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II. Sylwetki wybitnych andragogów 
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I  JEJ  POGLĄDY  NAUKOWE   
NA TEMAT TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ 

Dla rozwoju oświaty dorosłych w Polsce okres międzywojenny miał 
szczególne znaczenie. Był to czas głębokich przeobrażeń i przemian związa-
nych z potrzebą redefiniowania celów edukacyjnych, opracowaniem metodyki 
nauczania i stworzenia sieci instytucji umożliwiających kształcenie dorosłych. 
Wiele założeń teoretycznych wypracowanych w tamtym okresie przez pol-
skich pedagogów współczesna andragogika uznaje za fundamentalne dla swo-
jego dalszego rozwoju. 

W pamięci wielu Polaków pozostały nazwiska wybitnych uczonych, 
związanych z oświatą dorosłych tamtego okresu, takich jak: Helena Radlińska, 
Antoni B. Dobrowolski, Florian Znaniecki, czy Ludwik Krzywicki. Niewiele 
jednak osób kojarzy z nauką nazwisko Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej. 
Sytuacja zmienia się znacząco, kiedy pierwszy człon tego nazwiska zostanie 
pominięty, ponieważ Irenę Jurgielewiczową – pisarkę dla dzieci i młodzieży – 
znają niemal wszyscy. Z chwilą zaprzestania przez autorkę pracy naukowo- 
-dydaktycznej i rozpoczęcia przez nią pracy literackiej, w której posługiwała 
się wyłącznie nazwiskiem przyjętym po mężu – Irena Jurgielewiczowa – pa-
mięć o niej, jako pedagogu, zaczęła słabnąć. W pojawiających się na jej temat 
wspomnieniach najczęściej przedstawiana była jako pisarka. Tymczasem jej 
droga życiowa, która biegła przez cały XX wiek była niepowtarzalnym proce-
sem formowania się osobowości człowieka, o którym należy pamiętać. Nie 
można bowiem, zapomnieć o wieloletniej współpracy naukowej Ireny Jurgie-
lewiczowej z Heleną Radlińską, której wynikiem była m.in. wspólna publika-
cja Wychowanie i nauczanie dorosłych, wydana w 1936 roku. Nie wolno 
przemilczeć prowadzonej przez nią w czasie II wojny światowej pracy konspi-
racyjnej i uczestnictwa w powstaniu warszawskim. Nie należy także bagateli-
zować pracy naukowo-dydaktycznej Ireny Jurgielewiczowej prowadzonej po 
wojnie w Uniwersytecie Warszawskim.  

Osiągnięcia Ireny Jurgielewiczowej w obszarze edukacji dorosłych są 
znaczące, dlatego warto przywrócić pamięć o niej jako autorce prac poświęco-
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nych metodyce nauczania w szkole średniej i w zakładach dla dorosłych, 
upodobaniom czytelniczym i technice pracy umysłowej dorosłych, upo-
wszechnianiu oświaty, czy pierwszego, wydanego w 1934 roku podręcznika 
dydaktyki dorosłych zatytułowanego Podstawowe zagadnienia dydaktyki 
dorosłych. Prace Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej wpisały się w historię 
oświaty dorosłych, biografistykę, literaturę dla dzieci i młodzieży. Jej poglądy 
cytowało wielu wybitnych przedstawicieli andragogiki i dydaktyki dorosłych. 
Pionierskie idee I. Jurgielewiczowej odnaleźć można m.in. w pracach Heleny 
Radlińskiej, Franciszka Urbańczyka, Czesława Maziarza, Józefa Półturzyc-
kiego, czy Tadeusza Wujka.  

Jedną z interesujących kwestii zawartych w pracach naukowych Ireny 
Drozdowicz-Jurgielewiczowej były poglądy związane z możliwościami ucze-
nia się ludzi dorosłych oraz zwiększeniem efektów ich pracy umysłowej. 

Technika pracy umysłowej 

Problematyka uczenia się dorosłych nabrała szczególnego znaczenia 
w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku. Opublikowane 
w tym okresie wyniki badań psychologicznych nad uczeniem się i rozwojem 
dorosłych ukazały możliwości rozwojowe człowieka dorosłego, dokonując 
tym samym swoistego przełomu w edukacji dorosłych. Do końca XIX wieku 
i jeszcze na początku XX twierdzono bowiem, że rozwój człowieka dorosłego 
i jego zdolność do uczenia się kończy się wraz z osiągnięciem przez niego 
dojrzałości fizycznej i psychicznej, tj. około 25 roku życia. Wyniki badań, 
choć niepełne, potwierdziły zdolność dorosłych do uczenia się przez całe 
życie, a także skuteczność uczenia się w wieku dojrzałym. Spowodowało to 
wzmożone zainteresowanie edukacją dorosłych i podjęcie prób opracowania 
odpowiednich metod nauczania i wychowania oraz ustalenie zasad doboru 
odpowiedniego materiału i organizacji szkoły dla dorosłych. 

Analizując możliwości kształcenia dorosłych, Irena Jurgielewiczowa podkre-
śliła, że wyniki badań przeprowadzone m.in. przez E. Thorndike’a1 udowodniły, że 
człowieka dorosłego można skutecznie uczyć. I. Jurgielewiczowa podkreśliła, że 
w nauczaniu dorosłych przez dziesiątki lat poszukiwano odpowiedzi na pytanie: „Czy 
dorosłego można uczyć?”.  Opublikowane wyniki badań stały się dla nauki pewne-
go rodzaju sprawdzianem dotyczącym wartości wysiłku włożonego przez wieki 
w nauczanie dorosłych. I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa wykorzystała w swoim 
opracowaniu również wyniki badań przeprowadzone przez wielu innych badaczy 
zajmujących się porównaniem psychiki dorosłego z psychiką dziecka. Autorka 
przywołała wnioski z badań opisanych w pracach F. Grubera2, M. Wachowskie-

                                                           
1 E. Thorndike, Adult learning, New York, 1928; E. Thorndike, Human Learn-

ing, New York 1931; E. Thorndike, Fundamentals of Learning, New York, 1932. 
2 F. Gruber, Der Erwachsenenunterricht, Muenchen 1922. 
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go3, M. Lipskiej-Librachowej4 i J. Joteyki5. Dowiodły one, że rozwój człowieka 
dorosłego przebiega indywidualnie, tak więc trudno jest dokonywać w tej 
kwestii generalizacji. Dorośli bowiem, podobnie jak dzieci, nie stanową „ma-
teriału jednolitego”. Każdego z nich charakteryzują indywidualne różnice 
w zdolnościach do uczenia się, które pogłębiają się wraz z wiekiem. Wyniki 
badań udowodniły, że wiek człowieka nie jest determinantą ograniczającą jego 
możliwości uczenia się. Potwierdził to także w swoich poglądach Basil 
Yeaxlee – wybitny naukowiec i propagator idei ustawicznego kształcenia –
który twierdził, że człowiek dorosły przez całe życie może skutecznie kształ-
cić się i wiek nie stanowi dla niego żadnej bariery. Irena Jurgielewiczowa 
prezentując swoje poglądy naukowe m.in. w pracy Podstawowe zagadnienia 
dydaktyki dorosłych6 nawiązała do poglądów Yeaxlee zamieszczonych 
w pracy Lifelong Education7.  

Odkrycie potencjału rozwojowego ludzi dorosłych skierowało uwagę pe-
dagogów w stronę zagadnień związanych z procesem uczenia się. Jednym 
z podstawowych problemów nauczania i wychowania dorosłych w okresie 
międzywojennym był brak ciągłości w kształceniu szkolnym. Niejednokrotnie 
zdarzało się, że dorośli podejmujący edukację szkolną szybko z niej rezygno-
wali lub z innych powodów nie kończyli jej w terminie. Sytuacja taka powo-
dowała, że dorośli, którzy nie byli uczestnikami systematycznej edukacji nie 
posiadali wyćwiczonych formalnych dyspozycji umysłowych. Efektem tego 
stanu rzeczy były duże trudności w uczeniu się, a w konsekwencji – niechęć 
do podejmowania nauki8. Sprawą pilną stało się więc poszukiwanie metod 
umożliwiających skuteczne kształcenie dorosłych, a także rozwiązywanie 
innych problemów dotyczących pracy umysłowej dorosłych z punktu widzenia 
jej efektywności. W Drugiej Rzeczypospolitej problematyka ta była częstym 
przedmiotem dyskusji naukowych. Upatrywano w niej szansę na zaintereso-
wanie się własnym rozwojem umysłowym osób pracujących zawodowo, które 
zniechęcone słabymi wynikami w nauce, rezygnowały lub wcale nie podej-
mowały psychicznego wysiłku uczenia się.  

Studia nad efektywnością pracy umysłowej dorosłych były prowadzone 
przez Irenę Jurgielewiczową w okresie międzywojennym. Wyniki analizy 

                                                           
3 M. Wachowski, Podstawowe pojęcia oświaty robotniczej, Poznań 1934; 

M. Wachowski, Prawo odpowiedzialności w wychowaniu szkolnym i oświacie po-
zaszkolnej, Poznań, 1930.   

4 M. Lipska-Librachowa, Dorosły a dziecko, Rocznik Kursów dla Dorosłych, 
t. II, Warszawa 1920. 

5 J. Joteyko, Znaczenie wrażeń wzrokowych w nauczaniu dorosłych, Oświata po-
zaszkolna, Warszawa 1921. 

6 I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Podstawowe zagadnienia dydaktyki dorosłych, 
[w:] Łempicki S. (red.), Encyklopedia Wychowania, t. II, z. 3, Warszawa 1934. 

7 B. Yeaxlee, Lifelong Education, London 1928. 
8 Por. A. Stopińska-Pająk, Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 

1994, s. 96. 
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zostały opublikowane w studium naukowym zatytułowanym Technika pracy 
umysłowej9. Autorka przeanalizowała czynniki warunkujące powodzenie pra-
cy umysłowej dorosłych. Uwzględniła rolę czynników zewnętrznych (doty-
czących organizacji miejsca pracy umysłowej) i wewnętrznych (związanych 
z odpoczynkiem, czy wybraniem odpowiedniej do nauki pory dnia) wpływają-
cych na wydajność wysiłku psychicznego dorosłych, a także przeanalizowała 
znaczenie poziomu opanowania techniki pracy umysłowej. Dostrzegła ponad-
to znaczne różnice występujące między osiągnięciami w pracy umysłowej 
dorosłych. Różnice te, zdaniem autorki, zależały w większości przypadków od 
opanowania przez uczących się techniki pracy umysłowej, rzadziej były to 
różnice indywidualne, wynikające np. z uzdolnień jednostki. Zdaniem I. Jur-
gielewiczowej dobrze wykonana praca umysłowa powinna „dawać najlepszy 
wynik przy możliwie najmniejszym wysiłku”10. Dobre wyniki w nauce doro-
słych uczniów powinny być uzyskane przy minimalnym nakładzie czasu i wy-
siłku psychicznego. Wiedzy na temat warunków najbardziej sprzyjających 
pracy umysłowej autorka poszukiwała w badaniach psychologicznych i fizjo-
logicznych. Z kolei sprawność pracy intelektualnej uzależniała od higieny 
pracy umysłowej, której każdy uczący się dorosły powinien przestrzegać. 
Dotyczyła ona odpowiednio dobranych posiłków o dużej zawartości witamin, 
jak również regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych. Ważnym elementem 
wpływającym bezpośrednio na wydajność pracy psychicznej, napisała I. Jur-
gielewiczowa, było stosowanie przerw w pracy, jak również wybór odpowied-
niej pory dnia: „(…) jedni pracują najlepiej rano, inni po południu lub wie-
czorem. W celu przekonania się, do jakiego typu („rannego” czy „wieczoro-
wego”) dana osoba należy, prowadzić odpowiednie obserwacje – i do ich 
wyników dostosować, w miarę możliwości tryb życia. Należałoby dążyć przy-
najmniej do tego, żeby najtrudniejszą, najbardziej odpowiedzialną pracę 
umysłową wykonywać właśnie w tej „najlepszej” dla nas porze; czytać, noto-
wać, zbierać materiały możemy niemal w ciągu całego dnia, natomiast przy 
pisaniu prac naukowych, artykułów, referatów etc. winniśmy rozporządzać 
naszymi siłami jak najpełniej”11.  

Efektywność pracy ucznia lub pracownika umysłowego uzależniała au-
torka także od odpowiedniej organizacji wypoczynku i intensywności pracy – 
należy stosować przerwy na odpoczynek i unikać przemęczenia, ponieważ nie 
służy ono pracy intelektualnej. Nie należy przy tym zastępować wysiłku umy-
słowego wysiłkiem fizycznym. Dobrym sposobem zwiększenia efektywności 
pracy umysłowej może być jej urozmaicenie (czytanie, pisanie, przygotowanie 
materiału). Dla odpoczynku, niezwykle istotny jest sen. I. Drozdowicz- 
-Jurgielewiczowa uważała, że pomimo wskazań dotyczących ośmiu godzin 
snu dla człowieka dorosłego, czas snu powinien być dostosowany do indywi-

                                                           
 9 I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Technika pracy umysłowej, Warszawa 1938. 
10 I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Technika pracy umysłowej, Warszawa 1938, s. 1. 
11 Tamże, s. 3. 
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dualnych potrzeb organizmu. Zalecenia Ireny Jurgielewiczowej dotyczące 
organizacji pracy związane były ponadto z ograniczeniem do minimum dzia-
łania bodźców rozpraszających uwagę, takich jak: hałas lub nagromadzenie 
zbędnych przedmiotów w miejscu pracy. 

Autorka wyróżniła etapy pracy umysłowej dorosłych zaznaczając, że czas 
trwania i nasilenie tych etapów jest charakterystyczne dla każdej jednostki. 
Pierwszy okres nazwała wdrażaniem. W tym czasie dorośli nie pracują inten-
sywnie, przełamują bezwład mózgu. Autorka zaznaczyła, że czas przeznaczo-
ny na wdrożenie się do pracy zależy od częstotliwości jej podejmowania przez 
dorosłych. Osoby pracujące umysłowo codziennie, w dość krótkim czasie 
przechodzą do kolejnego etapu. W drugim etapie, praca myślowa osiąga po-
ziom, w którym dorosły pracuje bardzo intensywnie, a stopień tej intensywno-
ści utrzymuje się zazwyczaj na stałym poziomie. W trzecim etapie, pojawia się 
zmęczenie, dla którego w początkowym okresie charakterystyczne jest zjawi-
sko tzw. „napędu końcowego”, które pozwala na skumulowanie uwagi 
i zwiększenie efektywności pracy – nie może jednak trwać długo. Stan zmę-
czenia uzależniony jest również od predyspozycji jednostki, jej zdrowia, 
a także przyzwyczajenia i stopnia trudności pracy.  

Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa opracowała ponadto wskazówki do-
tyczące pracy intelektualnej dorosłych. Studium dotyczące uczenia się przy-
brało postać szczegółowego poradnika ukazującego dorosłym odpowiedni 
sposób korzystania z książki, zwiększający efektywność pracy umysłowej12. 
I. Jurgielewiczowa zamieściła informacje dotyczące bibliografii i sposobów 
zdobycia interesującej czytelnika ze względu na tematykę literatury, a także 
wyjaśniła, jak dokonać wstępnej analizy – przeglądu, zawartości wybranej 
publikacji.  

Czytanie literatury było kolejnym istotnym elementem analizy związanej  
z podniesieniem skuteczności pracy umysłowej dorosłych. Autorka zaliczyła 
czytanie do czynności systematycznych, w trakcie których czytelnik ogarnia 
całą treść książki. W czytaniu wyróżniła formę mniej i bardziej złożoną. For-
ma mniej złożona dotyczyła literatury beletrystycznej. W przypadku tego 
rodzaju literatury czytelnik, zdaniem autorki, bez większego wysiłku śledzi 
myśl autora. Podobnie jest z rozumieniem i przyswojeniem treści. Jeżeli jed-
nak książka jest szczególnie wartościowa – wymaga należytego „zgłębienia 
i przyswojenia”. Wówczas, zdaniem I. Jurgielewiczowej – nie wystarczy samo 
czytanie. Forma bardziej złożona dotyczy najczęściej literatury naukowej 
i związana jest ze studiowaniem tekstu13. W formie złożonej, z uwagi na wysi-
łek umysłowy słuchacza, należy szczególnie przestrzegać higieny pracy umy-
słowej. Ponadto studiowanie wymaga od czytelnika umiejętności rozróżniania 
rzeczy podstawowych od drugorzędnych zawartych w czytanej/studiowanej 
książce (czytelnik musi sobie zdawać sprawę z tego, co jest zasadniczą treścią 
                                                           

12 Tamże, s.5–6. 
13 I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa, Technika pracy umysłowej, Warszawa 1938, s. 7. 
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książki, na czym polega jej wartość i nowatorstwo). Wymaga ono także re-
fleksyjności i umiejętności kojarzenia, przypominania sobie wszystkiego, co 
w zakresie interesującego czytelnika tematu jest mu znane, a co nowe. Irena 
Jurgielewiczowa podkreśliła, że ogólne nastawienie czytelnika względem 
publikacji powinno być krytyczne. Należy jednak pamiętać o tym, że kryty-
cyzm wymaga wiedzy, wykształcenia i umiejętności porównywania treści. 

 Pomocne w pracy z książką oprócz wymienionej higieny pracy, może 
być, zdaniem Ireny Jurgielewiczowej, podkreślanie rzeczy ważnych, podsta-
wowych i stawianie znaków podkreślających trafność stwierdzenia (wykrzyk-
nik) lub wątpliwość (znak zapytania). Utrwaleniu i odpowiedniemu poznaniu 
książki służy z kolei robienie notatek. Autorka przedstawiła różne rodzaje 
pisemnego opracowania książki, w zależności od tego, czy uczniowi zależy na 
utrwaleniu, czy przypomnieniu treści publikacji. Jeżeli celem czytelnika jest 
utrwalenie treści, powinien on stworzyć sobie bardziej lub mniej szczegółowy 
plan treści. Plan ten jednak może być ograniczeniem dla czytelnika, który 
chciałby sobie zawartość książki przypomnieć. Dlatego skrót treści jest, we-
dług autorki, bardziej wartościowym rodzajem notatek. Ten rodzaj notatek 
powinien podlegać rygorowi ścisłości w przedstawianiu faktów i myśli, 
a także powinien być zorganizowany według własnego zainteresowania tema-
tycznego. Innym rodzajem opracowania treści jest streszczenie. Streszczenie 
powinno zawierać jak najwierniejsze, lecz jednocześnie zwięzłe przedstawie-
nie treści dzieła w taki sposób, aby zachować zarówno ten sam układ zagad-
nień, jak i proporcje. Zdaniem autorki, nie można tu pozwolić sobie na subiek-
tywizm zawarty w skrócie treści. Wynika to z faktu, iż zazwyczaj streszczenia 
przygotowywane są dla innych, np. służą do druku lub wystąpienia publicznego. 

Przeprowadzona przez Irenę Drozdowicz-Jurgielewiczową analiza doty-
czyła ponadto procesu uczenia się dorosłych. Autorka zaznaczyła, że proces 
uczenia się towarzyszy nieustannie wszystkim czynnościom życiowym, jed-
nakże czasami organizowany jest świadomie w celu opanowania materiału 
naukowego14. Ponieważ dotyczy on zarówno edukacji szkolnej, jak i pozasz-
kolnej – autorka podkreśliła, że istotne staje się opanowanie techniki pracy 
umysłowej. Jedną z pierwszych zasad, jaką I. Jurgielewiczowa starała się 
dorosłym uświadomić, było niedopuszczanie do mechanicznego uczenia się, 
które polega na pamięciowym opanowaniu materiału. Jej zdaniem, aby unik-
nąć pamięciowej nauki, bardzo ważne staje się dokładne zrozumienie tekstu. 
Pomocne mogą być w tym słowniki i encyklopedie, poszukiwanie wyjaśnień 
i informacji u osób kompetentnych.  

W uczeniu się dorosłych I. Jurgielewiczowa wymieniła trzy metody:  
! metodę odcinków – polegającą na kolejnym opanowywaniu małych części 

tekstu, np. wierszy lub zwrotek w utworze poetyckim, 
! metodę całości – polegającą na czytaniu i odtwarzaniu całego materiału, 

                                                           
14 Tamże, s.12. 
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! metodę mieszaną – polegającą na jednorazowym lub kilkakrotnym odczy-
taniu całości i przechodzeniu do poszczególnych fragmentów, po których 
ponownie podejmuje się próbę odtworzenia całości. Dzieląc materiał na 
części należy pamiętać, że każda z nich powinna stanowić logiczną całość. 
Z tego też powodu, jak uzasadniła autorka, wynika potrzeba dzielenia 
książek na części, rozdziały i paragrafy, a nie na jednakową liczbę stron. 

Irena Jurgielewiczowa podkreśliła, że najmniej wartościową metodą jest 
metoda odcinków, natomiast najlepszą metodą – mieszana. Autorka podkreśli-
ła, że w trakcie uczenia się należy pamiętać, że duża liczba powtórzeń wpływa 
na trwałość zapamiętywania. Sam proces powtarzania i systematyzacji wiedzy 
powinien być jednak rozłożony w czasie. Nieefektywne jest bowiem stosowa-
nie wielu powtórzeń w ciągu jednej godziny lub dnia. Wynika to z funkcjono-
wania mózgu człowieka, który pobudzony do pracy umysłowej, nie potrafi 
odpoczywać, tak jak mięśnie po wysiłku. Dlatego też efekty jego pracy nie-
jednokrotnie pojawiają się dopiero po dłuższym czasie. Wobec powyższego, 
I. Jurgielewiczowa wywnioskowała, że dorośli, którzy nie zostawią sobie 
czasu na „dojrzewanie” wyników pracy umysłowej, nie osiągną poważnych 
wyników. „Brak tego czasu wpływa zazwyczaj na niezwykle małe znaczenie, 
jakie dla naszego rozwoju umysłowego ma szybkie, wysilone wkuwanie 
przedegzaminacyjne, pośpiesznie pisane referaty itp.”15. 

W prezentowanej pracy, I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa podjęła próbę 
zachęcenia dorosłych do nauki oraz zmiany ich dotychczasowych nawyków 
związanych z przyswajaniem wiedzy. Przeprowadzona przez I. Jurgielewi-
czową analiza dotycząca efektywności pracy umysłowej, ukazała wpływ róż-
norodnych czynników na sukces pracy intelektualnej dorosłych. Studiując 
pracę autorki można zyskać przeświadczenie, że większość rad, które prawie 
siedemdziesiąt lat temu przekazywała I. Drozdowicz-Jurgielewiczowa odbior-
cy, ma swoje uzasadnienie współcześnie. Autorka podkreśliła m.in., że opa-
nowanie właściwych sposobów uczenia się pozwala uzyskać wysoki wynik, 
przy stosunkowo niewielkim wysiłku. Spośród podstawowych zasad służących 
podniesieniu efektywności pracy umysłowej wymieniła: unikanie hałasu i in-
nych czynników rozpraszających, dostosowywanie pracy intelektualnej do 
odpowiadającej uczniowi pory dnia; czy też stosowanie odpowiednich metod 
sporządzania notatek i uczenia się. Bardzo ważnym wnioskiem było zanego-
wanie metody mechanicznego zapamiętywania wiadomości, która powoduje 
powstawanie w umysłach dorosłych izolowanych struktur wiedzy. Powołując 
się m.in. na opracowania psychologiczne16, które ukazują, w jaki sposób prze-
biega proces uczenia się dorosłych, można sądzić, że wiedza zawarta w pra-
cach Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej jest wiedzą istotną i aktualną.  

                                                           
15 Tamże, s.13–14. 
16 Por. A. Brzezińska, P. Wiliński, Psychologiczne uwarunkowania wspomagania 

rozwoju dorosłych, [w:]  „Nowiny Psychologiczne”, nr 3/1995. 
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Okres intensywnej pracy naukowej Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej 
przypadł na lata międzywojenne XX wieku. Wprawdzie po II wojnie świato-
wej autorka nadal czynnie działała w oświacie dorosłych  (m.in. przez dwa 
lata pracowała jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego), jednak pra-
wie wszystkie prace z zakresu andragogiki napisała w latach trzydziestych. 
Można więc stwierdzić, że dla twórczości naukowej pisarki okres ten był naj-
bardziej twórczy. Wiele propozycji zawartych w pracach naukowych autorki 
należy uznać współcześnie za aktualne, choć pojawiają się również takie, 
które znacząco odbiegają od dzisiejszych rozwiązań. Rozwój pedagogiki jako 
nauki nie postępuje bowiem w sposób linearny, tak jak to bywa w przypadku 
nauk ścisłych. Ma on raczej charakter sinusoidalny, a jego cechą znamienną 
jest odkrywanie nowych koncepcji, które niejednokrotnie powstają pod wpły-
wem założeń wypracowanych wiele lat wcześniej. Stąd, w pracach pedago-
gicznych Ireny Jurgielewiczowej można odnaleźć wiele poglądów, które nadal 
wyznaczają kierunek zainteresowań naukowych andragogiki, jak również 
takie, które w wyniku zmieniających się warunków edukacji i życia człowieka 
– uległy dezaktualizacji. 

Podsumowując poglądy pedagogiczne Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczo-
wej dotyczące uczenia się dorosłych należy podkreślić, że zawierały one do-
niosłe teoretyczne i praktyczne propozycje rozwiązań, które współcześnie 
w niewielkim stopniu zostały zmienione. Wiele innych poglądów autorki także 
miało charakter pionierski. Mam tu na myśli postulaty uspołecznienia słucha-
czy, zrozumienia przez nich roli jednostki w grupie, wychowania ich w poczu-
ciu odpowiedzialności za innych, rozbudzenia woli współdziałania, a także 
kształtowania osobowości wychowanka poprzez zaznajamianie go z dobrami 
kultury. Charakter pionierski miały też propozycje kształcenia nauczycieli 
i zmiany ich wizerunku, a także sposobu pracy pedagogicznej. Przedstawione 
przez Irenę Jurgielewiczową propozycje można odnaleźć we współczesnych 
raportach dotyczących realizacji idei edukacji ustawicznej.  

Dorobek naukowy Ireny Jurgielewiczowej przedstawia istotną wartość 
dla współczesnego pokolenia andragogów, zasługuje na zainteresowanie 
i uznanie17.  

Prezentacja kalendarium życia i twórczości Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej 
stanowić może ilustrację kształtowania się poglądów naukowych autorki na tle 
jej długiej i złożonej biografii.  

 

                                                           
17 Prezentowany artykuł został przygotowany na podstawie dysertacji doktor-

skiej. Szersze opracowanie dotyczące życia i poglądów naukowych Ireny Jurgielewi-
czowej ukażą się w książce „Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa”. „Studium pedagog-
giczne”. 
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Kalendarium życia i twórczości Ireny Drozdowicz-Jurgielewiczowej 

1899 Dwudziestego drugiego czerwca Grzegorz Drozdowicz, syn 
Franciszka i Izabeli z Krawczykowskich, żeni się z Franciszką 
Oxińską, córką Stanisława i Ludwiki z Wasiłowskich. 

1903 Trzynastego stycznia w Działoszynie koło Wielunia na świat 
przychodzi Irena Jurgielewiczowa. 

1904–1905 Grzegorz Drozdowicz zostaje oddelegowany do Władywosto-
ku, gdzie pełni służbę lekarską w czasie wojny rosyjsko- 
-japońskiej. Przez półtora roku Irena wraz z matką i bratem 
Stanisławem mieszka w Gumowie, w majątku ziemskim Ada-
ma Mierzejewskiego i jego żony Józefy (siostry Franciszki 
Drozdowiczowej). 

1906 Rodzina Drozdowiczów przeprowadza się do Warszawy. Do 
1914 roku mieszkają  przy ul. Chmielnej 29. 

1908–1910 Pierwszy etap kształcenia Irena Jurgielewiczowa rozpoczyna 
mniej więcej od 1908 roku we freblówce18. 

1911 I. Jurgielewiczowa uczy się w klasie podwstępnej pensji pani 
Rudzkiej w Warszawie. 

1912 Dziewiątego września rozpoczyna edukację w żeńskiej szkole 
Jadwigi Jawurkówny i Jadwigi Kowalczykówny przy ulicy 
Wiejskiej.  

1914 Drozdowiczowie przeprowadzają się do nowoczesnej kamieni-
cy przy ul. Wspólnej 3a, gdzie dr Grzegorz Drozdowicz wraz 
z dr Zygmuntem Grudzińskim prowadzą pierwszy w Warsza-
wie zakład rentgenowski. W tym samym roku wybucha I wojna 
światowa. Ojciec Ireny Jurgielewiczowej zostaje zmobilizowa-
ny w charakterze lekarza wojskowego. Przez trzy kolejne lata 
z dala od rodziny przebywa w Kownie. Franciszka Drozdowi-
czowa przeprowadza się z dziećmi do mieszkania przyjaciółki 
domu, Emilii Wyleżyńskiej, przy ul. Szczyglej 1. 

1915 W czerwcu Irena Jurgielewiczowa przystępuje do Pierwszej 
Komunii Świętej. Piątego sierpnia Niemcy zajmują Warszawę. 

1916 Z powodu niedożywienia, a w konsekwencji słabej odporności, 
Irena Jurgielewiczowa wyjeżdża do Starościc – wsi w woje-
wództwie lubelskim – gdzie pod okiem siostry matki Ireny, 
Józefy Mierzejewskiej mieszka przez kilka miesięcy. Starości-
ce znajdują się pod okupacją Austro-Węgier. Po powrocie do 
Warszawy wraz z koleżankami ze szkoły I. Jurgielewiczowa 
podejmuje pracę społeczną. Jest organizatorką zbiórek żywno-
ści i odzieży dla najbardziej potrzebujących. 

                                                           
18 Freblówka (inaczej ogród dziecięcy)  – prywatne przedszkole, którego nazwa 

pochodzi od inicjatora tego typu placówek – Friedricha Fröbel’a. 
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1917 Akces do Organizacji Młodzieży Narodowej (OMN), w której 
pisarka staje się aktywną działaczką. 

1918 Franciszka Drozdowiczowa przenosi się z dziećmi do sąsied-
niego mieszkania przy ul. Szczyglej 1. Koniec I wojny świato-
wej. W jednym z pociągów z powracającymi żołnierzami Irena 
wraz z matką i bratem odnajdują ojca.  

1919 W czerwcu,  na jednym ze zorganizowanych przez nią spotkań 
OMN poznaje Mieczysława Jurgielewicza, żołnierza I Pułku 
Szwoleżerów. Drozdowiczowie po raz kolejny zmieniają miejsce 
zamieszkania. Nowe mieszkanie znajduje się przy ul. Wiejskiej. 

1920 Początek związku z Mieczysławem Jurgielewiczem. Brat Ireny 
– Stach przystępuje do matury. W dniu 15 sierpnia na przedpo-
lach Warszawy rozgrywa się bitwa (bitwa warszawska; bitwa 
pod Radzyminem; cud nad Wisłą). Irena Jurgielewiczowa przez 
ponad 5 tygodni pracuje w jednym z warszawskich biur wojsko-
wych. Liczy i dokonuje podsumowań składu osobowego i stanu 
zaopatrzenia 5 Pułku Piechoty. W tym czasie brat Ireny – Stanisław 
bierze udział w ostrych walkach z armią bolszewicką. 

1921 Irena Jurgielewiczowa kończy klasę maturalną i podejmuje 
studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 

1925 Pisarka uzyskuje tytuł magistra filozofii w zakresie polonistyki. 
1928 Pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego broni dysertację dok-

torską na temat: Technika powieści Żeromskiego. Trzydzieste-
go czerwca, w parafii św. Aleksandra w Warszawie, Irena 
Jurgielewiczowa i Mieczysław Jurgielewicz zawierają związek 
małżeński. I. Jurgielewiczowa rozpoczyna pracę jako nauczy-
cielka, a następnie instruktorka nauczania języka polskiego 
w szkołach dla dorosłych. Podejmuje studia pedagogiczne (lata 
1928–1932) w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. Publikuje pracę Uwagi o nauczaniu 
literatury XIX w. w szkole średniej. W tym samym roku, Mie-
czysław Jurgielewicz, absolwent Szkoły Sztuk Pięknych, otrzy-
muje stypendium we Francji, dokąd wyjeżdża wraz z żoną.  

1929 Ukazuje się publikacja dysertacji doktorskiej Ireny Drozdo-
wicz-Jurgielewiczowej. 

1930 Jurgielewiczowie wracają do kraju. Irena Jurgielewiczowa 
kontynuuje studia pedagogiczne. Nadal pracuje jako nauczy-
cielka i instruktorka szkół i uniwersytetów powszechnych Sek-
cji Oświaty Pozaszkolnej Miasta St. Warszawy. 

1932 Wraz z ukończeniem studiów pedagogicznych, aż do wybuchu 
II wojny światowej, Irena Jurgielewiczowa pracuje jako ad-
iunkt w Studium Pracy Społeczno-Oświatowej (SPSO) Wolnej 
Wszechnicy Polskiej. Kierownikiem Studium jest Helena Ra-
dlińska.  
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1933 Ukazuje się praca I. Drozdowicz-Jurgielewiczowej zatytułowa-
na Literatura a publiczność.  

1934 Śmierć ojca – Grzegorza Drozdowicza. I. Drozdowicz-Jurgiele-
wiczowa publikuje pierwszy podręcznik do dydaktyki doro-
słych w Polsce – Podstawowe zagadnienia dydaktyki doro-
słych. 

1936 Ukazuje się praca I. Drozdowicz-Jurgielewiczowej Wykaz 
lektury z zakresu literatury pięknej w wieczorowej szkole po-
wszechnej dla dorosłych oraz praca napisana z Heleną Radliń-
ską Wychowanie i nauczanie dorosłych. 

1937 Zostają opublikowane prace O poziomie umysłowym słuchacza 
u.p. w Polsce oraz Dorosły uczeń szkoły powszechnej. 

1938 Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa wydaje Technikę pracy 
umysłowej. 

1939 Powstaje monografia Warszawy Warszawa – serce Polski. 
Równolegle z nauczaniem dorosłych Irena Jurgielewiczowa 
pracuje jako wizytatorka świetlic Rady Głównej Opiekuńczej 
w południowej dzielnicy Warszawy. Podejmuje współpracę 
z Instytutem Oświaty Dorosłych. W pierwszych dniach trwania 
II wojny światowej podejmuje się pierwszego konspiracyjnego 
zadania. W czasie oblężenia, na zlecenie Departamentu Oświa-
ty i Kultury Delegatury Rządu, dokonuje spisu ludności War-
szawy, a także zbiera dane na temat reakcji ludności Warszawy 
w czasie oblężenia.  

1940–1944 Wykłada na tajnych kompletach Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Powierzone jej przez Helenę Radlińską wykłady obejmują 
zajęcia z problemów czytelnictwa dla bibliotekarzy. Pseudonim 
okupacyjny Ireny Jurgielewiczowej: „Piękna Pani”, „Pani” lub 
„Porucznik Jurga”. Jest szyfrantką w Biurze Informacji i Pro-
pagandy Komendy Głównej AK (BIP), pełni także funkcję 
redaktora głównego „Pisma Młodych” adresowanego do 
członków grup szturmowych Szarych Szeregów. Ostatnie pół 
roku pracy konspiracyjnej J. Jurgielewiczowa jest organizator-
ką i opiekunką punktów kontaktowych – mieszkań – w których 
melduje osoby z fikcyjnymi dokumentami. Wieczorami pisze 
pierwszą powieść dla dzieci Historię o czterech warszawskich 
pstroczkach. Rękopis powieści płonie w powstaniu warszaw-
skim razem z mieszkaniem Jurgielewiczów przy ul. Kaliskiej. 

1944–1945 Z chwilą wybuchu powstania warszawskiego Irena Jurgielewi-
czowa zostaje przydzielona do Pomocy Żołnierzowi. Siedziba 
PŻ znajduje się w okolicy ulicy Moniuszki. Wraz z mężem 
bierze udział w powstaniu. Walczą na terenie Śródmieścia. 
W powstaniu ginie brat Ireny Jurgielewiczowej – Stanisław. Po 
upadku powstania warszawskiego zostają jeńcami wojennymi. 
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Irena Jurgielewiczowa przebywa kolejno w obozach: Lams-
dorf, Mühlberg, Altenburg, Molsdorf. W obozach odtwarza 
powieść o warszawskich wróblach. W Molsdorfie prowadzi 
wykłady  dotyczące zagadnień społeczno-oświatowych.  

1945 Trzynastego kwietnia oddział amerykański wyzwala obóz je-
niecki, w którym przebywa Irena Jurgielewiczowa. Trzy tygo-
dnie po kapitulacji Niemiec Irena Jurgielewiczowa odnajduje 
Mieczysława w Lubece. W maju wyjeżdżają do Francji. Mie-
czysław jest ciężko chory na gruźlicę. Przez ponad pół roku 
mieszkają w Paryżu. Pod koniec roku wyjeżdżają do Niemiec 
Zachodnich (znajdujących się wówczas pod okupacją francu-
ską), gdzie na zlecenie warszawskiego Ministerstwa Oświaty 
I. Jurgielewiczowa pracuje jako wizytatorka szkół i kursów, 
a także organizatorka egzaminów maturalnych dla polskiej 
ludności cywilnej, przebywającej w czasie wojny w obozach 
koncentracyjnych lub na przymusowych robotach. 

1946 Powrót do Polski. Małżeństwo wprowadza się do mieszkania 
przy ul. Szwoleżerów 4. W tym czasie  Irena Jurgielewiczowa 
zawiera umowę o pracę ze spółdzielnią wydawniczą „Wiedza”. 
Obejmuje stanowisko redaktora naczelnego serii klasyków 
polskich. Jednocześnie pracuje w Towarzystwie Uniwersytetów 
Robotniczych i Ludowych. Zostaje członkiem Warszawskiego 
Towarzystwa Naukowego. Jej mąż kontynuuje podjętą jeszcze 
przed wojną pracę wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych. 

1947 Irena Jurgielewiczowa publikuje przedruk Dydaktyki doro-
słych, który ukazuje się pod nowym tytułem – Z zagadnień 
dydaktyki dorosłych. W tym samym roku zostaje opublikowana 
kolejna rozprawa O istocie i zadaniach popularyzacji. 

1948–1950 I. Jurgielewiczowa rozpoczyna pracę na Wydziale Humani-
stycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona w charak-
terze pracownika naukowego przez ówczesnego rektora – prof. 
Kazimierza F. Kumanieckiego, prowadzi wykłady z pedagogiki 
prac społecznych, pedagogiki i techniki pracy. W tym samym 
czasie zajmuje się także pisaniem dla dzieci. W roku 1948, 
zostaje wydana Historia o czterech warszawskich pstroczkach – 
pierwsza praca podpisana przyjętym po mężu nazwiskiem: Irena 
Jurgielewiczowa. Wcześniejsze pozycje (w tym wszystkie dotyczą-
ce edukacji dorosłych) opatrzone były pierwszym członem nazwi-
ska panieńskiego pisarki: Irena Drozdowicz–Jurgielewiczowa. 
W 1949 roku ukazuje się artykuł Literatura najłatwiejsza. 

1950 Powstaje krótkie opowiadanie pióra Ireny Jurgielewiczowej – 
Wiewiórcza mama. W tym samym roku pisarka dokonuje także 
opracowania tekstu Simona Konstantina Dni i noce oraz frag-
mentów powieści Wandy Wasilewskiej – Ojczyzna. Jurgielewi-
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czowie przeprowadzają się do mieszkania przy ul. Sarbiew-
skiego 2. 

1951 Irena Jurgielewiczowa obejmuje posadę kierownika literackie-
go Teatru Nowej Warszawy. Pracuje także jako redaktor wy-
dawnictwa „Czytelnik”. Zaczyna pisać sztuki sceniczne. Po-
wstaje sztuka dla dzieci Osiem lalek i jeden miś. 

1952 Mieczysław Jurgielewicz traci posadę profesora w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, a jego żona stanowisko kierow-
nika literackiego. Wkrótce Irena Jurgielewiczowa „porzuca” 
także oświatę dorosłych, pomimo propozycji pisania pracy 
habilitacyjnej dotyczącej oświaty dorosłych, złożonej jej przez 
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Łódzki. 

1954 Umiera matka Ireny Jurgielewiczowej – Franciszka Drozdowi-
czowa. Wydawnictwo „Czytelnik” publikuje sztukę Ireny Jur-
gielewiczowej o Jarosławie Dąbrowskim zatytułowaną Obroń-
ca Komuny oraz sztukę Kłopot z mężczyznami. 

1956 Ukazuje się książka dla dzieci O chłopcu, który szukał domu. 
1957 Zostaje wydana praca będąca kontynuacją opowieści o czterech 

warszawskich wróblach – Kajtek, warszawski szpak. 
1958 Irena Jurgielewiczowa zostaje wyróżniona nagrodą Prezesa 

Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży. 
1959 Pisarka uzyskuje nagrodę Miasta St. Warszawy za twórczość 

związaną ze stolicą. 
1960 Zostają wystawione dwie sztuki sceniczne napisane przez Irenę 

Jurgielewiczową Element i panna oraz Stan zagrożenia. Uka-
zuje się książka Jak jeden malarz chciał namalować szczęśli-
wego motyla. 

1961 Wydana powieść – Ten obcy jest pierwszą pracą literacką po-
święconą młodzieży. Pisarka podejmuje współpracę z radiem – 
pisze słuchowiska:  Wycieczka do Bielawy, Niespokojny wie-
czór, Niespokojne godziny, Michał i Maja. 

1962 Zostaje wystawiona sztuka Ireny Jurgielewiczowej – Rozbita latarka. 
1963 Za nowelę Rozbita szyba, napisaną na konkurs radiowy, autor-

ka zdobywa I miejsce. 
1964 Zostają opublikowane kolejne prace dla młodzieży: Niespokoj-

ne godziny, Niebezpieczna przygoda. W tym samym roku za 
książkę Ten obcy pisarka otrzymuje Dyplom zasługi działają-
cego przy UNESCO Międzynarodowego Kuratorium Książki 
Młodzieżowej (International Board on Books for Young Peo-
ple). Książka zostaje wpisana na międzynarodową Listę Hono-
rową Hansa Christiana Andersena. 

1966 Autorka wydaje książkę Tort orzechowy. 
1968 I. Jurgielewiczowa zostaje wyróżniona nagrodą literacką ZHP, 

za książkę Wszystko inaczej. 
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1971 Irena Jurgielewiczowa zostaje zwycięzcą w plebiscycie czytel-
ników „Płomyka” , otrzymując od redakcji doroczną nagrodę 
„Orlego Pióra”. W tym samym roku pisarka zostaje Kawalerem 
Orderu Uśmiechu. Publikuje książkę Ważne i nieważne. 

1974 Pracuje jako współredaktor polskiego numeru „Dietskiej Lite-
ratury”.  Zostaje odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

1975 Powstaje ostatnia książka Ireny Jurgielewiczowej przeznaczona 
dla młodzieży  – Inna? 

1976 Inna? otrzymuje specjalne wyróżnienie Uniwersytetu w Bolo-
nii – zostaje umieszczona na międzynarodowej liście Premio 
Europeo. Irena Jurgielewiczowa zaczyna spisywać swoje 
wspomnienia obozowe. 

1977 Autorka pracuje w Komisji Bibliotecznej i Komisji Gospodar-
czej Związku Literatów Polskich. Pełni także funkcję członka 
zarządu Klubu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży. Spośród 
innych instytucji i stowarzyszeń oświatowych, do których 
w różnych okresach należała, wymienić należy: Klub Literacki 
P.E.N., Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo Ochrony 
Zwierząt, Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych 
(ZAiKS) oraz Międzynarodowy Instytut Literacki dla Dzieci 
i Młodzieży w Wiedniu. 

1982 Ukazuje się Strategia czekania, pierwsza wspomnieniowa 
książka pisarki. 

1983 18 maja umiera Mieczysław Jurgielewicz. 
1984–1992 Po śmierci męża Irena Jurgielewiczowa przekazuje jego obra-

zy, grafiki, rysunki i klocki drzeworytnicze: Bibliotece Jagiel-
lońskiej (1984); Muzeum Narodowemu w Warszawie (1984, 
1992); Muzeum Narodowemu w Gdańsku (1984); Muzeum 
Literatury w Warszawie (1985, 1992); Muzeum Historycznemu 
w Warszawie (1986); Muzeum Narodowemu we Wrocławiu 
(1987, 1988); Polskiej Akademii Nauk (1987); Muzeum Okrę-
gowemu w Bydgoszczy (1988). 

1991–1996 Pisarka angażuje się we współpracę z czasopismem „Guli-
wer”., Ofiarowuje „Guliwerowi” zarówno materialne, jak 
i moralne wsparcie w czasie powstawania pisma. W kolejnych 
latach na rzecz „Guliwera”  przekazuje kilkadziesiąt tomów 
książek, które zasilają gminne biblioteki. 

1997 Zostaje opublikowana druga książka o charakterze autobiogra-
ficznym Ireny Jurgielewiczowej – Byłam, byliśmy.  

1998 Książka Byłam, byliśmy zostaje nominowana do nagrody NIKE. 
Dwudziestego drugiego września 1998 roku w Domu Literatury 
w Warszawie odbywa się promocja powieści Byłam, byliśmy 
(połączona z wieczorem autorskim Ireny Jurgielewiczowej). 
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2000 Na podstawie książki Ten obcy odbywa się premiera przedsta-
wienia teatralnego w reżyserii Teresy Lisowskiej-Gałki. 

2002 Książka Ten obcy zostaje wpisana do polskiego kanonu książek 
dla dzieci i młodzieży. 

2003 Trzynastego stycznia pisarka obchodzi setne urodziny. Dnia 
24 maja Irena Jurgielewiczowa umiera. Zostaje pochowana na 
Starych Powązkach, u boku swojego męża Mieczysława.  
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