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Fundacja istnieje od 1992 roku. Współpracujemy ze szkołami: Szkołą Podsta-

wową i Gimnazjum w Katowicach przy ul. Studenckiej 18 oraz Zespołem Małych 
Szkół na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Łutowcu, Moczydle, Postaszo-
wicach i Tomiszowicach.  

Od marca 2007 roku uruchomiono 73 Małe Przedszkola na terenie woje-
wództw: śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. 

Ich misją jest uczynienie z edukacji drogi do sukcesu. Uczą dzieci. Kształcą 
dorosłych. Opracowują programy i podręczniki. Organizują turystykę edukacyjną. 
Uczą nie tylko wiedzy i umiejętności ale – przyjaźni, współdziałania, tolerancji. Na 
ważnym miejscu stawiają wychowanie poprzez sztukę i ekologię. 

Są po to, by jednoczyć różne środowiska, prowadząc do ich rozwoju. 
Szczególnie dbają o społeczności małych wiosek. Działają na rzecz komunikacji 
międzykulturowej Polski, Europy i Świata. 

Dość często słyszymy słowa „inwestujmy w dzieci”. To mądre słowa, choć 
brzmiące dość komercyjnie. Ważne byłoby stwierdzenie „inwestujmy w nauczy-
cieli”. Wszak ich umiejętności, jak nauczać, by wychowywać społeczeństwo oparte 
na szeroko rozumianej wiedzy, są niewątpliwie podłożem przyszłego sukcesu. 
„Elementarz” od początku swego istnienia starał się działać na rzecz jednych 
i drugich: uczniów i nauczycieli. Fundacja miała swoje miejsce w awangardzie 
kształcenia zintegrowanego. 

Z „Elementarza pierwszej klasy” i następnych podręczników, współzałożycielki 
Fundacji „Elementarz” Marii Lorek, jej uczniowie uczyli się zanim książki objęły 
swym zasięgiem całą Polskę. Były to pierwsze w kraju podręczniki do kształcenia 
zintegrowanego. W ciągu kilku następnych lat powstawały następne publikacje, 
zarówno podręczniki jak i przewodniki metodyczne. Ich autorami byli przede 
wszystkim nauczyciele uczący w Szkole „Elementarz”. 

W Polsce nie ma drugiej takiej szkoły, która skupiałaby tylu twórczych nauczy-
cieli. Ich zaangażowanie i sukcesy doprowadziły do organizacji kilkuletnich edycji 
„Spotkań Nauczycieli i Twórców”. Co roku szkoła przez 2–3 dni gości literatów, 
plastyków, ludzi teatru i sztuki alternatywnej, którzy wspólnie z nauczycielami 
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z całej Polski wzajemnie od siebie uczą się edukacji wyobraźni. Spotkania te 
zaowocowały powołaniem w 1999 roku Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji 
Początkowej, która ma swoją siedzibę w „Elementarzu”. Każdego roku jesienią 
mają tu miejsce zjazdy członków Stowarzyszenia. 

W 2000 r. Fundacja powołała do życia Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia 
Ustawicznego „Elementarz”, zarejestrowany zarówno przez MEN jak i Ku-
ratorium Oświaty w Katowicach. Fundacja działa na obszarze całej Polski. Od 
niedawna została wpisana na listę Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako instytucja 
szkoleniowa. Swoją ofertę kieruje głównie do rad pedagogicznych. W obecnej 
chwili prowadzi sześć placówek, tj.: dwie w Katowicach i cztery w gminie Niego-
wa. Małe, wiejskie szkoły to również obszar zainteresowań Fundacji, która w roku 
1992 reaktywowała jedną z najmniejszych szkół w Polsce w Łutowcu na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej. W 2004 roku przed likwidacją uratowano trzy 
kolejne szkoły w Postaszowicach, Tomiszowicach i Moczydle. Wprowadzono 
w nich autorski program pracy w grupach różnowiekowych. Małe Szkoły stanowią 
dla Fundacji bardzo ważny priorytet. Dzięki ich funkcjonowaniu uaktywniają spo-
łeczność lokalną, nie dopuszczając do degradacji społeczno-kulturowej wsi. 
W roku 2006 w jednej ze szkół – w Postaszowicach zorganizowano Wojewódzkie 
Obchody Święta Małej Szkoły. A oto zdjęcia z tej uroczystości. 

  

  
Wojewódzkie Obchody Święta Małej Szkoły 
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Wojewódzkie Obchody Święta Małej Szkoły 

Aby małe szkoły – położone w malowniczych miejscowościach na Jurze  
– utrzymały się finansowo, niezbędna jest dodatkowa działalność. W związku 
z tym Fundacja opracowała program wycieczek edukacyjnych dla szkół miejskich. 
Profesjonalna oferta plenerów ekologicznych, historycznych, literackich z roku na 
rok owocuje coraz większym zainteresowaniem. Oprócz wycieczek Fundacja 
organizuje również akcje letnie i zimowe: „Akademia Fantasy”, „Indiańskie lato”, 
„Zima Eskimosów” itp. Programy wycieczek, kolonii oraz zimowisk opraco-
wywane są przez doświadczonych nauczycieli. Łączą przygodę z edukacją, zabawę 
z nauką, wyobraźnię z logicznym myśleniem. Pozostawiają trwały ślad w sercach 
i umysłach uczestników. 

Jesienią 2004 r. Fundacja rozpoczęła starania o wsparcie finansowe szkoleń dla 
nauczycieli z funduszy europejskich. Projekt „Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
źródłem sukcesu rynku pracy w województwie śląskim” uzyskał dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), zaś Komisja Oceny Projektów 
przyznała mu najwyższą lokatę na liście rankingowej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy (WUP) w Katowicach. 

Wszystkie szkoły znajdują się w malowniczych wioskach na Jurze Krakowsko- 
-Częstochowskiej w Moczydle, Postaszowicach, Tomaszowicach i Łutowcu. Przy 
każdej placówce działają ogniska przedszkolne. Zajęcia odbywają się w modelu 
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edukacji łączonej. Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie korzystają z do-
datkowych: język angielski, koło komputerowe czy też taneczno-teatralne. 

W Łutowcu mieści się jednocześnie Dom Pracy Twórczej, w którym Fundacja 
gości wycieczki z całej Polski. Łutowiec położony jest na terenie Zespołu 
Jurajskich Parków Krajobrazowych, na południowy wschód od Częstochowy, 
w dorzeczu Pilicy i Warty. Malownicze tereny, niepowtarzalne krajobrazy, czyste 
powietrze i spokój, dają możliwość prawdziwego wypoczynku i rekreacji. Naj-
bardziej godne uwagi są ruiny średniowiecznych zamków obronnych w Mirowie 
i Bobolicach. Od Łutowca dzieli je zaledwie odległość 1500–2500 metrów. 
W wyniosłej skale wapiennej w Łutowcu zachowały się fragmenty murów zamku 
prawdopodobnie z przełomu XIII i XIV wieku. Ta niewielka odległość od 
zabytkowych obiektów, zarówno szkoły w Łutowcu, jak i pozostałych szkół 
Fundacji „Elementarz” sprzyja możliwości częstego odwiedzania tych miejsc 
w różnych porach roku przez uczniów. 

Jednym z założeń programowych Szkół Fundacji „Elementarz” jest przy-
gotowanie dziecka do życia zgodnie z naturą – wyrabianie potrzeby emocjonalnego 
kontaktu z przyrodą, ukazywanie różnorodności zjawisk świata przyrodniczo- 
-geograficznego, zaangażowanie uczniów w ochronę środowiska w którym żyją, 
wyrabianie nawyków ekologicznych. Uczniowie prowadzą obserwacje w terenie, 
wytyczają ścieżki ekologiczne, mają bezpośredni kontakt z naturą. 

Wszystkie cztery szkoły Fundacji „Elementarz” uczestniczyły w projekcie 
Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w ramach 
Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lo-
kalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 
roku „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji 
pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze 
edukacyjnym”.  

Projekt „Szkoła Marzeń Spełnionych” realizowany był w województwie 
śląskim, w liczącej około 6 tysięcy mieszkańców gminie Niegowa, w czterech 
wsiach: Łutowiec, Tomiszowice, Postaszowice i Moczydło. Opierał się na trzech 
filarach: 

  I. Edukacja regionalna. 

 II. Edukacja z zakresu żywego słowa – w tym zajęcia logopedyczne. 

III. Edukacja informatyczna.  

Pierwszy filar to edukacja regionalna. Jego całokształt skupiony był wokół 
jubileuszu 700-lecia gminy, zaś istota polegała na przygotowaniu przez spo-
łeczności Małych Szkół z czterech wsi „prezentu urodzinowego”. Prezent był 
nietypowy, gdyż miał postać wytworów prac oraz umiejętności jako efektów 
projektu kulturowo-edukacyjnego. W projekcie wzięły udział szkoły, dla których 
organem prowadzącym jest Fundacja „Elementarz”. Ta część Projektu eduka-
cyjnego była realizowana w okresie od 1 IV do 6 XII 2006 r. Daty miały swoje 
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znaczenie i wymowę symboliczną np. 1 czerwca – Dzień Dziecka – dzieci 
zainicjowały nową tradycję oraz 6 grudnia – św. Mikołaj (patron kościoła 
w Niegowej), obdarowano gminę wytworami prac i wręczono prezenty za efekty 
działań.  

Projekt obejmował cztery etapy: 

1. „Dzień Dziecka” – inauguracja projektu. 

2. „Święto Małej Szkoły” – występ aktorów serialu „Plebania”, którzy wędrując od 
wsi do wsi teatralnym wozem drabiniastym czytali legendy związane z ziemią 
niegowską. Wydarzenie to nawiązywało do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom” oraz hasła II Ogólnopolskiego Święta Małej Szkoły prze-
biegającego pod hasłem „Rozczytane Wsie”. 

3. „Urodziny gminy” – przygotowanie prezentów z okazji 700-lecia gminy. 
Termin: 4 września – 30 listopada 2006 r.  
W ramach przedsięwzięcia dzieci z każdej wsi przygotowały swoisty prezent 
urodzinowy, który został „wręczony” gminie podczas uroczystości podsumo-
wującej projekt. Poszczególne wsie skupiły się na pracy wokół następujących 
obszarów tematycznych: 

 ŁUTOWIEC – kronikarstwo dawne i nowoczesne, m.in. opracowano stronę 
internetową o historii i kulturze ziemi niegowskiej, przygotowano kronikę 
oraz folder reklamowy gminy, zaaranżowano wystawę zbiorów muzealnych 
i prac twórców ludowych; 

 MOCZYDŁO – muzyka i tańce regionalne – przygotowano występ pre-
zentujący tradycyjne tańce i przyśpiewki ludowe; 

 POSTASZOWICE – legendy, zwyczaje, obrzędowość – przygotowano 
spektakl teatralny na motywach lokalnych oraz inwentaryzację kapliczek 
z terenu gminy; 

 TOMISZOWICE – rękodzieło, plastyka obrzędowa – warsztaty rzemiosła 
tradycyjnego. 

Rezultaty tych działań to forma prezentu: Łutowiec – krążek CD z zapisem 
strony internetowej, kronika oraz folder reklamowy gminy, wystawa ekspo-
natów muzealnych, Moczydło – występ dziecięcego zespołu regionalnego, 
Postaszowice – przewodnik po kapliczkach, obrzędy i legendy zaprezentowane 
w formie teatralnej, Tomiszowice – wytwory rękodzieła dziecięcego i ludowego 
zgromadzone w formie Małego Wiejskiego Muzeum. 

4. „Świętowanie” – wspólne „Wręczenie” przygotowanych wcześniej prezentów 
dla gminy. Również w ramach tego projektu uczniowie wszystkich czterech 
Szkół Fundacji „Elementarz” byli w październiku 2006 r. na dwóch wyciecz-
kach w Krakowie i Częstochowie finansowanych z funduszy unijnych. 
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Etapem kulminacyjnym była impreza podsumowująca 700-lecie gminy, w której 
wzięli udział mieszkańcy wszystkich wsi oraz władze gminy Niegowa. W trakcie 
imprezy dzieci zaprezentowały tańce i przyśpiewki ludowe, spektakl „Legendy 
ziemi niegowskiej”, efekty prac kronikarskich, nastąpiło również uroczyste 
otwarcie „Małego Wiejskiego Muzeum”. Podczas imprezy podsumowującej 
projekt, która odbyła się 6 grudnia, rozdane zostały płyty z nagraniem strony 
internetowej. 

   

  

Prace dzieci ze SP Fundacji „Elementarz” w Moczydle 

Chcą być Fundacją szczycącą się mianem przedsiębiorstwa społecznego. 
Kreują styl instytucji otwartej i innowacyjnej. Czerpią wiedzę z najlepszych 
doświadczeń i własnych pomysłów. Nie poprzestają na tym, co już udało nam się 
zrobić. Opierając się na idei konstruktywizmu społecznego, kierują własne 
działania na rozwój, aktywność i uczenie się we współpracy. 

Proponują to, co ważne, dobre i skuteczne. Chcą, aby Ci, którzy są ich odbior-
cami, potrafili z sukcesem zaistnieć we współczesnym świecie. 

Zenona Janoska

 

 


