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POŻEGNANIE – ZMARŁA DR IRENA MAJCHRZAK 

(1927-2011) 
 

25 lutego br. zmarła w Warszawie w wieku 

83 lat dr socjologii Irena Majchrzak – znawczyni 

i wielka przyjaciółka Meksyku.  

Po raz pierwszy przyjechała do tego kraju 

w 1967 roku na okres pięciu lat jako małżonka 

polskiego ambasadora, który obejmował tamtej-

szą placówkę.  

Po raz kolejny udała się do Meksyku w ro-

ku 1982 na zaproszenie dr. Salomona Nahmada, 

ówczesnego dyrektora generalnego do spraw 

oświaty wśród ludności tubylczej w meksykań-

skim Ministerstwie Oświecenia Publicznego. Ce-

lem tej podróży było zaznajomienie się z syste-

mem dwujęzycznej i dwukulturowej oświaty 

wśród Indian.  

W rezultacie przeprowadzonych badań 

i zebranych informacji Irena opublikowała 

w Meksyku książkę zatytułowaną „Listy do Sa-

lomona. Refleksje dotyczące oświaty wśród tu-

bylców”. Pracę tę można określić jako rodzaj so-

cjologicznych reportaży ujętych w formę listów 

pisanych od marca do października 1982. Wyda-

ło ją meksykańskie Ministerstwo Oświecenia Pu-

blicznego. Książka wzbudziła duże zaintereso-

wanie i trafiła do rąk Juliety Campos, żony świe-

żo mianowanego gubernatora stanu Tabasco, En-

rique Gonzaleza Pedrero. Wkrótce Irena Maj-

chrzak została zaproszona do Villahermosa, 

gdzie zaproponowano jej podjęcie reformy sys-

temu nauczania początkowego dzieci indiańskich 

z plemion Chantal i Chola, które zamieszkują ten 

region. Irena rozpoczęła działalność w stanie Ta-

basco i pracowała tam przez sześć lat, co zaowo-

cowało zaproponowaniem i wprowadzeniem no-

wej metody nauki czytania i pisania wywodzącej

się od imion dzieci. Eksperyment przyniósł za-

skakująco dobre wyniki i został rozpowszechnio-

ny w wielu szkołach na terenie Meksyku zyskując 

poparcie miejscowych władz. Książka Ireny Maj-

chrzak „Listy do Salomona” była w Meksyku kil-

kakrotnie wznawiana i cieszyła się coraz więk-

szym zainteresowaniem. Autorka uzupełniła jej 

kolejne wydanie obszernym wywiadem przepro-

wadzonym w Villahermosa przez miejscowego 

pisarza Ramona Bolivara, któremu przedstawiła 

przebieg i wyniki swego sześcioletniego doświad-

czenia w pracy pedagogicznej podjętej wśród in-

diańskich dzieci.  

W 1987 roku Instytut Kultury w stanie Ta-

basco wydał niewielką książeczkę Ireny Maj-

chrzak pt. „Ejercicios de lectoescritura. Alfabeti-

zación a partir del nombre propio” – przeznaczo-

ną dla nauczycieli i popularyzującą w przystępnej 

formie nową metodę Ireny. W 1991 roku ksią-

żeczka ta miała w Tabasco drugie wydanie. 

Po powrocie Ireny do Polski jej metodą za-

interesowały się krajowe ośrodki i wprowadziły ją 

do pracy z dziećmi w przedszkolach, a także w 

ośrodkach kształcących polskich Romów. Wy-

dawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w Warszawie 

opublikowały w 1995 roku książkę Ireny „Wpro-

wadzenie dziecka w świat pisma”, natomiast „Li-

sty do Salomona” (w przekładzie autorki) zostały 

wydane w Krakowie w 2007 roku przez Wydaw-

nictwo „Bliżej przedszkola”. Plany szerokiego 

upowszechnienia swojej metody przerwała Irenie 

nagła choroba i przedwczesna śmierć.  

Odszedł od nas człowiek o wybitnej oso-

bowości, młodym i twórczym umyśle, człowiek 

nieustannie dążący do naprawy świata.  


