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Oswajanie uczniów z problemem biedy i uwrażliwianie na nią

Pol ska ma naj wy ższy po ziom za gro że nia ubó stwem wśród dzie ci i mło dzie ży w ca łej
Unii Eu ro pej skiej: za gro żo ne ubó stwem jest 26 % dzie ci i mło dzie ży po ni żej 15. ro ku
życia. Pro blem ten jest jesz cze trud niej szy do roz wią za nia w przy pad ku dzie ci naj młod -
szych, po ni żej szó ste go ro ku ży cia, któ re nie są ob ję te opie ką in sty tu cjo nal ną szko ły.
Z badań ame ry kań skich wy ni ka, że bie da do świad cza na przez dzie ci w tym prze dzia le
wieko wym pro wa dzi do ob ni że nia po zio mu in te li gen cji aż o dzie więć punk tów IQ1.

Te za trwa ża ją ce da ne nie ja ko ła go dzi to, że rok 2010 zo stał ogło szo ny przez Par la ment
Eu ro pej ski Ro kiem Wal ki z Ubó stwe m2. Dy rek tor Ca ri tas Pol ska za pro po no wał na wet, by
jed no z or ga ni zo wa nych za dwa la ta ze brań ple nar nych Epi sko pa tu Pol ski by ło po świę co -
ne wy łącz nie wal ce z bie dą w oj czyź nie. 

Co z tych za po wie dzi wy ni ka dla prak ty ki? Nie cho dzi tu o „po spo li te ru sze nie”, lecz
o we wnętrz ne „trzę sie nie du szy”3, z któ re go to nie po ko ju zro dzi się chęć zro zu mie nia
i wza jem nej po mo cy. Pro blem bie dy jest wa żny, ale bar dzo trud ny, gdyż do ty czy te go, co
naj bar dziej istot ne w nas ja ko lu dziach. So cjo lo go wie alar mu ją: ja ko spo łe czeń stwo za
ma ło wie my o bie dzie. „Je że li uczeń w szko le do wia du je się o bie dzie, czy ta jąc opis
warszaw skie go Po wi śla z XIX w. w Lal ce Pru sa, to coś z edu ka cją jest nie w po rząd ku. 
To kom plet na abs trak cja. Ubo gie dziec ko nie mo że te go w ża den spo sób od nieść do wła -
sne go do świad cze nia. W efek cie po strze ga je ja ko pięt nu ją ce i się go wsty dzi”4.

Praw dzi we ro zu mie nie bie dy to na mysł nad na szym by ciem ra zem. „Gó ry” i „do ły”
nie po wsta ją we dle kry te riów etycz nych. Trud no więc od wszyst kich ocze ki wać, by ro zu-
mie li, że po zy sku jąc bo gac two, przyj mu ją na sie bie od po wie dzial ność. Ta bo wiem jest

1 W. Warzywoda-Kruszyńska, Wywiad dla Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. W: Raport o Kapitale
Intelektualnym Polski. Warszawa 2008 oraz <http://www.uw.lodz.pl/index.php3?str=913&datar=
2004-11&id=27>. Por. też H. Domański, A. Osęka, Ubóstwo w spo łe czeń stwach post ko mu ni stycz -
nych. War sza wa 2003. Ksią żka za wie ra opis ba dań nad za się giem i przy czy na mi ubó stwa, prze pro -
wa dzo nych w la tach 1998–2001 w sze ściu kra jach post ko mu ni stycz nych: Buł ga rii, Pol sce, Ro sji,
Ru mu nii, na Sło wa cji i na Wę grzech. Au tor pod kre śla zgod ność opi nii: wszę dzie wska zu ją one na
po gor sze nie się sy tu acji ży cio wej. Na py ta nie: „Czy w ro ku 2000 by ło go rzej niż w 1988?”, twier -
dzą co od po wie dzia ło 52,6% Po la ków (Ro sjan – 77,7%, Buł ga rów – 86,6%).
2 Pa kiet in for ma cyj ny dla pra sy. Oprac. Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Mię dzy na ro do we go Ru chu ATD
Czwar ty Świat w Pol sce (www. atd. org. pl).
3 Por. T. Sła wek, Co da lej. „Ty go dnik Po wszech ny” 2010, nr 17.
4 O bied nych nikt nie chce słu chać. Roz mo wa z prof. Elżbie tą Tar kow ską. „Ga ze ta Wy bor cza”
30.12.2005 r.
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funk cją mo cy, a pie niądz to moc. Obo jęt ne, czy jest to bie da lo so wa, nie szczę ście jak grom
z ja sne go nie ba, czy spo wo do wa na przez lu dzi, spo wo do wa na bar dziej czy mniej bez po -
śred nio. Je śli ktoś stra cił wszyst ko i „nie ma nic”, za le żny jest ode mnie i od cie bie, którzy
„ma my wię cej”. Jest zda ny na nas, my je ste śmy zań od po wie dzial ni. Nie ma my dość pre -
cy zyj nych miar, by bie dę tę wy mie rzyć i by od po wied nio wy mie rzyć po moc. Sy tu acja jest
mniej wię cej ta ka: Czło wiek to nie. Ktoś krzy czy: – Ten czło wiek idzie na dno! – Nie,
jeszcze nie, nie ma my pew no ści. Mo że w ogó le uda je. – Trze ba mu rzu cić ko ło! – Ale czy
już te raz? Nie, mo żna za wcze śnie, mo że go to do tknąć. A za póź no też nie ma sen su,
szkoda ko ła. Po za tym nie wia do mo do kład nie, ja kie ma być to „ko ło ra tun ko we”. Nie może
być za ma łe, bo to nic nie da i tyl ko po nie sie my stra ty. Nie mo że być też za du że, bo to
rozrzutność i jesz cze mo żna by ra to wa ne mu zro bić krzyw dę. Ja kie jest więc od po wied -
nie? – Mu si my zor ga ni zo wać kon gres i prze dys ku to wać ten pro blem. – A gdzie? – Na Malcie
jest bar dzo pięk nie... A oni tam to ną i to ną5.

Po trzeb na jest nam „no wa eko no mia spo łecz na”. Jej sku tecz ne wdra ża nie wy ma ga
jednak nie za le żne go my śle nia i nie ty le par tii, któ ra wy pi sze ją na swych sztan da rach, co
ru chu spo łecz ne go. Nie cho dzi by naj mniej o to, by wzru szyw szy się lo sem „bied ne go
dziec ka”, dać „da tek na bied nych”. Cho dzi o bar dziej kom plek so we prze or ga ni zo wa nie
spo so bu na sze go my śle nia i dzia ła nia, spo so bu na sze go ży cia6. Zro zu mie nie, że bie da ma
swo je źró dła rów nież w men tal no ści bied nych, że mo żna skut ki bie dy ła go dzić, ale nie
mo żna się z nią upo rać, nie zmie nia jąc cy wi li za cji, któ ra ją zro dzi ła, i że my wciąż nie
umie my tej zmia ny do ko na ć7.

Mo żna oczy wi ście po wie dzieć, że pie nią dze to jesz cze nie wszyst ko, ale bo ga ci ży ją
dziś prze cięt nie o 25 lat dłu żej niż bied ni. Dys pro por cja sta ła się prze pa ścią i ro śnie co raz
szyb ciej, bo ca ły po stęp, ca ła re wo lu cja tech no lo gicz na i in for ma tycz na do ko nu je się
w świe cie bo ga tych, a bied ni tkwią w bez ru chu, prak tycz nie nie ma ją do tej re wo lu cji
dostę pu8.

Zda jąc so bie spra wę z za gro żeń wy ni ka ją cych ze spły ce nia te ma tu, za ini cjo wa łam pro -
ces roz wa ża nia pro ble ma ty ki bie dy z ucznia mi z trze cich klas szko ły pod sta wo we j9. Część
z cy klu zda rzeń edu ka cyj nych roz po czę łam od „Dziew czyn ki z za pał ka mi”. Re ali stycz na
pa ra bo licz ność ba śni An der se na oswa ja dzie ci z an tyw zo ra mi, a za ra zem z ko niecz nym
obiek ty wi zmem w oce nie ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści ro dzin nych re la cji. Dla zro zu -
mie nia tych kwe stii wa żne jest od two rze nie po ło że nia i wy glą du do mu dziew czyn ki z za -
pał ka mi oraz re la cji mię dzy tym, co po win no da wać wnę trze, a tym, czym gro zi świat
ze wnętrz ny10.

5 W. Łu kow ski, Bie da z tą bie dą. „Ty go dnik Po wszech ny” 17.03.2010 r.
6 Ta mże. Por też: G. Skąp ska (red.), Bie da i bo gac two w pol skiej kul tu rze i świa do mo ści. Kra ków
2003, Uni ver si tas.
7 W Pol sce bo wiem już po wsta je kul tu ra bie dy. Stan po go dze nia się z nią, kie dy czło wiek prze staje
szu kać pra cy, nie wsty dzi się za sił ku, bez sprze ci wu dzie dzi czy bie dę po ro dzi cach i sam prze ka zu -
je ją wła snym dzie ciom. I nie ma na wet pre ten sji do lo su. Pań stwo, w któ rym kwit nie kul tu ra bie dy,
nie ma sza cun ku oby wa te li i od su wa się od stan dar dów no wo cze snej eu ro pej skiej cy wi li za cji. Zob.
W. Wa rzy wo da -Kru szyń ska, Na mar gi ne sie, „Ty go dnik Po wszech ny” 21.03.2010, nr 12.
8 O swo ich na dzie jach i oba wach u pro gu XXI wie ku opo wia da Ry szard Ka pu ściń ski w roz mo -
wie z Jac kiem Ża kow skim, „Ga ze ta Wy bor cza” 24.12.1999 r.
9 Ba da nia prze pro wa dzi łam w łódz kiej SP nr 56 przy ul. Tu ro szow skiej 10.
10 Isto tę ta kie go uję cia do mu wy ja śnia G. Ba che lard, Dom ro dzin ny i dom oni rycz ny. W: te goż,
Wyobraź nia po etyc ka. War sza wa 1975, PIW.
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Naj bli ższa i dal sza prze strzeń po win na być ja kimś cen trum, miej scem, w któ rym się
jest, z któ re go się wy cho dzi i do któ re go się wra ca, po win na dzię ki obec no ści lub bra ko -
wi naj bli ższych stać się prze strze nią uczło wie czo ną.

Dla dziew czyn ki z za pał ka mi prze strzeń do mu i prze strzeń świa ta ze wnętrz ne go są nie -
prze wi dy wal ne, nie da ją po czu cia bez pie czeń stwa, uza le żnia ją od in nych, nie za pew nia ją
swo bo dy de cy zji, ogra ni cza ją. Jej dom prze sta je być bez piecz ną prze strze nią, nie mo żna
za spo ko ić w nim ele men tar nych po trzeb eg zy sten cjal nych: ogrzać się, na jeść, do świadczyć
życz li wo ści in nych. Zim no do świad cza ne fi zycz nie (szpa ry, przez któ re prze do sta wał się
chłód gru dnio we go wie czo ru) oraz emo cjo nal nie (nie mia ła od wa gi wró cić do do mu, bała się,
że oj ciec ją zbi je, je śli nie za ro bi pie nię dzy) oraz cia sno ta i ciem ność miesz ka nia na strychu
po wo du ją, że prze strzeń do mu nie zo sta je oswo jo na, uczło wie czo na. Wła ści wie nie by ło
żad nej ró żni cy dla dziew czyn ki, czy znaj do wa ła się we wnątrz czy na ze wnątrz do mu.

Ja kie prze szła pró by cha rak te ru, ile wy sił ku i do brej wo li wy ka za ła, by po wścią-
gnąć swo je skłon no ści, nie dać upu stu na tu ral nie w tej sy tu acji od czu wa ne mu gnie wo wi,
poczu ciu krzyw dy i nie spra wie dli wo ści, pod po rząd ko wać się de cy zjom star szych. Dziew -
czynka jest głod na i prze mar z nię ta, przez ca ły dzień nie sprze da ła ani jed nej za pał ki, nikt
nie ofiaro wał jej na wet gro si ka, za pa da wie czór – nie mo że wró cić do do mu, spa li ła prze -
cież za pałki, któ re mia ła sprze dać. Zre zy gno wa na sia da w ką cie mię dzy dwo ma do ma mi.
Świat na ze wnątrz zo stał zre du ko wa ny do te go, co re je stru je wzrok: cie płe świa tła
w oknach domów, ko lo ro wo ubra ne cho in ki oraz sfe ry za pa chów: uli ca pach nie pie czo ną
gę sią. Wyli cza nie na prze mian upo rczy wych pra gnień gi ną cych wraz z ogniem za pa łek
wy ra ża subiek tyw nie od czu wa ne udrę cze nie, cha rak te ry zu je mę czą cą ucią żli wość. Mo no -
to nia wy li czeń i po wtó rzeń od da je wy dłu ża nie się cza su, co czy ni trud ną sy tu ację nie mal
nie zno śnie przy krą. 

Za ję cia spra wi ły, że lek tu ra sta ła się dla mnie i dla dzie ci po ru sza ją cym do świad cze -
niem. Uda ło się wy zwo lić w uczniach go to wość pod ję cia wy sił ku in ter pre ta cyj ne go, a za -
ra zem wpro wa dzić pro ble ma ty kę skła nia ją cą do my śle nia o bie dzie z ró żnych per spek tyw.

Za ję cia roz po czę łam od uru cho mie nia my śle nia uczniów o bie dzie eg zy sten cjal nej,
któ rą jest na sza skoń czo ność; to, że ro dząc się, z ka żdym dniem zbli ża my się do swej
śmier ci, któ ra czę sto ja wi się nie ocze ki wa nie, zbyt wcze śnie. Ży jąc zaś, po dat ni je ste śmy
na ból i cier pie nie, na zra nie nie, i to za rów no cie le sne, jak i psy chicz ne. Nikt w tę bie dę nas
nie strą ca, nie je ste śmy win ni jej sa mi i ni ko go za nią wi nić nie mo że my. Nie wy bie ra -
my jej. 

Z ta kim ro zu mie niem bie dy eg zy sten cjal nej ucznio wie nie zga dza li się. Ży wo dys ku -
to wa li, spie ra li się, mie li wąt pli wo ści. Uwa ża li, że bie da jest udzia łem na szym oraz innych
lu dzi: 

– Oj ciec zmu szał dziew czyn kę, że by sprze da wa ła za pał ki (ch., III). Wy ko rzy sty wał ją

(ch., III). Był zło śli wy, ka zał jej pra co wać, a sam nie chciał (dz., III).
– Dziew czyn ka czu ła się jak słu żą cy, bo cią gle ro bi ła to, co jej ta ta ka zał (ch., III). 

Jak nie wol nik się czu ła (ch., III).
– Ba ła się po sta wić ta cie, bo wie dzia ła, że bę dzie zły na nią (ch., III).

W ro zu mie niu dzie ci bie dę mo że my zno sić god nie, ale mo że my so bie z nią nie ra dzić,
mo że my uda wać, że nas nie do ty czy:

– Dziew czyn ka sie dzia ła na zim nie i nie ska rży ła się, nie krzy cza ła, wy obra ża ła so bie

tyl ko ró żne rze czy, że by za po mnieć o swo jej sy tu acji (ch., III).
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Dys ku to wa li śmy ta kże o bie dzie w my śle niu o re li gij nym aspek cie Bo że go Na ro dzenia.
Usta li li śmy, że cier pie nie dziew czyn ki by ło spo tę go wa ne tym, co na ze wnątrz: grudnio wy
wie czór świąt, prze chod nie spie szą cy się do świę to wa nia w do mach roz świe tlo nych świa -
teł ka mi cho inek, z su to za sta wio ny mi sto ła mi. Dzie ci ne go cjo wa ły, w ja ki spo sób w in ter -
se mio tycz nych dzia ła niach prze kła do wych od dać bie dę w du cho wym przy go to wa niu do
świąt. Po ja wi ły się py ta nia: Czy po chy le nie się nad bie dą w Be tle jem zmie nia lu dzi men -
tal nie? Czy Chry stus swo im na ro dze niem po ka zu je nam praw dzi wą war tość i god ność
czło wie ka, któ ra w ża den spo sób nie mo że być uza le żnio na od wa run ków eko no micz nych?
Czy Wcie le nie i Na ro dze nie Chry stu sa bez wa run ko wo sy tu uje ka żde go czło wie ka ja ko
naj wy ższą war tość w ko smo sie?

Py ta nia za ara nżo wa ły sy tu ację za chę ca ją cą do trans for ma cji tek stu na ob raz i do re -
flek sji nad pro ble mem oswa ja nia się z po wszech no ścią bie dy, czy li nad stę pie niem jej
odczu wa nia. Ucznio wie usta li li, że nie jed no znacz ność prze strze ni, w któ rej zna la zła się
dziew czyn ka: gru dnio wy chłód, osa mot nie nie, ale rów no cze śnie do świad cza nie przez
szyby do mów ko lo rów, dźwię ków, za pa chów, sma ków oraz cie pła ro dzin nych spo tkań,
ozna czą ró żny mi ko lo ra mi.

Pra ce uczniów da le kie od re ali zmu, na wet w ba śnio wej po sta ci, traf nie re kon stru ują
świat przed sta wio ny w utwo rze. Dzię ki czyn no ściom wy ko ny wa nym na tek ście ucznio wie
uwol ni li sko ja rze nia opar te na kształ tach, ko lo rach i fak tu rze. Pró bo wa li wi zu ali zo wać
dom, któ ry nie jest praw dzi wym do mem, a ta kże prze strzeń po za do mem oraz do strze gli
pro ble my dzie ci do tknię tych przez los, szu ka jąc dla nich roz wią zań. Za sto so wa na me to da
prze kła du in ter se mio tycz ne go otwie ra na zna cze nia ukry te w ba śni:

– Lu dzie się za cho wa li tak bez in te re sow nie, bo ta ką bied ną oso bą wca le się nie in te re -

so wa li, jak by ni ko go nie by ło z bo ku (ch., III).
– Na wet nie chcie li spoj rzeć na te za pał ki. Od ta kiej oso by, co wy glą da ła na bez dom -

ną, nic nie chcie li ku pić (ch., III).
– Bo to by ło tak, że od bied nej dziew czyn ki nic nie chce się ku pić, bo mo że te za pał ki

by się ra czej nie za pa li ły al bo by by ły wy pa lo ne (ch., III).

To, co dzie ci wpro wa dzi ły do świa ta przed sta wio ne go, mó wi o nim wię cej i peł niej –
prze strzeń na bie ra do dat ko wych, nie do słow nych zna czeń. Wi dok lu dzi po trze bu ją cych
i ubo gich jest tak czę sty, że po wo li się do nie go przy zwy cza ja my:

– Ja by łem świad kiem, jak dziec ko pra co wa ło, chcia ło so bie za ro bić na za baw ki. By ło

ma łe, mia ło mo że z sie dem lat (ch., III).
– Ja wi dzia łem raz ta kie dziec ko w Egip cie, któ re cho dzi ło z wiel błą da mi i za ra bia ło

(ch., III).
– Ja wi dzia łem jesz cze na Wiel ka noc, że dzie ci sprze da wa ły kwia ty pod cmen ta rzem

(ch., III).

Od su wa my się od bie do ty, sta ra my się przed nią uciec, unik nąć kon tak tu fi zycz ne go
i my ślo we go lub szu ka my uspra wie dli wie nia, je że li cho dzi o po moc. Zrzu ca my od po wie -
dzial ność na ró żne go ro dza ju or ga ni za cje, tłu ma cząc się: Co ja dziś mo gę zro bić, aby
pomóc?

Za ję cia za mknę ła re flek sja wo kół ar ty ku łów pra so wych: Dziew czyn ka z za pał ka mi,
Utrzy mu ję ma mę z ta tą, 200 mi lio nów dzie ci pra cu je. Czę stą przy czy ną pau pe ry za cji
według uczniów jest tzw. wzór skró co ne go dzie ciń stwa: przej mo wa nie obo wiąz ków do mo -
wych ro dzi ców przez dzie ci, wcze sne po dej mo wa nie pra cy za rob ko wej. Stwo rzo na w ten
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spo sób ba rie ra edu ka cyj na prze kre śla szan se ży cio we. Naj bar dziej in te re su ją ce by ły su ge -
stie uczniow skie mó wią ce o tym, że bie da dziec ka nie jest je go wi ną. Dziec ko ni cze go
prze cież nie za nie dba ło, nie do ko na ło złe go wy bo ru, nie za prze pa ści ło żad nej szan sy:

– Dzie ci po win ny się uczyć, a nie pra co wać (dz., III). Są jesz cze za ma łe (dz., III).
– Za nim się za cznie pra co wać, trze ba się naj pierw cze goś na uczyć, by wie dzieć, jak

coś póź niej wy ko ny wać (ch., III). 
– Trze ba mieć do świad cze nie (ch., III). Mo im zda niem dzie ci po win ny pra co wać do pie -

ro od 18 lat (ch., III). 
– Ja jesz cze chcia łem po wie dzieć, że dzie ci, pra cu jąc w ja kimś la bo ra to rium, nie znając

sub stan cji, mo gą wy sa dzić w po wie trze ca łą fa bry kę (ch., III).
– W wol nych chwi lach po win ny ba wić się, a nie cho dzić do pra cy (ch., III).

Pod su mo wu ją ce wy po wie dzi uczniów za wie ra ły przy kła dy wy rwa nia dziec ka z bie dy:
– Trze ba stwa rzać dzie ciom wa run ki do na uki, or ga ni zo wać za ję cia po zasz kol ne i wy -

rów naw cze (dz., III).
– Aby dziec ko mo gło ko rzy stać z in ter ne tu, ku po wać ksią żki (ch., III).
– Trze ba się uczyć, do ro śli po win ni się uczyć, że by sa mi pra co wa li, a nie uwa ża ją, 

że dzie ci są mą drzej sze i mu szą pra co wać (dz., III).
– Mo żna im dać pie nią dze, że by nie mu sia ły pra co wać i że by mia ły się w co ubrać 

(dz., III).

Ucznio wie z prze ję ciem dzie li li się wra że nia mi i od czy ta nia mi. Naj więk sze dys ku sje
wy wo ła ła ostat nia pro po zy cja po ra dze nia so bie z bie dą ma te rial ną i jej spo łecz ny mi kon -
se kwen cja mi. Ucznio wie uzna li, że nie jest sztu ką dać ko muś pew ną su mę pie nię dzy, ubra -
nie czy żyw ność. Ist nie je praw do po do bień stwo, że za mie siąc on znów za mel du je się
w punk cie cha ry ta tyw nym. Usta le nia za mknę li śmy kon klu zją: ko niecz ne jest oswa ja nie
z te ma tem bie dy i uwra żli wia nie na nią, a po ma ga jąc, sta raj my się pa mię tać o ra cjo nal nej
for mie po mo cy oraz o tym, aby nie styg ma ty zo wać bied nych. Rze czy wi stość jest zło żo na,
nie wol no uogól niać, trze ba po chy lać się nad ka żdym czło wie kiem.

Summary

Accustoming and sensitizing pupils to the problem of poverty

The problem of poverty is important, but very difficult, because it concerns a change of thinking about
being together. I introduced this problem to students of the third class of a primary school. I began
part of these lessons with a fairy tale ‘A girl with matches’. We were talking about the poverty 
of existence and intellectual and mental poverty. Another problem was getting accustomed to the
phenomenon of poverty. We finished our lessons with the reflection concerning the press articles: 
‘A girl with matches’, ‘I provide for my mother and father’, ‘200 million children work’. We
summarized our work with the conclusion: it is necessary to teach children how to get used to poverty
and how to be sensitive to it. When they want to help they should remember to be reasonable.


