
Osiem lat w akademickim świecie. Od dumy do rozczarowania

O tym, że nie tylko dydaktyką i pracą naukową żyłem w czasie pracy na UŁ

[Fragment]

[…]

Wszystko zaczęło się od tego, że podczas studiów była ze mną na roku koleżanka, która pracowała

w biurze łódzkiego oddziału TWP przy ul.Piotrkowskiej. I to ona namówiła mnie, abym po

ukończeniu studiów odwiedził ją tam – bo oni rozwijają właśnie nurt pracy oświatowej z rodzicami

łódzkich szkół (pedagogizacja rodziców) i poszukują osób dobrze przygotowanych merytorycznie

do prowadzenia pogadanek – nie tylko z rodzicami, ale i uczniami – na różne, intreresujące te

środowiska, tematy. W ofercie chcieliby mieć także odczyty, wspierające nauczycieli w ich pracy

wychowawczej.

Jeszcze jesienią 1975 roku złożyłem wizytę w siedzibie Łódzkiego Oddziału TWP gdzie zostałem

przedstawiony jego prezesce, którą okazała się… moja znajoma, była komendantka Hufca ZHP

Łódź-Widzew (z pierwszych lat po reaktywowniu ZHP w 1956 roku) – Freda Sołtysiak. Od razu

dostałem konkretne propozycje tematów oraz adresy placówek, do których będę umawiał się na

spotkania. Moją pierwszą prelekcję odbyłem w świetlicy środowiskowej na Chełmach pod

Zgierzem. Słuchaczami byli okoliczni mieszkańcy w „wieku rodzicielskim”, a mówiłem – tak to

dziś pamiętam – „o rozsądnym wspieraniu ich dzieci w roli ucznia”.

Muszę jeszcze wyjaśnić, że realizacja zadań prelegenta TWP, choć w swych funkcjach miała

charakter działalności społecznej, to – w potocznym tego słowa znaczeniu – „społeczną” nie była,

gdyż wygłoszenie prelekcji było usługą płatną. Każdy prelegent, dostając „zlecenie” konkretnej

prelekcji, otrzymywał jednocześnie druk „delegacji”, na której były wymienione: adres, termin i

temat prelekcji, oraz pozostawione miejsce na potwierdzenie jej przeprowadzenia – podpisem

osoby upoważnionej oraz pieczątką instytucji, na terenie której ona się odbyła.Nie były to duże

kwoty, z tego co pamiętam – dwadzieścia kilka złotych…

Ale nie ze względu na te pieniądze stałem się stałym i „pracowitym” prelegentem. Po prostu –

każda prelekcja był swoistą premierą w teatrze „jednego aktora”. Nawet jeśli wygłaszałem kilka (a

bywało, że kilkanaście, a nawet więcej) prelekcji na ten sam temat – każda z nich była do innej

„widowni”, towarzyszyły jej różne okoliczności, inne były reakcje słuchaczy. I za każdym razem

było to dla mnie wyzwaniem, było źródłem adrenaliny. A ta, jak wiadomo, potrafi uzależniać.



Niezbyt obciążający tygodniowy plan zajęć na uczelni stanowił dodatkową okoliczność sprzyjającą

mojej tewupowskiej aktywności. Mogłem wieczorami upowszechniać kulturę pedagogiczną wśród

rodziców uczniów, ale także nie miałem trudności, aby przyjmować zamówienia na prelekcje

przedpołudniowe: do uczniów – podstawówek, liceów i zawodówek, a także wygłaszać pogadanki

do nauczycieli na zebraniach rad pedagogicznych tych szkół.

Bardzo szybko wyrobiłem sobie markę „wziętego” prelegenta, zwłaszcza wtedy, gdy podjąłem się

tematów, które – i w tamtych czasach – były swego rodzaju „gorącym kartoflem”: „Problemy

dojrzewania” – w ostatnich klasach szkół podstawowych, i „Wychowanie seksualne” – w szkołach

ponadpodstawowych. Prelekcje na takie tematy były bardzo chętnie zamawiane przez szkoły, bo

niewielu nauczycieli było przygotowanych do tej problematyki, a także – bardzo często – krępowali

się oni rozmawiać ze swoimi uczniami na „te” tematy. Zanim ja podjąłem się roli prelegenta z tego

obszaru tematycznego – TWP poszukiwało prelegentów wśród lekarzy. A tych – z przygotowaniem

specjalności, najczęściej interniści, to później do TWP docierały dość krytyczne recenzje, że

„mówią fachowym, niezrozumiałym dla dzieci językiem”, że „wypowiadają się wyłącznie na

tematy fizjologii organów płciowych”, że „nie chcą odpowiadać na większość zadawanych przez

uczniów pytań”.

Wyjaśnię jeszcze jak do tego doszło, że akurat do mnie (wszak nie seksuologa) skierowano ofertę

podjęcia się tych tematów prelekcji. Otóż wszystkiemu była winna owa pracująca w TWP

koleżanka ze studiów, której jeszcze wtedy opowiedziałem o przypadku nastoletniego chłopca z

„mojego” domu dziecka, którego przyłapano na podglądaniu dziewczynek w WC, z którym

odbywałem wizyty u doktora Barczewskiego w poradni seksuologicznej, i o tym, że częste wizyty

tam składane spowodowały moje zainteresowanie problematyką okresu dojrzewania oraz, że –

dzięki wskazówkom doktora – przeczytałem wtedy wiele wartościowych, popularno-naukowych

książek na ten temat. A ona te opowieści zapamiętała i teraz, w sytuacji kierowanych przez szkoły

zapotrzebowań na prelekcje o tej tematyce, przypomniała sobie o tym. Więcej o owej historii z

domu dziecka – TUTAJ

W okresie dwudziestu kilku lat mojej prelegenckiej aktywności takich spotkań z obszaru

wychowania seksualnego odbyłem kilkaset…

Ale nie tylko na „te tematy” wygłaszałem prelekcje. Bardzo lubiłem i chętnie podejmowałem się

spotkań, także cyklicznych, w których realizowałem misję „pedagogizacji rodziców”. Były takie

szkoły, które zapraszały mnie na kolejne „okresowe” wywiadówki. Były one organizowane w ten

http://obserwatoriumedukacji.pl/wp-content/uploads/2021/08/TUTAJ-u-Barczewskiego.pdf


sposób, że rodzice, zanim poszli na spotkanie z wychowawcą klasy swojego dziecka, uczestniczyli

w ogólnym zebraniu, organizowanym zazwyczaj w szkolnej sali gimnastycznej. A tam, po krótkim

wystąpieniu „dyrekcji” szkoły i organizacyjnych komunikatach Komitetu Rodzicielskiego –

czekałem już ja, z kolejną pogadanką…

I muszę jeszcze pochwalić się odniesionym w tej działalności sukcesem. Otóż Zarząd Główny TWP

zorganizował konkurs na najlepszą prelekcję. Namówiono mnie, abym do niego przystąpił.

Pamiętam, że na ten konkurs przygotowałem prelekcję pt. „Czy to musiało się tak skończyć”.

Adresatami byli rodzice jednej z „moich” szkół, a przekaz owej pogadanki dotyczył problemu

samobójstw wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów zapobiegania im. Powiem krótko: Moja

prelekcja w ocenie trzyosobowej komisji konkursowej (która in corpore uczestniczyła w spotkaniu

w tylnym rzędzie) zdobyła w ich ocenie maksymalną liczbę punktów i w konsekwencji zajęła

pierwsze miejsce! W skali ogólnopolskiej było tylko kilka takich wyróżnień…

Oprócz nagrody finansowej, owocem tego sukcesu było włączenie mnie do grona „zespołu

konsultantów”, co obok prestiżu i bywaniu na ogólnopolskich spotkaniach tychże, skutkowało

zwiększoną stawką wynagrodzenia za każdą prelekcję…

No i nie będę krył, że moja działalność w TWP została doceniona poprzez przyznanie mi w 1982

roku Srebrnej Odznaki Honorowej „Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP”.
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