowania in-
dywidualnych programów przez ka dego nauczyciela opiekuna dla grupy podopiecznych 
(§6, p. 2). Ustalenia oraz realizacja programu wymagaj  szerokiego zaanga owania ze stro-
ny nauczyciela i ucznia. Nauczyciel ma na przyk ad „prawo do formu owania autorskich 
programów, decydowania o stosowanych podr cznikach oraz rodkach dydaktycznych” 
(§8, p. 9), ale te  ma obowi zek „wykonywania swoich zada  z do o eniem nale ytej sta-
ranno ci” (§8, p. 11). Z kolei zaanga owanie podopiecznego zaczyna si  ju  na pocz tku
jego pracy w szkole. Aby uzyska  zgod  na realizacj  indywidualnego programu nauki 
(który nie mo e obni a  wymaga  edukacyjnych wynikaj cych ze szkolnego zestawu 
programów nauczania), musi wyst pi  do dyrektora z odpowiednim wnioskiem. Ucze
ma obowi zek (§7, p. 3a, 3b) „systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj ciach,
zgodnie z zasadami realizacji programu szko y, obj tych szkolnym i zindywidualizowa-
nym planem nauki”, ale tak e „zaplanowania zindywidualizowanego planu, toku i ew. 
programu nauki z pomoc  nauczyciela opiekuna oraz zapisania go w »Semestralnej karcie 
realizacji programu« w okre lonym terminie”. Nale y zauwa y , i  ucze  samodzielnie 
b d  wspólnie z nauczycielem ma do wype nienia wiele dokumentów, za które ponosi 
odpowiedzialno . „Semestralna karta realizacji programu” zawiera bowiem (§5, p. 18): 
kart  „Plan pracy w semestrze”, przedmiotowe karty realizacji programu, kart  „Twórcze 
zmagania z sob ” oraz kart  „Autorefl eksja nad minionym semestrem”.

Obszar zaanga owania ucznia wynika tak e z przyj tych zasad kultury wspó ycia
w szkole dotycz cych wszystkich jej cz onków. W §4 w p. 11 zauwa a si , i : „Uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szko y s  zobowi zani do wzajemnego poszanowania godno-
ci”. W paragrafi e tym jasno okre lone s  równie  zakazy dotycz ce stosowania rodków

odurzaj cych, a nawet ograniczenia zwi zane z u ywaniem telefonów komórkowych czy 
innych urz dze  audiowizualnych. Nale y tak e zauwa y , i  szko a wszystkim swoim 
cz onkom daje mo liwo  zaanga owania si  i posiadania wp ywu na prowadzon  dzia al-
no . S u  temu organy spo eczne szko y: Rada Uczniów oraz Rada Szko y. 
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3.5. PODSUMOWANIE

Wspó czesne poszukiwania systemów wychowawczych – jak pisze Katarzyna Ol-
brycht, odwo uj c si  do my li i propozycji wychowawczych wybitnych przedstawicieli 
polskiej nauki, podkre laj  „konieczno  podmiotowego traktowania cz owieka (w proce-
sie wychowania – zarówno wychowawcy, jak i wychowanka), uznawania jego bezwarun-
kowej godno ci i niepowtarzalno ci, szanowania wolno ci, orientowania go na warto ci
wy sze – duchowe, traktowania go z mi o ci ” (Olbrycht 2002: 161). W te przestrzenie 
wpisuj  si  tak e kategorie dialogu, autentyczno ci, spotkania i zaanga owania. Wydaje 
si , i  przeprowadzona analiza programu wychowawczego i statutów Autorskich Liceów 
Artystycznych i Akademickich wiadczy o tym, i  szko a ta jest miejscem, w której owe 
warto ci s  realizowane. Oczywi cie niniejszy artyku , który oparty jest li tylko na analizie 
teorii, mo e wzbudza  pytania, czy owe statutowe odniesienia s  realizowane w praktyce. 
Pytanie to stanowi  mo e istotny problem badawczy, jednak e ad hoc mo na odwo a  si
do do wiadczenia ucznia opisywanej szko y. „Filozofi a opieku czo-wychowawcza ALA 
opiera si  na idei podmiotowo ci ucznia, a nie jego przedmiotowo ci. W za o eniach sys-
temu opieku czego wpisane jest prawdopodobie stwo zagubienia si  m odego cz owieka
w okresie dojrzewania. Z pewno ci  w ALA ma on szans  si  odnale , a niekiedy nawet 
na nowo narodzi , zrzucaj c z siebie stopniowo, warstw  po warstwie – niepewno ,
brak wiary we w asne mo liwo ci, poczucie niskiej warto ci (...)” ( ak 2009: 90). W tej 
perspektywie wydaje si , i  to, co wed ug krytyków pedagogiki dialogu Tarnowskiego 
pozostawa o „w sferze oderwanej od ycia abstrakcji” ( liwerski 1998: 72), tutaj ma 
szans  na zaistnienie w praktyce.
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DIALOGUE, AUTHENTICITY, MEETING AND COMMITMENT IN THE EDUCATIONAL PROGRAM 
OF ARTISTIC AND ACADEMIC SECONDARY SCHOOLS WITH THE SPECIAL “ALA” PROGRAM

The political transformation, which took place in Poland in 1989, commenced the process of change of the 
existing education and teaching system which had been associated with quantity, large-scale, objectivity and 
institutionalism. The demands appeared to appreciate the quality of education from the perspective of a demo-
cratic and pluralistic society, but also to pay attention to the subjectivity of both a pupil and a teacher. It was 
assumed that there should have been a return to personalism in schools. Have these objectives been accom-
plished after twenty years since the beginning of change?
The author of the hereof discussions decided to answer this question in the selective way. Because in literature 
there are many texts devoted to effects of the education reform in public schools, the alternative Artistic and 
Academic Secondary Schools with the special “ALA” program have been brought into focus. Presentation of 
this particular school is not accidental since in its concept and basic documents there are specifi c references 
to Christian and existential personalism and the pedagogy of dialogue where the idea of education is based on 
four cornerstones: dialogue, authenticity, meeting and commitment.

Key words: Christian and existential personalism, quality of education, alternative education, tutoring
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