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„Myślisz, ¿e ³atwo jest edukowaæ m³odzie¿? S¹dzisz, ¿e zrobi³byś to lepiej? 
Jeśli tak to przenieś siê do ‘typowej’, polskiej szko³y i zmierz siê z panuj¹cym 
tam chaosem, wystêpkiem i patologi¹. Przemierzaj szkolne korytarze, zagl¹-
daj do sekretnych pomieszczeñ i zbieraj poukrywan¹ tam kontrabandê. Misja 
nie bêdzie ³atwa, bo zdemoralizowana m³odzie¿ broniæ siê bêdzie do upad-
³ego. Na szczêście Wielka Rada Dwóch wyposa¿y³a Ciê w najnowocześniej-
szy na świecie miotacz mundurków, który odmienia nawet najbardziej zde-
moralizowanych uczniów oraz sta³y kontakt z Central¹, w której Twój wierny 
przyjaciel Orzech bêdzie pilnowa³, aby misja zakoñczy³a siê pe³nym sukcesem. 
Sprowadź zagubionych uczniów na w³aściw¹ drogê i pamiêtaj - racja jest po 
Twojej stronie!”
W³aśnie tak portal mobia.pl zachêca kilka tygodni przed oficjalnym wprowa-
dzeniem jednolitych strojów do wypróbowania nowej gry komórkowej, w 
której graj¹cy wciela siê w rolê by³ego ju¿ ministra Romana Giertycha, a jego 
zadaniem jest „ubieraæ” uczniów w mundurki. Pomys³ na antypromocjê bez 
w¹tpienia ciekawy, czy to samo mo¿na powiedzieæ o budowaniu pozytywnej 
strony mundurka?

Gala czy trumna?
Jak informuj¹ s³u¿by prasowe, poza konferen-
cjami prasowymi i sta³ym kontaktem z dzienni-
karzami zajmuj¹cymi siê tematyk¹ edukacyjn¹, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowa³o 
tak¿e 9 marca w Sejmie konferencjê „Bezpieczna 
i Dobra Szko³a Polska”. - Istotnym elementem 
dzia³añ zmierzaj¹cych do dobrego przyjêcia stro-
jów jednolitych by³a te¿ „Gala strojów szkolnych” 
27 czerwca. G³ównym celem eventu by³o trafie-
nie z przekazem w³aśnie do m³odzie¿y. Podczas 
Gali producenci odzie¿y zaprezentowali przygo-
towane kolekcje strojów szkolnych, które swoj¹ 
ró¿norodności¹ i niekiedy oryginalności¹ zachê-
ca³y do ich wyboru i noszenia – opowiada Aneta 
Woźniak, rzecznik MEN.
M³odych zbuntowanych takie argumenty jednak 

nie przekonuj¹. Świadczy o tym powitanie spra-
wione w ten sam dzieñ ministrowi przez przed-
stawicieli M³odego Centrum, Forum Liberalnego 
oraz m³odych Socjaldemokratów, którzy na swoj¹ 
manifestacjê przynieśli trumnê, maj¹c¹ symbolizo-
waæ śmieræ polskiej edukacji. W podobnym tonie 
utrzymane by³y komentarze na forach interneto-
wych, których mo¿e lepiej ju¿ nie przytaczaæ.

Oznakowane wiewiórki
Środowisko PR ocenia dotychczasowe dzia³a-
nia wizerunkowe i informacyjne prowadzone 
przez MEN jako wyj¹tkowo nieudane i przyno-
sz¹ce pomys³owi wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. - W 
mediach brakuje klarownych deklaracji, argumen-
tów, a przede wszystkim powa¿nej debaty. Komu-
nikacja MEN ogranicza siê raczej do lakonicznych 
komunikatów wydanych na konferencjach praso-
wych. Dzia³añ wizerunkowych nie dostrzegam 
– mówi Przemys³aw Kutnyj, senior account mana-
ger CORE PR.
Równie¿ Krystian Cieślak, client service director 
Rainer Communication, niewiele zauwa¿y³ dzia³añ 
ze strony ministerstwa - poza konferencj¹ anon-
suj¹c¹ pomys³ oraz pokazem mody uczniowskiej. 
Zauwa¿y³ natomiast, ¿e zamiast pojawiania siê 
pozytywnych aspektów nowego pomys³u rozpê-
ta³a siê niezbyt przychylna debata spo³eczna na 
temat tego, czy mundurki s¹ w ogóle potrzebne. 
- Czêsto podnoszono negatywy: wysoka cena 
mundurka, opór środowisk uczniowskich i nauczy-
cielskich, sceptycyzm rodziców. MEN nie da³ jed-
noznacznych odpowiedzi na te pytania i nie pano-
wa³ nad tym, w którym kierunku zmierza debata. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wprowadzi³o od nowego roku 
szkolnego obowi¹zek noszenia przez 
uczniów jednolitych strojów. Powodów, 
jak siê okazuje, jest sporo: poprawa 
stanu bezpieczeñstwa, przywrócenie 
³adu w szkole, budowanie wspólnoty i 
solidarności, to¿samości i tradycji oraz 
eliminacja „rewii mody”. Specjaliści 
od piaru przyjrzeli siê stronie 
wizerunkowej realizacji tego pomys³u.
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Wydaje mi siê, ¿e nieprzychylny stosunek mediów 
do zagadnienia w du¿ym stopniu wynika z osoby 
ministra, która jest negatywn¹ „twarz¹” pomys³u 
– mówi Cieślak.
To, ¿e temat pomimo wielu pozytywnych aspek-
tów nie zdoby³ przychylności mediów widoczne 
jest go³ym okiem. - Jest raczej tylko zamieszaniem, 
z którego niewiele wynika – mówi Piotr P³ochar-
ski, prezes Lighthouse Consultants. Postrzega on 
mundurki jako temat niepotrzebnie sensacyjny. Ma 
te¿ wra¿enie, ¿e w odczuciu spo³ecznym (w tym 
równie¿ w odczuciu dziennikarzy) temat mundur-
ków, podobnie jak wiele innych inicjatyw ministra 
Giertycha, pojawi³ siê nie dlatego, ¿e uzna³ go on za 
niezwykle istotny problem polskiego szkolnictwa, 
a jedynie po to, ¿eby pisaæ i mówiæ jak najwiêcej o 
samym pomys³odawcy. - Podobnie leśniczy, który 
nie bardzo wie, jak poradziæ sobie z wyrêbem 
drewna, ale bardzo zale¿y mu na popularności, 
móg³by zaproponowaæ oznakowanie wszystkich 
wiewiórek w lesie malutkim świate³kiem fosfory-
zuj¹cym na koñcu piêknej wiewiórczej kity. Zain-
teresowanie mediów gwarantowane! - mówi 
P³ocharski.

Wspomnienia niebieskiego 
mundurka
Do noszenia mundurków mia³a zachêciæ ucz-
niów ogólnopolska kampania billboardowa, na 
któr¹ MEN chcia³ wydaæ oko³o 650 tys. z³. W 
koñcu z kampanii zrezygnowano, miêdzy innymi 
w wyniku oprotestowania jej przez agencjê 
reklamow¹ DSK. - Nie wydaje mi siê, ¿eby przy-
nios³a ona po¿¹dany efekt. Z pewności¹ bardziej 
rozs¹dne by³oby przeprowadzenie komplekso-
wej kampanii PR, skierowanej do strategicznych 
grup docelowych – zauwa¿a Krystian Cieślak. 
Podobnie jak pozostali piarowcy zauwa¿a on, ¿e 
bud¿et tej wielkości móg³by wspieraæ naprawdê 
szerok¹ kampaniê PR. Pytaliśmy, jakie aspekty 
mo¿na by podczas niej wykorzystaæ.
- Warto by³oby odszukaæ najstarszych Polaków, 
którzy chodzili do szkó³ jeszcze przed wojn¹ i 
opublikowaæ ich wspomnienia zwi¹zane z mun-
durkiem. Mo¿na by³oby zorganizowaæ wystawê 
zdjêæ dzieci w mundurkach - poczynaj¹c od 
czasów zaborów, albo te¿ wspó³czesn¹, czyli 
jak wygl¹daj¹ mundurki dzieci w ró¿nych kra-
jach. Nosz¹ je nawet maoryskie dzieci w Nowej 
Zelandii, wiêc to mog³oby byæ bardzo ciekawe 
- proponuje Piotr P³ocharski. Ma te¿ pomys³ na 
konkurs wśród samych uczniów lub studentów 
szkó³ artystycznych na projekty mundurków. 
- Mnóstwo nastolatków interesuje siê mod¹, 
designem, projektowaniem, wiêc mog³oby to 

byæ dla nich zajmuj¹ce. Jeśli dodatkowo nagrod¹ by³aby sesja zdjêciowa 
tych projektów w jakimś piśmie i wyjazd na targi mody do Mediolanu czy 
Londynu, to czemu nie? – pyta z uśmiechem.
Krystian Cieślak widzi równie¿ mo¿liwośæ odwo³ania siê do tradycji. 
Wydaje mu siê to jednak dośæ ryzykowne, przez wiêkszośæ kojarzone z 
szarości¹ i bylejakości¹ lat komunizmu, kiedy to pó³ki salonów odzie¿o-
wych świeci³y pustkami, a mundurek by³ świetn¹ okazj¹, ¿eby to ukryæ. 
- Odwo³anie do tradycji powinno byæ raczej przywo³aniem chlubnych 
wydarzeñ z ¿ycia samych szkó³: tradycji sportowych (kibicowanie pod-
czas uczniowskich zawodów sportowych), osi¹gniêæ uczniów na polu 
humanistycznym, tradycji zwi¹zanej z kszta³ceniem lokalnej spo³eczności 
i wkomponowaniem go w estetykê szkolnego ubioru – wymienia Cieślak 
- Na koniec, jak w przypadku ka¿dej mody, tak i w przypadku kreowania 
mody na mundurek, mo¿e warto by³oby wesprzeæ komunikacjê znanymi 
twarzami. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e powinny to byæ postacie, z którymi 
m³odzi ludzie siê uto¿samiaj¹ i na których chcieliby siê wzorowaæ.
Co wiêcej mo¿na zrobiæ, by zainteresowaæ mundurkami nie tylko media, 
ale równie¿ uczniów, rodziców i pedagogów? Piotr P³ocharski radzi³by 
wykorzystaæ takie narzêdzia i klu-
czowe przes³ania, które by³yby jak 
najmniej konfrontacyjne. - Mo¿na 
by³oby powo³aæ siê na szkoln¹ lek-
turê „Wspomnienia niebieskiego 
mundurka” Wiktora Gomulickiego. 
Budowaæ komunikacjê na wspólnej 
to¿samości uczniowskiej, na manife-
stowaniu poprzez mundurek przy-
nale¿ności do grupy – radzi. 

Niektóre polskie szko³y nie martwi¹ 
siê poczynaniami MEN, gdy¿ mun-
durki by³y w nich obecne od zawsze. S¹ to przewa¿nie szko³y specjalistyczne 
– muzyczne, artystyczne czy katolickie. Jedn¹ z nich jest gimnazjum Sacre 
Coeur w Pobiedziskach. Jej uczniowie od pocz¹tku istnienia szko³y, czyli od 
roku 1921 zawsze nosili mundurki. - Poddawany w w¹tpliwośæ by³ co najwy¿ej 
ich fason czy rodzaj materia³u. M³odzie¿ przeprowadza³a sonda¿ i w zale¿no-
ści od wyników wprowadzano niewielkie zmiany - wspomina siostra Maria 
Broniec, dyrektor szko³y.
W kontekście świata zdominowanego przez konsumpcyjny tryb ¿ycia wpro-
wadzenie mundurków do szkó³ to niew¹tpliwie p³yniêcie pod pr¹d, lecz sam 
mundurek mo¿e byæ ko³em ratunkowym dla m³odych ludzi, którzy ³atwo siê 
gubi¹ w chaosie wspó³czesności, kryzysie wartości i postaw. Niestety, wśród 
negatywnych cieni brakuje ukazania mundurka w dobrym świetle.

Anna Wojciechowska 

Czêsto dyskutowan¹ kwesti¹, nie tylko w Polsce, jest skutecznośæ mun-
durków w podnoszeniu wyników uczniów oraz poprawianiu ich nasta-
wienia do nauki. David L. Brunsma z Uniwersytetu Missouri oraz Kerry 
A. Rockquemore z Uniwersytetu Notre Dame opublikowali w „The Jou-
rnal of Education Research” badania, w których udowodnili, ¿e wpro-
wadzenie mundurków nie spowodowa³o poprawy frekwencji ani dyscy-
pliny. Nie wyeliminowa³o te¿ problemu narkotyków. Ci sami naukowcy 
stwierdzili, ¿e mundurki nie mia³y znacz¹cego wp³ywu na osi¹gniêcia w 
nauce ani na nastawienie uczniów do szko³y. Na tym samym poziomie 
pozosta³y relacje grupowe, pogorszy³o siê jednak ogólne nastawienie 
uczniów.
Źród³o: www.wikipedia.org
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