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WIZERUNEK NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI
W PEDAGOGICE ANIELI SZYCÓWNY (1869–1921)

WPROWADZENIE

Aniela Szycówna zajmuje czo owe miejsce w polskiej pedagogice prze omu
XIX i XX wieku. Nale y do tych pedagogów, którzy tworzyli polsk  pedologi
i pedeutologi . Czas, w którym y a i tworzy a, to najpi kniejsze lata pedagogiki. 
Epoka Nowego Wychowania i Nowej Szko y1. Spo ród wy aniaj cych si  wów-
czas kierunków pedagogicznych najbli szy by  jej psychologizm. Kierunek ten 
pojawi  si  wraz ze wzrostem wiedzy biologicznej o cz owieku. Badania psycho-
logii eksperymentalnej, a w lad za ni  pedagogiki eksperymentalnej przynios y
wiedz  o dziecku, o jego fazach rozwojowych, potrzebach i zainteresowaniach. 
W Instytucie Psychologii Do wiadczalnej Wilhelma Wundta (1879) próbowano 
okre li  zale no  psychologii do wiadczalnej od anatomii i fi zjologii, a tak e
ustali  zwi zki mi dzy psychologi  introspekcyjn  a fi lozofi . Bezpo rednim
za  przeniesieniem bada  Wundta do pedagogiki zaj  si  Ernst Meumann. 
W 1906 roku za o y  w Lipsku Instytut Psychologii i Pedagogiki Eksperymen-
talnej. To w a nie Meumann przeniós  wiedz  psychologiczn  na teren szko y.
Rozpocz  badania dotycz ce efektywno ci procesu dydaktycznego oraz czyn-
no ci nauczyciela i ucznia. Badania nad pami ci , my leniem i zdolno ciami we 
Francji prowadzi  Alfred Binet (L’etude experimentale de l’intelligence, 1903).
W Szwajcarii zastosowaniem psychologii w praktyce pedagogicznej zajmowa  si
Edouard Claparede (Psychologie de l’enfant et pedagogie experimentale, 1905)2.
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Pojawi y si  zatem badania prowadz ce do lepszego poznania zarówno zjawisk 
psychofi zjologicznych, jak i spo ecznych, le cych u podstaw procesu wychowa-
nia i nauczania. Najbardziej rozpoznawaln  podstaw  naukow  tego kierunku 
w skali wiatowej sta y si  eksperymentalne i testowe badania nad zró nicowa-
niem indywidualnym dzieci i m odzie y oraz nad tym, co jest norm , a co patolo-
gi  w rozwoju fi zycznym i psychicznym cz owieka. Niejako konsekwencj  tych 
bada  by o powo anie nauki o dziecku, któr  Oscar Chrismann nazwa  pedologi .
Nazwy tej u ywano g ównie w Europie. U ywa y jej w swych tytu ach pierwsze 
czasopisma i pierwsze towarzystwa po wi cone psychologii dziecka. Wyk a-
dy psychologii stosowanej cz sto nazywano zamiennie wyk adami pedologii.

Aniela Szycówna, jak wielu pedagogów tego okresu, by a zwolennikiem 
i propagatorem pedologii, lecz zdawa a sobie spraw , e to tylko wycinek ca ej
pedagogiki, e pedologia nie jest zamiennikiem pedagogiki. W jednej ze swoich 
prac pisa a: cho by my po czyli razem psychologi , fi zjologi , higien  i antropo-
logi  i temu zlepkowi rozmaitych nauk nadali nazw  pedologii, to bynajmniej nie 
zast pi oby to jeszcze pedagogiki; wszak przedmiotem pedagogiki jest wskazanie 
celu wychowania i rodków, za pomoc  których ten cel mo e by  osi gni ty   3.

Z kierunkiem pedologicznym wi za a si  nowa metodologia poznawania 
dziecka. Najcz ciej stosowane by y: testy, kwestionariusze, szczegó owe ob-
serwacje, analiza dokumentów pracy i twórczo ci dziecka. Pedologiczny punkt 
widzenia by  znamienny dla rozwijaj cej si  psychologii rozwojowej i wycho-
wawczej. Przyjmuj c, e szko a powinna by  „na miar  mo liwo ci dziecka”, 
a wychowanie powinno by  funkcj  jego rozwoju i potrzeb, uwa ano, e to przede 
wszystkim nauczyciel powinien by  wprowadzany w studia pedologiczne. Poja-
wi y si  zatem podr czniki dla nauczycieli, np. angielskiego pedagoga Roberta 
Ruska pt. Experimental Education (1919), w polskim t umaczeniu Z. Ziembi -
skiego jako Pedagogika eksperymentalna (1926). Najbardziej znanym polskim 
podr cznikiem pedologii, stosowanym w seminariach nauczycielskich, by  pod-
r cznik Piotra D browskiego pt. Nauka o dziecku. Wydanie II – rozszerzone 
i poprawione – ukaza o si  w roku 1929.

Tradycyjna szko a, apsychologiczna i antydemokratyczna, stawa a si  przed-
miotem gwa townej krytyki. Jako przejaw nowych d e  pojawi y si  has a
szko y aktywnej, indywidualizuj cej, organizuj cej i rozwijaj cej aktywno
i twórczo  dziecka. Pedagogika eksperymentalna doprowadzi a do powstania 
szkó  eksperymentalnych i prób nowego wychowania oraz nowego spojrzenia 
na natur  dziecka i prac  jego nauczyciela. Nowe badania ukaza y dziecko jako 
jednostk  maj c  swój w asny wiat, swoje indywidualne potrzeby psychiczne, 
zdolno ci i zainteresowania. Wielostronna krytyka szko y tradycyjnej z jej syste-
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mem klasowo-lekcyjnym spowodowa a zatem poszukiwanie nowych rozwi za
równie  w zakresie edukacji pocz tkowej.

Wokó  zagadnie  psychologii dziecka, nauczyciela i metodyki nauczania po-
cz tkowego koncentrowa y si  prace badawcze Anieli Szycówny.

ANIELA SZYCÓWNA – FAKTY Z YCIA

Aniela Szycówna y a w latach 1869–1921. Urodzi a si  w Warszawie jako 
córka Joachima Szyca i Zofi i z Milkuszyców. Jej dom rodzinny przepe niony by
tradycjami patriotycznymi i atmosfer  naukow . Ojciec pracowa  jako nauczy-
ciel, t umacz, literat i pracownik naukowy. G boki patriota, bra  udzia  w po-
wstaniach narodowowyzwole czych, za co dwukrotnie zsy any by  w g b Rosji. 
To w a nie jego patriotyczna i kulturotwórcza postawa wywiera a najwi kszy
wp yw na karier  edukacyjn  i zawodow  Anieli 4. Nie najsilniejszego zdrowia, 
pocz tkowe nauki Aniela pobiera a w domu. Po uko czeniu lat sze ciu rozpocz -
a edukacj  na prywatnej pensji Heleny Budzi skiej. Ju  wtedy, jak twierdzi  jej 

ojciec, przejawia a wyj tkowe zainteresowanie nauk . W li cie do ony przeby-
waj cej w Saksonii pisa : Nie mo na by o oprze  si  gor cemu jej yczeniu nauki, 
do której z gor c  jak  nami tno ci  si  garnie  5. Szczególnie zajmowa  j  j zyk
ojczysty i literatura narodowa. W wieku trzynastu lat zadebiutowa a jako poetka. 
Joachim Szyc nie mia  ju  w tpliwo ci: O ile mi si  zdaje, ona wykieruje si  na 
nauczycielk , bo do czego innego niezdolna, a podejrzewam, e b dzie grzeszy
piórem jako literatka, bo od dzieci stwa zdradza te pogl dy 6. W roku 1886 Aniela 
Szyc otrzyma a dyplom nauczycielki, tzw. patent rz dowy, który dawa  formalne 
uprawnienia do nauczania7. Do wiadczenie zawodowe zdobywa a, prowadz c
bezp atne lekcje na pensji H. Budzi skiej. Udziela a lekcji dzieciom i prowadzi a
elementarne nauczanie dla rodziców. W tym samym czasie zosta a s uchaczk
Uniwersytetu Lataj cego8, dokszta caj c si  w zakresie pedagogiki, psychologii, 
literatury i fi lozofi i. Znaczny wp yw na rozwój jej zainteresowa  pedagogicznych 
wywar  wyk adowca Jan W adys aw Dawid.

Ju  od roku 1890 Szycówna rozpocz a wspó prac  z „Przegl dem Pedago-
gicznym” redagowanym wówczas przez J. W. Dawida. Mo na przyj , e by  to 



WIES AWA LE A SKA26

9 W efekcie wieloletnich i uporczywych stara  grona zapalonych dzia aczy higienistów, pedagogów, in y-
nierów, prawników, polityków oraz prawników skupionych wokó  Józefa Polaka, redaktora czasopisma Zdrowie
uda o si  zorganizowa  Warszawskie Towarzystwo Higieniczne. Statut prawny uzyska o w marcu 1898 roku, od 
roku 1931 przyj o nazw  Polskie Towarzystwo Higieniczne.

moment prze omowy w jej karierze zawodowej. Dzi ki Dawidowi znalaz a si
w gronie swoich by ych profesorów, mi dzy innymi: Stanis awa Norblina, Pio-
tra Chmielowskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Adama Marhrburga i Ludwika 
Krzywickiego, oraz znanych intelektualistów, dzia aczy o wiatowych i publicy-
stów: Adolfa Dygasi skiego, W adys awa Heinricha, Stanis awa Karpowicza, 
Janusza Korczaka, Izy Moszcze skiej, Waldemara Osterloffa, Henryka Wernica 
i Marii Weryho. Dzi ki nim Szycówna bardzo szybko zacz a publikowa  w asne
artyku y, w których przede wszystkim zajmowa a si  psychologi  poznawcz
i rozwojow  oraz metodyk  edukacji pocz tkowej. Dzi ki zaanga owaniu w pra-
ce wydawnicze czasopisma zosta a najbli sz  wspó pracownic  Dawida i obj a
stanowisko zast pcy redaktora naczelnego. Na amach „Przegl du Pedagogicz-
nego” Szycówna opublikowa a ponad 100 artyku ów i oko o 60 recenzji i spra-
wozda . Naukowe kontakty z czo owymi przedstawicielami polskiej pedagogiki 
i psychologii sk oni y j  do opublikowania w asnej ksi ki adresowanej do ro-
dziców i nauczycieli pt. Nauka w domu: przewodnik dla wychowawców (1895).
Ju  wtedy sprawy nauczania pocz tkowego zacz y dominowa  w jej twórczo ci.
Trzy lata pó niej opublikowa a podr cznik Gramatyka polska dla dzieci zaczy-
naj cych si  uczy  systematycznie: z przyk adami, wiczeniami i wskazówkami 
dla nauczycieli, za  we wspó pracy z J. W. Dawidem i W. Osterloffem program 
kszta cenia pocz tkowego pt. Metodyczny kurs nauk. Rok I–II. Nauka o rze-
czach, nauka czytania i pisania, arytmetyka, kaligrafi a (1898). G ównym celem 
autorów podr cznika by o ujednolicenie nauczania domowego i upodobnienie 
go do nauki szkolnej poprzez wspólne za o enia programowe i metodyczne. 
Przygotowanie polonistyczne oraz znakomita wiedza pedologiczna pozwoli y
Szycównie na opublikowanie trzech tomów Czytanek stopniowanych dla dzieci 
zaczynaj cych nauk  systematyczn : I W domu i szkole, II Na wsi i w mie cie,
III W kraju i na wiecie.

Jako wierna uczennica i wspó pracownica Dawida podj a razem z nim pro-
wadzenie pisma spo eczno-politycznego „G os” (1900). Niew tpliwie by  to dla 
niej czas edukacji politycznej i spo ecznej. Potrzeby ycia spo ecznego sk oni y
j  do dzia alno ci w Wydziale Wychowawczym Warszawskiego Towarzystwa 
Higienicznego – instytucji podejmuj cej cenne inicjatywy w zakresie medycyny 
profi laktycznej, higieny szkolnej i wychowawczej, a tak e bada  dotycz cych
rozwoju umys owego i fi zycznego dzieci i m odzie y9.

Obok wspó pracy z „Przegl dem Pedagogicznym” i „G osem” A. Szycówna 
w latach 1902–1905 pe ni a funkcj  redaktora czasopisma dla dzieci „Moje Pi-
semko. Tygodnik obrazkowy dla dzieci do 10 lat”. Na jego amach publikowa a
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wiersze, opowiadania, teksty poszerzaj ce wiedz  szkoln  dzieci w zakresie 
historii, geografi i, przyrody. Do wspó pracy uda o jej si  zaprosi  znakomitych 
literatów, których twórczo  znacznie podnosi a warto  „Pisemka”. Pisali do 
niego m.in.: Stanis aw Jachowicz, Maria Konopnicka, Teofi l Lenartowicz i Janina 
Porazi ska. Prowadzi a tak e korespondencj  z m odymi czytelnikami i ich ro-
dzicami. Przez kolejne pi  lat wspó pracowa a z miesi cznikiem „Nowe Tory”10.
Na jego amach zamieszcza a rozprawy po wi cone metodyce nauczania pocz t-
kowego, historii nauczania j zyka polskiego oraz dobrym, polskim tradycjom 
o wiatowym, np. Komisji Edukacji Narodowej. Koncepcja wydawnicza czasopi-
sma by a szczególnie bliska jej pogl dom naukowym i spo ecznym. Miesi cznik
bowiem zdecydowanie opowiada  si  za demokratycznymi reformami w szkol-
nictwie oraz za oparciem kszta cenia na najnowszych osi gni ciach psychologii 
i pedagogiki.

 „Zara ona” badaniami J. W. Dawida, po usilnych staraniach, Aniela Szyców-
na doprowadzi a do powstania Towarzystwa Bada  nad Dzie mi (1907), którym 
kierowa a do ko ca swojego ycia. Obszar dzia alno ci Towarzystwa obejmowa
badania z zakresu psychologii i pedagogiki eksperymentalnej oraz popularyzo-
wanie wiedzy pedagogicznej w ród nauczycieli i rodziców. W ród cz onków
Towarzystwa dominowa y kobiety, przewa nie nauczycielki, a w ród m czyzn
najwi cej by o lekarzy. Cz onkami od samego pocz tku by y te  znane wówczas 
autorytety naukowe w osobach W adys awa Heinricha i Kazimierza Twardow-
skiego. Sprawozdania z posiedze  zarz du i sprawozdania roczne systematycznie 
drukowano w „Przegl dzie Filozofi cznym”. Tam te  swoje publikacje zamiesz-
czali cz onkowie Towarzystwa. Po mierci Szycówny funkcje programowe 
i prace badawcze Polskiego Towarzystwa Bada  nad Dzie mi przej  Pa stwowy
Instytut Pedagogiczny w Warszawie 11.

Mimo s abego zdrowia Szycówna by a osob  niezwykle energiczn  i praco-
wit . Wspó pracowa a z Lubelskim Towarzystwem O wiatowym wiat o, prowa-
dz c wyk ady z metodyki nauczania pocz tkowego. Na Kursach Pedagogicznych 
dla Kobiet wyk ada a zagadnienia szeroko rozumianej edukacji pocz tkowej.
Wspó pracowa a z Biurem Szkolnym przy organizowaniu jednolitej szko y po-
wszechnej i zjednoczeniu ruchu nauczycielskiego. Od roku 1919 prowadzi a te
Katedr  Pedagogiki w Wolnej Wszechnicy Polskiej. W tej wyj tkowej instytucji, 
skupiaj cej post powych pracowników rodowisk naukowych i dzia aczy o wia-
towych, Szycówna prowadzi a ostatnie swoje wyk ady i dzia alno  naukowo-
-badawcz .
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W roku 1920 Aniela Szycówna zosta a mianowana przez Ministerstwo 
WRiOP redaktorem „Szko y Powszechnej”, kwartalnika przeznaczonego g ów-
nie dla nauczycieli szkó  powszechnych. Redagowanie poch on o j  bez reszty, 
do wspó pracy zaprosi a wielu nauczycieli, wykorzystuj c ich wiedz  i do wiad-
czenie do upowszechniania najlepszych rozwi za  metodycznych, zw aszcza na 
etapie edukacji pocz tkowej. W tym celu podj a tak e wspó prac  z ameryka -
skim czasopismem „Pedagogical Seminary”, którego twórc  by  Stanley Hall12.
Jej publikacje z tego okresu mo emy znale  te  na amach takich czasopism jak: 
„Wychowanie”, „Przegl d Filozofi czny”, „Zdrowie”, „Muzeum”, a tak e „Ruch 
Pedagogiczny”. Aniela Szycówna zmar a 4 lutego 1921 roku w Warszawie i zo-
sta a pochowana na Pow zkach.

Ca a jej dzia alno  o wiatowo-spo eczna przypada a na lata najtrudniejsze 
dla ycia narodowego w Królestwie Polskim, a tym samym najmniej pomy lne dla 
rozwoju szkolnictwa polskiego. W tej sytuacji osi gni cia naukowe i praktyczne 
Szycówny, zmierzaj ce g ównie do reformy polskiego szkolnictwa elementarnego 
i oparcia go na najnowszej wiedzy psychologicznej, stawiaj  j  w rz dzie czo-
owych pedagogów ówczesnego okresu, którzy w warunkach niewoli narodowej 

zdo ali wykszta ci  polskich nauczycieli i wychowawców 13.

SZYCÓWNA O NAUCZYCIELU WCZESNEJ EDUKACJI

Aniela Szycówna, obok J. W. Dawida i Józefy Joteyko, nale a a do inicja-
torów prac naukowo-badawczych i popularyzatorskich w zakresie psychologii 
wychowawczej i eksperymentalnej. W pedagogicznym zastosowaniu psychologii 
mówi a o pomiarach jako metodzie bada  dla celów wychowawczych i dydak-
tycznych, dostrzegaj c ogromn  rol  takich bada  dla ycia szkolnego. Widzia a
wr cz potrzeb  zbudowania podstaw psychologicznych dla nauczania pocz tko-
wego. Swoje teoretyczne rozwa ania na ten temat umie ci a w kilku najbardziej 
znanych i poczytnych pozycjach14.

Prowadzone badania samodzielne oraz zespo owe z J. W. Dawidem i Józe-
fem Ciembroniewiczem doprowadzi y Szycówn  do refl eksji, i  mimo du ych
post pów w nauce i sztuce wychowania, mimo pojawiania si  coraz liczniejszej 
literatury pe nej rad i wskazówek praktyka wychowawcza daleko odbiega a od 
idea ów. W rozprawie O zadaniach i metodach psychologii dziecka pisa a, e ro-
dzice i nauczyciele nadal nie maj  dostatecznej wiedzy, jak prawid owo post po-
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wa  z dzieckiem, aby spe nia  podstawowe zasady indywidualizacji i rozwijania 
zainteresowa . Nadal przeci aj  dziecko nauk  werbaln , moralizuj  i stosuj
nierozwa ne kary. Dlatego celem, jaki zak ada a Szycówna, by o obznajomi
rodziców, wychowawców i nauczycieli z potrzeb  systematycznych bada  nad 
dzie mi a zarazem da  im wskazówki co do sposobu ich prowadzenia 15.

Brak wiedzy z psychologii dzieci cej to podstawowa przyczyna z ej pracy 
nauczyciela-wychowawcy, psychologia bowiem dostarcza naukowych podstaw 
racjonalnej pedagogice 16. Szeroka wiedza o dzieciach pomo e zrozumie  ich 
indywidualne ró nice, dostosowa  dzia ania nauczyciela do ich mo liwo ci i za-
interesowa . Dlatego nauczyciel ma by  badaczem i zna  metody psychologii 
dzieci cej. Szycówna szczególnie poleca a metody: biografi czn , do wiadczaln
i statystyczn . Metoda biografi czna to nic innego, jak prowadzenie dziennika 
dziecka, który b dzie zawiera  jego psychologiczn  biografi . Przy czym mo na
obserwowa  pe ny rozwój dziecka albo pojedyncze sfery rozwojowe, np. rozwój 
mowy czy rozwój emocjonalny. Tylko pozornie jest to proste zadanie, nauczyciel 
bowiem musi si  wykaza  okre lon  wiedz  i umiej tno ciami. Musi wiedzie ,
co obserwowa , dostrzec ka dy wa niejszy objaw oraz dokona  w a ciwej inter-
pretacji. Metoda do wiadczalna za  – cz sto nazywana laboratoryjn  – s u y a
g ównie do badania pewnych uzdolnie , np. szybko ci spostrzegania, kojarzenia, 
bystro ci umys u ale tak e znu enia i zm czenia. Podkre laj c znaczenie takich 
bada , Szycówna uwra liwia a na ich dok adno  oraz uwzgl dnienie czynników, 
które mog y zak óci  uzyskane wyniki, np. stan zdrowia dziecka a nawet jego 
nastrój17. Metoda statystyczna natomiast sprowadza a si  do badania jednego 
objawu u wi kszej liczby dzieci za pomoc  kwestionariusza u o onego przez psy-
chologa b d  pedagoga. Szycówna poda a przyk ady kwestionariuszy do bada
szkolnych. Dotycz  one mi dzy innymi charakterystyki dziecka (powy ej 4. roku 
ycia), jego pami ci, zdolno ci na ladowczych, wyobra ni i twórczo ci, zdol-

no ci rozumowania. Dla dzieci w wieku 6–12 lat kwestionariusze bada y zasób 
do wiadcze  i wyobra ni, poj  i pogl dów.

Bior c pod uwag  specyfi k  poszczególnych metod oraz potrzeby konkret-
nych nauczycieli, A. Szycówna proponowa a, eby biografi  psychologiczn
prowadzili nauczyciele domowi, którzy przebywaj  z dzieckiem na co dzie .
Nauczycielom i nauczycielkom w szkole zaleca a natomiast badanie zasobu umy-
s owego dziecka metod  statystyczn . Wiedza o uczniach, z którymi pracowali, 
pozwala a na indywidualizowanie nauczania i stosowanie odpowiednich metod 
dydaktycznych18. Stosowanie kwestionariuszy mia o s u y  tak e do badania 
efektywno ci nauczania. Szycówna proponowa a stosowa  je w ród uczniów 
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19 A. Szycówna, Ogólne zasady nauczania z zastosowaniem do potrzeb szko y elementarnej, Warszawa 
1917, s. 8.

20 Tam e, s. 11.
21 Tam e, s. 9.

rozpoczynaj cych edukacj , a nast pnie powtarza  w kolejnych latach szkolnych. 
Taki sposób post powania dawa  mo liwo  porównywania i rozwa ania, jakimi 
metodami oczekiwan  efektywno  poprawi .

O zadaniach i metodach psychologii dziecka Szycówna pisa a g ównie dla 
nauczycieli i nauczycielek, którym badania nad psychologi  dziecka by y obce. 
Dowiod a, jak wa n  podstaw  w wychowaniu i nauczaniu dzieci stanowi zna-
jomo  ich rozwoju poznawczego, fi zyczno-motorycznego i spo eczno-emocjo-
nalnego, gdy  pozwala na wypracowanie odpowiedniej strategii wychowawczej 
i dydaktycznej, zapobiegaj c tym samym pope nianiu b dów wychowawczych.

Twórczo  Anieli Szycówny w ogromnym stopniu dotyczy a pracy z dziec-
kiem. Jednak e jej celem nadrz dnym by a pomoc nauczycielom, wychowawcom 
i rodzicom w pracy z dzie mi. Ju  w 1896 roku opublikowa a ksi k -poradnik
Nauka w domu. Przewodnik dla wychowawców, w której uczy a, jak organizo-
wa  nauk  w domu, jakie stosowa  programy nauczania i jak uk ada  zaj cia. Dla 
lepszego zrozumienia specyfi ki edukacji pocz tkowej omawia a tak e niezb dne
zagadnienia metodyczne. Praca ta, rozszerzona i uaktualniona, zosta a wydana 
ponownie w roku 1917 pt. Ogólne zasady nauczania z zastosowaniem do potrzeb 
szko y elementarnej.

Szycówna nieustannie powtarza a, e podstawowym zadaniem osób, które 
kszta tuj  dzieci, na ka dym etapie ich rozwoju, jest systematyczna obserwacja, 
poznawanie, odpowiedni dobór programu nauczania, tre ci, form i metod pracy 
oraz stawianie dzieciom wymogów dostosowanych do ich mo liwo ci rozwojo-
wych. Podawa a zatem wskazówki, przedstawia a w asne pogl dy i refl eksje na 
temat nauczania dzieci, uczy a metod pracy w edukacji szkolnej i domowej. Na-
uczanie – pisa a – jest to praca systematyczna, zaplanowana, prowadzona przez 
nauczyciela, której celem jest nabycie przez ucznia wiedzy i umiej tno ci 19.

Wed ug Szycówny nauczaniu przy wiecaj  dwa cele: materialny, dotycz cy
tre ci, które ucze  ma przyswoi , oraz formalny – dotycz cy sposobów oddzia-
ywania na umys  ucznia20. Tre ci programowe edukacji pocz tkowej, tak samo 

jak dobór form i metod nauczania, musz  si  opiera  na psychologii dziecka. 
Nauczanie bowiem jest cz ci  wychowania, którego celem jest przygotowanie 
dziecka do ycia21. Powinny by  zatem dostosowane do wieku dziecka. Wiek 
szkolny dziecka, jego gotowo  do podj cia nauki systematycznej, rozpoczyna 
si  w siódmym roku ycia, ale wychowanie umys owe dziecka powinno si  roz-
poczyna  wcze niej i stanowi  przygotowanie do nauki szkolnej. Program zaj
przedszkolnych powinien by  zgodny z naturalnymi pop dami dziecka. Dopiero 
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w pierwszych latach nauczania (7–9) nale y pog bia  wyobra enia i poj cia,
które dziecko ju  posiada, i wprowadza  nowe informacje. Najwa niejszym
obszarem edukacji pocz tkowej jest nauka o rzeczach. Szycówna przestrzega a
przed nauk  z podr cznika, dopóki umys  dziecka nie b dzie do tego przygoto-
wany. Radzi a barwnie opowiada  i opisywa , ogranicza  nauczanie pami ciowe.
Przeprowadzone przez ni  badania nad pami ci  bezpo redni  sk oni y j  do rad 
cz stego powtarzania przyswojonych tre ci oraz wicze  i zada , przy czym te 
ostatnie nie mog y by  tylko dope nieniem w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu 
umiej tno ci, ale mia y stanowi  czynnik pierwszorz dny 22.

Poza wskazaniami, jaka wiedza powinna by  przekazywana uczniom na ka -
dym etapie nauki, Szycówna poda a wskazówki dotycz ce szczegó owego uk a-
dania programu nauczania i porz dku, w jakim powinien by  stosowany. Pisa a
o uk adzie programu nauczania w porz dku logicznym i psychologicznym. Na-
uczyciel edukacji pocz tkowej musi bowiem przestrzega  podstawowych zasad: 
stopniowania trudno ci, pogl dowo ci i systematyczno ci, za  materia  nauczania 
musi by  w naturalny sposób ze sob  powi zany, tzn. musi istnie  zwi zek tre ci
z form , w jakiej ma by  przedstawiona, zwi zek zgodny z zasad  koncentracji, 
któr  Szycówna zaleca a na tym etapie edukacji23.

Stosowanie wybranych form i metod pracy w edukacji pocz tkowej (me-
toda heurystyczna, metoda pogl dowa), wed ug okre lonego planu i porz dku,
w sposób przemy lany, uwzgl dniaj cy w mo liwie jak najwi kszym stopniu in-
dywidualno  dziecka sprawi, e nauczanie b dzie efektywne i osi gnie swój cel, 
jakim jest prawid owy rozwój umys owy. U atwi dziecku start do dalszej nauki.

Koniec XIX wieku to czas konsekwentnej realizacji przez w adze carskie 
dyskryminacyjnej polityki o wiatowej a w jej nast pstwie gwa towny rozwój na-
uczania domowego. Tak  form  edukacji organizowa y nie tylko zamo ne rodzi-
ny arystokratyczne i szlacheckie, ale tak e zamo ne mieszcza stwo. Powszechne 
sta o si  zatrudnianie nauczycieli prywatnych, którzy nadawali kierunek naukom 
dziecka i cz sto przejmowali nad nim ca kowit  kontrol  i opiek . Te nie najlep-
sze praktyki spowodowa y, e problemy nauczania domowego zajmowa y wielu 
pedagogów i wielokrotnie pojawia y si  na amach czasopism pedagogicznych 
i spo ecznych. A. Szycówna sprawom nauczania domowego po wi ci a wspo-
mnian  ju  prac  Nauka w domu. Przewodnik dla wychowawców (1895), ponie-
wa  udzielanie tego typu lekcji sta o si  zaj ciem szerokich rzesz inteligencji. Jak 
pisa a Iza Moszcze ska: uczeni, arty ci, literaci, przyrodnicy, lekarze, nie obar-
czeni zbyt wielk  praktyk , adwokaci, którzy jeszcze zbyt du ej klienteli nie zdoby-
li, korespondenci handlowi, urz dnicy, studenci, kobiety wszelkich zawodów i ko-
biety nie posiadaj ce adnych zawodowych kwalifi kacji, wszyscy s owem, którzy 

22 Tam e, s. 22.
23 Tam e, s. 61.
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24 M. Bell (I. Moszcze ska), Sprawa szkolna w Królestwie Polskim 1905–1910, Lwów 1911, za: R. Wro-
czy ski, My l pedagogiczna i programy o wiatowe w Królestwie Polskim na prze omie XIX i XX w., Warszawa 
1963, s. 99–100.

25 A. Szyc, Nauka w domu. Przewodnik dla wychowawców, Warszawa 1895, s. 10–20.
26 Tam e, s. 215.
27 A. Szycówna, Kobieta w pedagogice. Matka, Warszawa 1908, s. 26.

si  czego  nauczyli, ucz  innych  24. W gronie poszukuj cych pracy przewa a y ko-
biety. Nie brakowa o w ród nich m odych nauczycielek ze znajomo ci  j zyków
polskiego, francuskiego, angielskiego oraz muzyki, rysunku i malarstwa. Jedn
z nich by a A. Szycówna. Jej w asne do wiadczenia przyczyni y si  do ukszta to-
wania pogl dów na temat organizacji nauki w domu oraz nauczyciela domowego. 
W swoich publikacjach zwraca a uwag  i uwra liwia a rodziców na niedostatki 
metodyczne nauczycieli domowych, akcentuj c schematyczno  i szablonowo
w realizacji zaj , nieliczenie si  z mo liwo ciami dziecka. Z drugiej strony prze-
strzega a rodziców przed nadmiernymi wymaganiami i oczekiwaniami wobec 
zatrudnianych nauczycieli. Rodziców czyni a odpowiedzialnymi za organizacj
nauczania domowego. To w a nie oni powinni byli czuwa  nad efektami edukacji 
domowej, nad jej unowocze nianiem oraz u yteczno ci . Wskazywa a na potrze-
b  dobrego kontaktu rodziców z nauczycielami domowymi oraz porozumienia co 
do stosowanych form i metod nauczania25.

Wybór dobrego nauczyciela jest spraw  podstawow . Przede wszystkim ro-
zumni rodzice staraj  si  pozna  osob , której dzieci swe maj  powierzy ; wy-
pytuj  wi c nie tylko o wiadectwa szkolne, patent, znajomo  j zyków i muzyki 
lecz tak e o jej uzdolnienie ogólne i pedagogiczne. Je eli chodzi o nauczyciela 
pocz tkowego, zapytujemy przede wszystkim, czy i o ile studiowa  pedagogik , czy 
zajmowa  si  ju  ma ymi dzie mi i w jaki sposób prowadzi  z nimi nauk 26.

Edukacja domowa zwykle obejmowa a dwa etapy. Pierwszy, przedszkolny, 
obejmowa  dzieci w wieku od 4 do 7 lat, natomiast drugi – od 7 do 11, a bywa o,
e znacznie d u ej. W wielu domach dzieci m odsze zaczyna y edukacj  u boku 

matki, starszej siostry lub innej osoby spokrewnionej. Najcz ciej jednak pocz t-
kowy etap nauki prowadzony by  przez nauczycieli, oddzielnie dla dziewcz t
i oddzielnie dla ch opców, z odr bnym programem nauczania.

Przeprowadzone przez A. Szycówn  badania ankietowe potwierdzi y, e rol
nauczycielek domowych w wi kszo ci pe ni y matki. W ród ucz cych swoje 
dzieci matek przechodzi o kurs pedagogiki na pensji lub gimnazjum – 6,7%, by o
na kursach freblowskich – 1,1%, uko czy o seminarium nauczycielskie – 2,2%, 
ucz szcza o na prywatne wyk ady pedagogiki – 7,8%, co w badanej grupie stano-
wi o zaledwie 17,9% 27.

Powo anie matek do nauczania domowego, szczególnie w zakresie edukacji 
pocz tkowej, Szycówna traktowa a niemal jako norm . Maj c jednak wiado-
mo  ich braków w tym zakresie, zach ca a matki do samokszta cenia, czytania 
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dzie  pedagogicznych oraz korzystania z wyk adów po to, aby lepiej zna y proces 
rozwojowy w asnych dzieci i aby umia y dostosowa  do niego metody nauczania 
i wychowania.

Stosunkowo du  grup  nauczycielek domowych stanowi y absolwentki e -
skich pensji. Wiele dziewcz t, pisa a Szycówna, po sko czeniu pensyi, pragn c
zarabia , bierze si  do dawania lekcyi, uwa aj c ten zawód za najdost pniejszy
ze wszystkich, inne jeszcze, pe ne zapa u dla idei szerzenia o wiaty podejmuj
si  bezp atnej nauki dzieci ubogich. Wszystko to przysparza spo ecze stwu wiele 
nieudolnych, niewykwalifi kowanych nauczycielek z wielk  dla sprawy nauczania 
szkod 28.

Grup  okresowych nauczycielek domowych stanowi y studentki, które ch t-
nie podejmowa y t  prac , chc c op aci  czesne za studia b d  mieszkanie.

Szycówna mocno protestowa a przeciw przypadkowym nauczycielom, 
nieposiadaj cym odpowiednich kwalifi kacji. Próbowa a zatem domowym na-
uczycielom przekazywa  wiedz  metodyczn  w sposób na tyle przyst pny, aby 
w swoich dzia aniach nie pope niali podstawowych b dów. Mówi a o formach, 
metodach, o planowaniu pracy z dzieckiem, o budowaniu programu nauczania 
oraz o wspó pracy z rodzicami. Nauczyciel domowy ma t  przewag , wyja nia a,
e pracuj c z jednym dzieckiem lub niewielk  grup , mo e indywidualizowa

swoje nauczanie zgodnie z potrzebami i mo liwo ciami konkretnego wycho-
wanka. Pracuj c za  z grup , mo e anga owa  dzieci we wspólnych zadaniach. 
Rozwijanie bowiem takiej aktywno ci jest znakomitym czasem wychowawczym, 
który rozs dny nauczyciel potrafi  dobrze wykorzysta .

Znajomo  psychologii i wiedza o rozwoju dziecka to niezb dna podstawa 
pracy nauczyciela domowego. Cz sto si  zdarza – pisa a Szycówna – e zarówno 
nauczyciele, jak i rodzice pope niaj  b d, jakim jest przywi zywanie nadmiernej 
uwagi do przekazywania wiedzy uczniom, czyli do materialnego aspektu naucza-
nia, pomijaj c przy tym (lub nie rozumiej c) cel formalny. Dlatego nauka cz sto
staje si  dla uczniów uci liwa i ma o efektywna 29. Autorka dawa a zatem wska-
zówki, jakie tre ci nauczania oraz w jakim zakresie nale y przekazywa  uczniom. 
Program nauczania nie mo e by  uk adany dowolnie, lecz nale y uczyni  wybór 
materia u naukowego zgodny: z celem nauczania, psychologi  ucznia, higien
pracy umys owej, warunkami otoczenia, w którem ucze  przebywa i potrzebami 
tego spo ecze stwa, do którego nale y   30.

Autorka Ogólnych zasad… podkre la a równie , e stosowanie wybranych 
form i metod pracy w edukacji pocz tkowej (metoda heurystyczna, metoda pogl -
dowa), wed ug okre lonego planu i porz dku, w sposób przemy lany, uwzgl d-
niaj cy w mo liwie jak najwi kszym stopniu indywidualno  dziecka sprawi, i

28 Tam e, s. 30.
29 A. Szycówna, Nauka…, s. 27.
30 A. Szycówna, Ogólne zasady…, s. 18.
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nauczanie b dzie efektywne i osi gnie swój cel, jakim jest prawid owy rozwój 
umys owy. U atwi te  dziecku start do dalszej systematycznej  nauki31.

Aniela Szycówna wiele miejsca po wi ca a sylwetce nauczyciela domowego 
i nauczyciela edukacji pocz tkowej. Podkre la a jego rol  w kszta ceniu i wycho-
waniu dzieci. Istota kszta cenia, pisa a, le y w ci g ym, celowym i wiadomym 
oddzia ywaniu na rozwijaj cy si  umys  i charakter dziecka, a wi c we wp ywie 
osobistym nauczyciela, w jego pracy samodzielnej i twórczej, dla której wszelkie 
podr czniki i metody b d  tylko s u y  za narz dzia i rodki w przeprowadzeniu 
jasno okre lonych planów i celów  32.

Dlatego nauczyciel, jego wiedza, umiej tno ci, jego charakter maj  tak du e
znaczenie w procesie edukacyjnym. Nauczyciel to tak e wychowawca, zw asz-
cza nauczyciel wczesnej edukacji. Jako wychowawca ma prawo do udzielania 
napomnie , przestróg, mo e wymaga  pos usze stwa i wprowadza  dyscyplin .
W nauczaniu za  winien przekazywa  rzeteln  wiedz , rozbudza  zainteresowa-
nia uczniów, wymaga  dok adno ci i sprawiedliwie ocenia 33.

Takim wymaganiom mo e sprosta  tylko taki nauczyciel, który ma odpo-
wiednie wykszta cenie przedmiotowe i pedagogiczne. Jego zadaniem jest zatem 
ci g e dokszta canie si , ci g y rozwój, nabywanie wiedzy, która nie jest sta a
i niezmienna. Poza okre lonym zasobem wiedzy nauczyciel musi posiada  bar-
dzo dobre umiej tno ci dydaktyczne. I w tej dziedzinie powinien si  dokszta ca
na bie co, ledzi  zmiany, nowo ci, ale podchodzi  do nich rozwa nie i krytycz-
nie. Nie ka da zmiana jest bowiem dobra, nowo ci za  wymagaj  sprawdzenia. 
Pomo e mu w tym studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Do-
brym rozwi zaniem jest prenumerowanie czasopism pedagogicznych, które prze-
kazuj  wiedz  najbardziej aktualn , cz sto opatrzon  komentarzem. Najcenniej-
sz  jednak wiedz  daje nauczycielowi praktyka szkolna. Dlatego nale y spisywa
w asne do wiadczenia, dzieli  si  nimi na amach czasopism i wykorzystywa
do wiadczenia innych, twórczych nauczycieli34.

Zawód nauczyciela Szycówna okre li a jako sztuk . Dobry nauczyciel jest 
swego rodzaju artyst . Do jego podstawowych zada  nale y przekazywanie wie-
dzy uczniom w sposób prosty, zrozumia y, tak by przenikn  ich umys  oraz du-
sz . Musi wi c by  dobrym mówc . Powinien kierowa  klas  jak sternik okr tem,
zaszczepi  w swoich uczniach zapa  do nauki i obowi zkowo . W klasie szkol-
nej powinien stworzy  mi , przyjazn  atmosfer , poniewa  tylko taka sprzyja 
efektywnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nauczyciel komunikuje si
z uczniami w sposób werbalny i niewerbalny. Sztuka pedagogiczna jest wolna od 
wszelkiej pozy, od wszelkiej przesady, jej mistrzostwo – to najwi ksza prostota  35.

31 Tam e, s. 134–168.
32 A. Szycówna, O powinno ciach nauczyciela i jego kszta ceniu, Warszawa 1915, s. 4.
33 Tam e, s. 6.
34 Tam e, s. 18.
35 Tam e, s. 20.
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Ka dy, kto wybra  zawód nauczyciela z zainteresowania, mo e osi gn
mistrzostwo w sztuce nauczania dzi ki swojej pracy i stopniowemu odkrywaniu 
talentów pedagogicznych, które w nim drzemi . Ponadto, pisa a Szycówna, ka dy
artysta musi kocha  swoj  sztuk  Tak te  jest z nauczycielem, aby odpowiednio 
wykonywa  swoj  prac , musi w ni  wk ada  du o serca36. Efektywno  pracy na-
uczyciela jest jednak przede wszystkim warunkowana jego wykszta ceniem, które 
przynosi mu zaufanie otoczenia. Jednak wspó czesna autorce praktyka kszta ce-
nia nauczycieli pozostawia a wiele do yczenia. Do seminariów nauczycielskich 
trafi a a m odzie  niedojrza a, której wybory by y cz sto kwesti  przypadku. Poza 
tym poziom jej wiedzy ogólnej by  niedostateczny, a wyrównywanie braków od-
bywa o si  kosztem kszta cenia pedagogicznego. Szycówna proponowa a zatem, 
aby w miejsce zawodowych seminariów wprowadzi  dwu-, trzyletni  szko e
redni  po pe nym kszta ceniu ogólnym. Poniewa  sama uzna a pomys  za zbyt 

rewolucyjny, zaproponowa a wprowadzenie zmian w programach i metodach na-
uczania w seminariach. Apelowa a tak e o udzia  nauczycieli w szeroko poj tym
samokszta ceniu: odczytach, wyk adach, zjazdach nauczycielskich, kursach wa-
kacyjnych sprzyjaj cych wymianie pogl dów i do wiadcze 37.

Rozwa ania pedeutologiczne Szycówny dyktowa  psychologizm pedagogicz-
ny. Dlatego oczywistym by y stwierdzenia, e dobrym nauczycielem mo e by
tylko ten, kto zna zasady pedagogiki i umie je zastosowa , zna zasady higieny 
i rozwoju fi zycznego dziecka, a tak e umie pos ugiwa  si  metodami bada  psy-
chologicznych oraz skutecznie oddzia ywa  na wychowanka, nie niszcz c jego 
naturalnego rozwoju. Tylko taka wiedza, w po czeniu ze szlachetnym i silnym 
charakterem mo e wyda  wychowawc , prawdziwie godnego tego imienia 38.
Wreszcie nauczyciel-wychowawca to obywatel, który potrafi  kszta towa  uczucia 
patriotyczne swoich wychowanków. Twórczo  i dzia alno  Szycówny mia a
miejsce jeszcze w okresie zniewolenia narodowego. Dlatego przy ka dej okazji 
podkre la a znaczenie wolno ci i swobody. Zadaniem nauczyciela by o zatem 
przekazywanie wiedzy o ojczy nie, budzenie uczu  patriotycznych bez wprowa-
dzania osobistych pogl dów czy elementów polityki.

Osi gni cia pedagogów tej miary co Aniela Szycówna, Jan W. Dawid czy Jó-
zefa Joteyko w znacznym stopniu przyczyni y si  do rozwoju pedagogiki ma ego
dziecka, a tak e kre li y sylwetk  jego wychowawcy. Rozbudowanie warsztatu 
metodologicznego nauk psychologicznych i pedagogicznych pozwoli o w bada-
niach pedeutologicznych na do wiadczalne poszukiwanie i ustalanie po danych
cech i zdolno ci wychowawczych nauczyciela. Wzoru dobrego nauczyciela po-
szukiwano zatem na drodze bada  empirycznych oraz refl eksji pedagogicznej. 

36 Tam e, s. 23.
37 Tam e, s. 42.
38 A. Szycówna, Nauka…, s. 8.
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Nie sposób nie zacytowa  Anieli Szycówny, która na pytanie kto to jest dobry wy-
chowawca? daje prost  odpowied : dobry wychowawca to: po pierwsze – dobry 
cz owiek, a po drugie – dobry pedagog. Dobry cz owiek to jednostka o du ej war-
to ci moralnej, jego ycie mo e by  przyk adem, wzorem dla ucznia. To cz owiek,
który my li tak, jak mówi; mówi tak, jak czuje; dzia a tak, jak mówi; a zawsze 
my li rozumnie, czuje szlachetnie i dzia a po ytecznie39.

A zatem postulat wysokich walorów moralnych od wieków jawi si  jako nie-
zb dny warunek skuteczno ci pedagogicznej nauczyciela wczesnej edukacji.
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The image of the early childhood education teacher in Aniela Szycówna’s peda-
gogy (1869–1921)
Summary

This paper is positioned within the author’s research on the image of the early 
childhood education teacher in the Polish pedagogical literature of the 19 th and 
20th century. This is the author’s third paper regarding this topic, following the 
studies on the pedeutology concepts of Adolf Dygasi ski and Henryk Wernic.
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The paper consists of three parts. The fi rst part is an introduction presenting 
the origins of applied psychology, pedology and pedeutology in Europe as well as 
the role played by Aniela Szycówna within these research fi elds.

The second part is Aniela Szycówna’s biography, whose main focus is on 
Szycówna’s innovative works on the use of applied psychology in the fi eld of 
early childhood education. 

The third and the most extensive part is an analysis of Szycówna’s work on 
developing a model of the early childhood education teacher. Her model includes 
the teacher’s knowledge, skills as well as moral and social attitude. 

Keywords: Aniela Szycówna, applied psychology, model of the early childhood 
education teacher.


