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Drodzy Czytelnicy,
prezentuję Wam pierwszy, nie tylko w 2012 roku, ale i redagowany przeze mnie,
numer Kajetu. Zastąpiłem na stanowisku redaktora naczelnego Panią Barbarę
Królikowską-Wunderlich. Powierzone mi zadanie przyjąłem z pokorą, ponieważ zdaję
sobie sprawę z faktu, że realizowanie go niesie ze sobą wiele niespodzianek i wymaga
niemało trudu. Niestety, nie mam takiego doświadczenia w sztuce dziennikarskiej jak
moja poprzedniczka, dlatego daję sobie czas na odnalezienie się w nowej roli. Mam
nadzieję, że Państwa konstruktywne uwagi i wskazówki pomogą mi tworzyć
czasopismo, które poziomem nie będzie ustępowało temu redagowanemu przez Panią
Barbarę i znajdziecie w nim Państwo wiele interesujących informacji pomocnych
w pracy.
Od tego numeru Kajet będzie kwartalnikiem, czyli zamiast pięciu opublikowane
będą cztery numery rocznie. Docelowo chciałbym zmienić charakter czasopisma. Moim
zamierzeniem jest wyrównanie proporcji między informowaniem a ukazywaniem
problemów i zagadnień dydaktycznych, dlatego obok informacji o tym, co się ma
wydarzyć i relacji z tego, co się już wydarzyło, chciałbym zamieszczać artykuły w trzech
grupach tematycznych: zagadnienia ogólnoedukacyjne, w kręgu dydaktyk
szczegółowych i problematyka psychologiczno-pedagogiczna. Pragnąłbym,
aby pojawiające się w tych rozdziałach artykuły poruszały zagadnienia istotne z punktu
widzenia współczesnej szkoły i instytucji edukacyjnych; aby zawierały wskazówki
i podpowiadały drogi, ułatwiające Państwu rozwiązywanie edukacyjnych problemów;
aby zmuszały do refleksji i zabierania polemicznego głosu. Chciałbym, żeby Kajet stał
się czasopismem, na łamach którego będzie Państwo mogli podzielić się Swoimi
radościami, sukcesami, ale także będziecie mogli rozwiać, nurtujące Was wątpliwości.
Zależy mi na tym, abyście mogli tu dzielić się Swoim doświadczeniem, abyście stali
się współredaktorami.
Za oknem wiosna coraz bardziej daje znać o sobie i chociaż chciałoby się jak
najwięcej nacieszyć słonecznymi dniami i budzącą się do życia przyrodą, to niestety
jest to trudny okres zarówno dla braci uczniowskiej, jak i nauczycielskiej. W polskiej
szkole wiosna to czas egzaminów. Już 3 kwietnia odbędzie się sprawdzian dla
szóstoklasistów, pod koniec kwietnia egzaminy dla gimnazjalistów z trzecich klas,
no i w maju matury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Trudno jest się uczyć
i nauczać, kiedy za oknem aż tętni życie, kiedy każdy promyk słońca zdaje się zapraszać
do poddania się jego delikatnemu muskaniu, kiedy zdaje się rozgrzeszać
z leniuchowania. Z drugiej strony dopada nas wiosenne przesilenie, czujemy się troszkę
przytłoczeni ofensywą przyrody, a pracować trzeba i to na zwiększonych obrotach.
W szkołach podstawowej i ponadgimnazjalnej należy jeszcze raz przewertować
standardy egzaminacyjne, żeby upewnić się, że niczego nie pominęliśmy, że wszystkie
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wiadomości i umiejętności w nich opisane były kształcone. W gimnazjum po raz
kolejny należy sięgnąć do podstawy programowej i sprawdzić, czy wszystkie wiadomości
i umiejętności (również te z etapów I i II), których poziom opanowania da się sprawdzić
pisemnie, były kształcone. Źle czulibyśmy się, gdyby okazało się, że w arkuszu
egzaminacyjnym znalazły się zadania, które sprawdzały poziom opanowania takich
wiadomości i umiejętności z podstawy programowej, których wybrane przez nas
programy nauczania w ogóle nie uwzględniały. Ciężko byłoby żyć ze świadomością,
że zawiedliśmy nie tylko naszych uczniów, odbierając im szansę na sukces, ale także
nasze koleżanki i naszych kolegów, którzy na swoich przedmiotach zrobili wszystko,
aby uczniowska brać i szkoła były usatysfakcjonowane wynikami egzaminów.
Mamy jeszcze trochę czasu na powtórzenia, na ostatnie szlify, na zmotywowanie
naszych uczniów do tego, żeby jak najlepiej wypadli na egzaminach. Motywowanie to
trudna sztuka. Z mojego nauczycielskiego doświadczenia wynika, że zupełnie dobrze
wychodzi nam motywowanie negatywne. Niektórzy z nas są nawet w tym mistrzami,
uważając, że nic tak dobrze uczniowi nie zrobi, jak „kubeł zimnej” wody. Zgadza się,
niekiedy taka „kuracja” jest wskazana, ale nie może ona stać się regułą, bo w końcu
„pacjent przeziębi się i zejdzie na zapalenie płuc”. Powinniśmy zdawać sobie sprawę
z faktu, że wskazując uczniowi cały czas i tylko popełniane przez niego błędy,
doprowadzimy do sytuacji, w której straci on poczucie własnej wartości i przestanie
podejmować jakiekolwiek działania, rozumując rozsądnie: skoro staram się i mimo to
otrzymuję „burę”, to przestanę się starać, co prawda nie uniknę „bury”, ale będę miał
czas i siłę, żeby rozkoszować się urokami wiosny.
Niektórzy z nas im bliżej egzaminów, tym częściej nie panują nad emocjami,
popadają w histerię i niemalże na każdej lekcji wygłaszają uczniom „motywujące”
pogadanki, sprowadzające się do tego, że zostało niewiele czasu, a oni (uczniowie)
zamiast przyłożyć się do nauki i wypadać na klasowych sprawdzianach coraz lepiej,
nie robią w ogóle postępów albo robią je na bardzo niesatysfakcjonującym nas
poziomie. Kiedyś jeden z uczniów trzeciej klasy szkoły ponadgimnazjalnej powiedział
mi: „Wie pan, jak patrzę w swój plan lekcji i widzę w nim danego dnia pięć przedmiotów
maturalnych, to mi się nie chce iść do szkoły, bo na każdym z nich na pewno będzie,
trwająca od 15 do 25 minut pogadanka umoralniająca. Czy Ci nauczyciele myślą,
że jak ja umiałbym lepiej napisać, to bym tego nie zrobił? Oni myślą, że my im na złość
tak robimy? Ja też wolę dostać dwa niż jeden.” Wtedy zarumieniłem się zawstydzony,
bo uświadomiłem sobie, ile czasu w pracy nauczycielskiej straciłem na tego typu
„motywujące” pogadanki.
Drodzy czytelnicy, dostosujmy się do wiosennej aury i motywujmy pozytywnie.
Doceńmy opanowanie każdej wiadomości, każdej umiejętności, bo tylko w ten sposób
będziemy mieli satysfakcję, że jednak czegoś nauczyliśmy, że w naszych działaniach
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byliśmy skuteczni. A uczniowie, widząc, że dostrzegamy i nagradzamy każdą dobrze
zrobioną przez nich rzecz, naprawdę zaczną się starać, chociażby po to, żeby usłyszeć
od nas coś miłego.
Drodzy czytelnicy, z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę Wam, żeby
Wasze serca przepełniały wiara, radość i miłość, a usta opuszczały tylko piękne, mądre
i dobre słowa.
Wojciech Tański

Wiosna
W parku, wkoło jakiegoś nudnego popiersia,
zakwitły bzy jedwabne, ciężkie - cała Persja!
Posąg szepce do siebie: Bzy kwitną. Jestem wieszcz.
Żałuję bardzo. Czego? Wiosno, ty już wiesz ...

Ogród
Gdy wiosna zaświta,
jest w ogrodzie raz ciemniej, raz jaśniej.
Wciąż coś zakwita, przekwita.
Wczoraj kwitło moje serce. Dziś jaśmin.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
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„Życie moje było trudne, ale ciekawe. O takie prosiłem Boga w młodości”.
Janusz Korczak, Pamiętnik, Getto, lipiec 1942

Janusz Korczak-lekarz, pedagog,
dzia³acz spo³eczny, idealista, buntownik?

Janusz Korczak, właściwe nazwisko Henryk Goldszmit,
urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie.
Zginął 6 sierpnia 1942 r. w Treblince.
Pochodził ze spolonizowanej rodziny Goldszmitów
- jego pradziad był szklarzem, dziadek lekarzem, zaś
ojciec, Józef Goldszmit, znanym warszawskim
adwokatem. On sam, jako Żyd-Polak, poczuwał się do
podwójnej identyfikacji narodowej.
W ósmym roku życia Henryk rozpoczął naukę w szkole
początkowej Augustyna Szmurły przy ulicy Freta. Później
uczęszczał do Gimnazjum Praskiego przy ulicy Brukowej,
róg Namiestnikowskiej, w którym nauka odbywała się
w języku rosyjskim. Nie lubił zbytnio szkoły, uczył się
przeciętnie - raz nawet repetował. Interesował się natomiast
literaturą, której poświęcał cały wolny czas. Jego
dorastanie i dojrzewanie przebiegało w trudnych
warunkach materialnych ze względu na kilkuletnią chorobę
psychiczną ojca i jego śmierć w 1896. Ta sytuacja zmusiła

go do udzielania korepetycji, aby finansowo wspomóc
rodzinę - matkę i siostrę Annę.
W roku 1896 opublikował w tygodniku satyrycznym
„Kolce" humoreskę „Węzeł gordyjski", która była jego
debiutem pisarskim i zapoczątkowała twórczość
publicystyczną. W 1898 roku zdał maturę i zapisał się na
Wydział
Lekarski
Cesarskiego
Uniwersytetu
Warszawskiego. Studia medyczne zajęły mu sześć lat,
gdyż pierwszy rok musiał powtórzyć. W dalszym ciągu
rozwijał się literacko. Pisał artykuły i recenzje w tygodniku
„Kolce" oraz współpracował z innymi czasopismami.
W okresie studiów powstała jego pierwsza powieść „Dzieci
ulicy", opublikowana w 1901 roku. W tym czasie pracował
także w bezpłatnej czytelni dla dzieci.
W latach 1900-1915 był aktywnym członkiem
Towarzystwa Kolonii Letnich. Później działał m.in.
w Towarzystwie Kultury Polskiej i w Warszawskim
Towarzystwie Higienicznym. W 1904 i 1907 roku był
zatrudniony jako wychowawca dzieci żydowskich
w ośrodku wakacyjnym „Michałówka", ponadto pracował
też jako wychowawca podczas kolonii dla chłopców
chrześcijańskich w „Wilhelmówce". Doświadczenia te stały
się dla Korczaka podstawą późniejszej pracy
pedagogicznej oraz zaowocowały dwiema książkami:
„Mośki, Joski, Srule" (wydana w 1910 r.) oraz „Józki, Jaśki
i Franki" (wydana w 1911 r.).
W marcu 1905 roku Henryk Goldszmit otrzymał dyplom
lekarza i podjął pracę w żydowskim Szpitalu dla Dzieci
im. Bersonów i Baumanów przy ulicy Śliskiej 51
w Warszawie. Tam, jako tzw. lekarz miejscowy,
zobowiązany był do całodobowej opieki nad chorymi
oraz udzielania porad w ambulatorium przyszpitalnym (bez
różnicy wyznania). Oprócz tego świadczył wizyty
domowe. W latach 1905-1906 Korczak zdobywał też
doświadczenie jako lekarz wojskowy po powołaniu go
na front wojny rosyjsko-japońskiej.
Dla pogłębienia wiedzy medycznej pojechał na rok do
Berlina (1907/1908) i na pół roku do Paryża (1910 r.).
Tam brał udział w wykładach z pediatrii i pedagogiki.
Przy okazji oglądał szpitale dziecięce i zakłady, zajmujące
się terapią i edukacją najmłodszych. W 1910 lub 1911
roku przebywał miesiąc w Londynie, odwiedzając
tamtejsze szkoły i domy opieki - to właśnie tam postanowił
ostatecznie poświęcić się jedynie pracy z dziećmi.
W 1912 roku rozstał się na zawsze z pracą w szpitalu,
zamieszkał przy ul. Krochmalnej 92 i objął funkcję
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dyrektora nowo otwartego żydowskiego Domu Sierot,
pozostającego pod opieką Towarzystwa „Pomoc dla
Sierot". Współpracował tam ze Stefanią Wilczyńską, która
pomagała mu wdrażać w życie jego autorskie koncepcje
pedagogiczne oraz sama twórczo angażowała się
w rozwój placówki. Dom Sierot stał się dla Korczaka
miejscem codziennej pogłębionej obserwacji rozwoju
psychofizycznego dziecka. Tam także zrodziły się
nowatorskie pomysły, takie jak: sejm, sąd, gazetka,
notariat, zakłady dla dzieci.
Korczak w 1914 roku został powołany do wojska.
Początkowo jako ordynator polowego szpitala
dywizyjnego na Ukrainie, następnie został lekarzem
pediatrą w przytułku dla dzieci ukraińskich pod Kijowem.
W Kijowie poznał Marię (Marynę) Falską, z którą później
współpracował. Podczas wojny napisał też jedną ze
swoich najważniejszych książek pt. „Dziecko w rodzinie"
- pierwszą część tetralogii „Jak kochać dziecko?", która
ukazała się w 1919 roku (całość zaś w 1920 r.). W 1918
roku, po powrocie do Warszawy, znów podjął pracę
w Domu Sierot.
Od listopada 1919 roku Korczak blisko związany był
z otwartym wówczas zakładem Nasz Dom kierowanym
przez Falską (od 1921 r. prowadzonym przez Towarzystwo
„Nasz Dom"). Odwiedzał regularnie placówkę
w charakterze lekarza i pedagoga. W 1928 roku Nasz Dom
przeniósł się na Bielany, a Korczak wciąż utrzymywał z nim
kontakt.
W 1926 roku zainicjował wydawanie eksperymentalnego
tygodnika dzieci i młodzieży „Mały Przegląd" - jako
dodatku do dziennika „Nasz Przegląd". Było to pismo
praktycznie całkowicie tworzone „przez dzieci i dla dzieci".
Korczak był jego redaktorem do 1930 roku, później
przekazał tę funkcję Igorowi Newerlemu. Ostatni numer
„Małego Przeglądu" ukazał się w piątek 1 września 1939
roku.
W latach dwudziestych Korczak nawiązał współpracę
z instytucjami kształcenia nauczycieli i wychowawców,
m.in. z Państwowym Seminarium dla Nauczycieli Religii
Mojżeszowej oraz Studium Pracy Społeczno-Oświatowej
w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Szczególnie związany był
z Państwowym Instytutem Pedagogiki Specjalnej.
W 1932 roku wyprowadził się z Domu Sierot i zamieszkał
z siostrą. W tym czasie podjął się nowych obowiązków,
pracował m.in., jako biegły sądowy w sprawach dzieci
przy Sądzie Okręgowym oraz referent pism zagranicznych
dla Kasy Chorych. Od końca 1934 roku związany był także
z Polskim Radiem. Pod pseudonimem „Stary Doktór"
wygłaszał oryginalne w formie i treści pogadanki dla
dzieci. Współpracował również z wieloma czasopismami
(m.in. „Robotnik", „Opieka Społeczna"), także
wydawanymi w języku hebrajskim i żydowskim (m.in.:
„Olami", „Olami Hakatan", „Hechaluc Hacair", „Dos Kind"),
w których jego teksty tłumaczono.
Korczak dwukrotnie odwiedził Palestynę, w roku 1934
i 1936. Podróżował, ale głównie przyglądał się pracy
pedagogicznej w kibucach.
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Po wojnie długo nie będą mogli ludzie patrzeć sobie
w oczy - żeby nie wyczytać pytania: jak to się stało, że
żyjesz, źe przetrwałeś, co robiłeś?
Janusz Korczak, Pamiętnik, Getto, czerwiec, 1942

W pierwszych dniach drugiej wojny światowej wraz
z wychowawcami i współpracownikami dyżurował dzień
i noc w Domu Sierot. We wrześniu 1939 roku po raz
ostatni przemówił w Polskim Radiu, nawołując do
spokoju. Od samego początku okupacji nieustannie
zabiegał także o wsparcie dla swojej instytucji. Latem
1940 r. udało mu się jeszcze wyjechać z dziećmi na
kolonie letnie do „Różyczki", filii Domu Sierot mieszczącej
się w Wawrze. Jesienią 1940 roku Dom Sierot - jako
instytucja żydowska - nakazem okupanta został
przesiedlony do getta na ulicę Chłodną 33, do budynku
Gimnazjum Kupieckiego im. Marii i Józefa Roeslerów, zaś
Korczak trafił na pewien czas do aresztu za nienoszenie
nakazanej Żydom opaski z gwiazdą Dawida.
W październiku 1941 roku Dom Sierot został zmuszony
po raz kolejny do przeprowadzki, tym razem na
ul. Sienną 16/ Śliską 9, do części pomieszczeń w budynku
Towarzystwa Pracowników Handlowych. Korczak cały czas
walczył o środki finansowe na utrzymanie dzieci,
ale przede wszystkim starał się, by mimo beznadziejnej
sytuacji, życie w Domu Sierot płynęło wcześniejszym,
przedwojennym rytmem. W miarę możliwości zachowane
zostały dawne zasady funkcjonowania i wewnętrzne
zwyczaje. Na początku 1942 roku Korczak podjął się także
oficjalnie opieki nad znajdującą się w tragicznej sytuacji
placówką dla sierot - Głównym Domem Schronienia -
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przy ul. Dzielnej 39, zaś od maja tego roku zaczął pisać
„Pamiętnik", który ukazywał tragiczny obraz okupacji
hitlerowskiej.
Korczak odrzucał świadomie propozycje osobistego
ratunku: nie przyjął pomocy w opuszczeniu getta i ukryciu
się, jaką oferowali mu przyjaciele, a w dniu deportacji,
rankiem 5 sierpnia 1942 r., w czasie trwania tzw. „wielkiej
akcji" (głównego etapu eksterminacji ludności
warszawskiego getta) odmówił opuszczenia dzieci
i pracowników Domu Sierot.1
Czy jednak jest to prawdziwy obraz postaci? Otoczony
legendą minionych lat, tragicznych wydarzeń człowiek
z krwi i kości zamienił się w pomnik. Męczennik, bohater
nikomu już dziś niepotrzebny?
Kto zna jego literaturę? Które dzieci dziś słuchają
historii Króla Maciusia? Czy czytelnicy poszukują jego
twórczości w księgarniach, pytają o nią? Rzadko, być
może tylko młodzi pedagodzy, poszukując informacji na
temat jego „myśli pedagogicznej”.
Okazuje się, że postać Starego Doktora pozornie
obecna i znana nie jest dziś nam potrzebna. Zapominamy
o sądach dziecięcych, o wspólnym redagowaniu gazetki,
o uważnym słuchaniu i obserwowaniu dziecka,
analizowaniu własnych zachowań, szukaniu odpowiedzi,
jakie spotkałeś trudności, jakie popełniłeś błędy, jak je
korygowałeś, jakich doznawałeś porażek, jakie święciłeś
tryumfy? Niech każde niepowodzenie uczy świadomie
ciebie, innym służyć pomocą. J.Korczak, Momenty
wychowawcze, w: Dzieła t. 7.
Czy zatem dziś w polskiej szkole jest miejsce na
korczakowskie idee? Czy współczesny polski nauczyciel
- wychowawca może czerpać z korczakowskich
mądrości?
Wyrzeczenie, poświęcenie, ofiara, bezinteresowność postawy dziś być może nie modne i budzące czasem
podejrzliwość J. Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii.
Warszawa 2011.

Na pewno poszanowanie ludzkiej godności,
odpowiedzialność, konsekwencja w działaniu, solidarność
z pokrzywdzonymi, zaangażowanie w służbę społecznątego możemy uczyć się od Korczaka.
Czy był to niedościgniony wzór cnót, czy także egoista,
który dla kariery zrezygnował z rodziny, miłości (choćby
wieloletniej towarzyszki Stefanii Wilczyńskiej), ambitny
pracoholik, który nieustannie tworzył, ale i obsesyjnie
wręcz dokumentował szczegóły życia wychowanków
(wykresy wagi, miary, obserwacje nastrojów, rozmów,
kłótni, bójek)?
Pisał: wódkę piłem, owszem, nieraz na kartę stawiałem
życie, nie zmięty papierek. Tylko na dziewczęta nie miałem
czasu... J. Korczak, Pamiętnik, Getto, maj 1942
Anna Brauder-Hellerowa mówiła po wojnie,
wspominając Korczaka:
Korczak był bardzo trudnym człowiekiem, bardzo
trudnym. Był niesłychanie nieufny, porywczy,
podejrzliwy...To nie był łatwy człowiek, to nie był anioł.

On był strasznym dziwakiem... J. Olczak-Ronikier,
Korczak.Próba biografii.Warszawa 2011, s.384.

Czasy, w których żył, też nie były łatwe - rozbiory, wojna
japońsko-rosyjska, rewolucja 1905 roku, I wojna światowa,
odzyskanie niepodległości, wojna polsko-bolszewicka,
zabójstwo Narutowicza, wreszcie II wojna światowa.
Wojny, przewroty, głód, poniżenia, choroby, bieda,
samotność, śmierć. W tych słowach można zamknąć jego
życie.
Pisał w Pamiętniku; ciężka to rzecz urodzić się i nauczyć
się żyć. Pozostaje mi wiele łatwiejsze zadanie: umrzeć
(Pamiętnik, Getto, 21 lipca 1942).
Umiera chory, samotny, usiłując spojrzeć na
rzeczywistość chłodnym okiem obserwatora, niczym się
nie przeraża, nie chowa dzieci pod kloszem...oswajał je
ze śmiercią, mówił o śmierci otwarcie. J. Olczak-Ronikier,
Korczak. Próba biografii. Warszawa 2011, s.421.

Czy to śmierć bohatera, idącego z żydowskimi dziećmi
do gazu, czy śmierć człowieka pozbawionego nadziei?
Ostatni marsz Korczaka i dzieci na Umschlagplatz wszedł
do legendy. Zaświadczony w wielu relacjach
i wspomnieniach, jednocześnie żył i żyje własnym życiem
- w wersji zmitologizowanej. Istota legendy odzwierciedla
jednak niepodważalną prawdę o Korczaku - niezawodnym
autorytecie moralnym. (Agnieszka Witkowska)
Dla mnie Korczak to odkrycie, odkrycie ludzkich
dylematów w dokonywaniu wyborów życiowych, może
nie na miarę życia i śmierci, ale na miarę codziennego,
przyzwoitego funkcjonowania. To możliwość zmierzenia
się z mitem, wzorem wychowawcy, obrazem postaci, którą
poznawałam jako autora fascynującej opowieści o królu
Maciusiu i później jako pedagoga.
Dziś dla mnie Korczak to człowiek z krwi i kości,
ze swoimi słabościami, uczuciami, marzeniami i planami.
Dziś to postać bliska mi ze względu na uważność na
dziecko, szacunek dla jego potrzeb, mądre towarzyszenie
w rozwoju.
Wychowywać to znaczy: nie deptać, nie poniewierać,
nie gasić, nie spieszyć – dziecko ma prawo by było tym,
czym jest. (J. Korczak).
Dziś to ktoś, z kim chętnie podjęłabym dyskusję o roli
wychowawcy we współczesnej szkole, o modelu pracy
ze współczesnym nastolatkiem. Ciekawa jestem jego
opinii i pewna, że gotowość do słuchania, szacunek
i bliskość byłyby i dziś aktualne.
Mam nadzieję, że rok 2012, Rok Janusza Korczaka,
stanie się okazją do poznawania jego postaci na nowo,
do odkrywania raz jeszcze jego metod pracy z dziećmi,
mierzenia się z jego mądrością w towarzyszeniu dziecku
w rozwoju.
Biblografia
1. Fragmenty życiorysu J. Korczaka przytaczam
za Agnieszką Witkowską (Korczakianum).
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„Nic dwa razy siê nie zdarzy…”
tak w ¿yciu, jak i w edukacji,
czyli o efektywnoœci kszta³cenia
w myœl nowej podstawy programowej
Trudno, pisząc o obecnie obowiązującej podstawie
programowej, używać przymiotnika „nowa”, ponieważ już
trzeci rok funkcjonuje ona w wychowaniu przedszkolnym
oraz w I i III etapie kształcenia. Dla nauczycieli tych etapów
nie jest ona już niczym nowym, chociaż nadal budzi w nich
wiele ambiwalentnych uczuć i nadal przysparza im wielu
problemów. Podążając za myślą Noblistki, chciałam
przyjrzeć się jednej z idei nowej, chociaż już nie tak nowej,
podstawy programowej. Jedną z nich jest jej spójność
i ciągłość na wszystkich etapach kształcenia.
Osiągnięto to przez ujednolicony opis wymagań
dotyczących wszystkich przedmiotów (obszarów
edukacji) na koniec każdego etapu kształcenia. Należy
podkreślić, że wymagania szczegółowe w ramach jednego
przedmiotu nie powtarzają się. Znaczy to, że wymagania
z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich
etapach późniejszych. Np. na maturze obowiązują również
wymagania gimnazjalne oraz ze szkoły podstawowej.
Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie
obowiązują na egzaminach po etapach wcześniejszych.
Np. wymagania dotyczące trygonometrii są zdefiniowane
w podstawie dla liceum, a zatem nie obowiązują na
egzaminie gimnazjalnym1.
Co to znaczy? Każdy etap edukacyjny stanowi bazę
i niezbędny fundament dla następującego po nim etapu.
Czyli dla zapewnienia wysokich efektów edukacji treści
kształcenia wyższego etapu kształcenia(np. I etapu),
muszą być kontynuacją i rozszerzeniem treści etapu
niższego. W konsekwencji pociąga to za sobą
odpowiedzialność nauczycieli za efekty swoich działań,
czyli umiejętności, wiadomości i postawy ich uczniów.
Dlaczego? Ponieważ większość umiejętności kształcona
na niższym etapie edukacji na wyższym etapie już nie
będzie na nowo wprowadzana, ale albo będzie tylko
rozszerzana, albo będzie stanowiła bazę do kształtowania
kolejnych, nowych już umiejętności. Czyli, czego
nauczyciel Jasia nie nauczy, tego inny nauczyciel Jana
już nie będzie uczył. Np. podstawa programowa II etapu
kształcenia nie wspomina już o znajomości przez ucznia
tabliczki mnożenia, co nie znaczy, że tego nie wymaga
od ucznia. Natomiast to wymaganie znajdziemy podczas
lektury podstawy programowej I etapu. Jest
to równocześnie informacja dla nauczyciela I etapu, że to
on jest odpowiedzialny za kształcenie tej umiejętności.
Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej jest
spójna z podstawą programową wychowania
przedszkolnego, gdyż bazuje na odpowiednim
przygotowaniu dziecka do roli ucznia w wychowaniu
przedszkolnym, równocześnie ta sama podstawa

programowa jest spójna z podstawą programową II etapu
kształcenia. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo
i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia
zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach
IV- VI szkoły podstawowej. (…) wiadomości i umiejętności
ukształtowane w klasach I-III szkoły podstawowej stanowią
bazę i punkt wyjścia do nauki w klasach IV-VI szkoły
podstawowej2. Wymaga to od nauczycieli świadomości,
że podstawa programowa jest rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej precyzyjnie określającym, czego
szkoła (czytaj: nauczyciele) jest zobowiązana nauczyć
ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie3.
Konstrukcja podstawy programowej właśnie na tym
założeniu się opiera. Nauczyciele zatem muszą czuć się
odpowiedzialni przed nauczycielami kolejnych etapów za
efekty własnych działań. Muszą mieć świadomość, że jeśli
ich wychowankowie nie opanują założonych przez
podstawę programową wiadomości i umiejętności, to
w kolejnym etapie ich następcy będą mieli trudności
w konstruowaniu szkolnej wiedzy uczniów. Ta świadomość
pociąga za sobą pewne oczekiwania w stosunku do
nauczycieli. Jednym z nich jest branie na siebie
odpowiedzialności za zgodność realizowanego programu
nauczania z podstawą programową4. Aby to stwierdzić,
trzeba podstawę programową znać. Nie dotyczy to
wyłącznie podstawy programowej etapu kształcenia,
w którym się ją realizuje. Rozporządzenie5 w zalecanych
warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej
narzuca na nauczycieli obowiązek zapoznania się
z podstawą programową wcześniejszego etapu, czyli
w omawianym
przypadku
nauczyciel
edukacji
wczesnoszkolnej powinien znać podstawę programową
wychowania przedszkolnego 6 . Znaczy to, że od
nauczycieli oczekuje się pełnej wiedzy na temat wymagań,
jakie stawiał przed uczniami poprzedni etap edukacji oraz
że powinien on nie tylko odwoływać się do
dotychczasowych osiągnięć ucznia, ale również je
systematycznie pogłębiać, utrwalać i doskonalić 7 .
Dlaczego? Ponieważ nie buduje się zaczynając od dymu
z komina, tylko opierając się o solidny fundament.
W przypadku konstruowania szkolnej wiedzy uczniów tym
fundamentem są ich wcześniejsza wiedza, umiejętności
i doświadczenia. Zatem nauczyciele muszą je znać!
Mając jednak na uwadze ciągłość, a równocześnie
nieprzypadkowe formułowanie wymagań, nauczyciele
powinni być również świadomi wymagań, jakie będzie
stawiała przed uczniem podstawa programowa kolejnego
etapu kształcenia. Czytanie podstawy programowej
wyższych etapów kształcenia również ułatwia jej
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interpretację. Np. z podstawy programowej I etapu
kształcenia dowiadujemy się, że uczeń po klasie trzeciej
tworzy w formie ustnej i pisemnej krótkie opowiadanie.
Zawsze zastanawiał mnie tego typu zapis w podstawie
programowej, co należy rozumieć przez określenie
„krótkie opowiadanie”, zwłaszcza w chwili obecnej, kiedy
do klasy pierwszej idzie sześciolatek i dopiero tam jest
uczony czytania i pisania? Teraz, mając na uwadze
ciągłość i spójność podstawy programowej mogę,
a właściwie powinnam, dowiedzieć się, co w zakresie
kształtowania tej umiejętności zadzieje się, kiedy mój
absolwent sięgnie II etapu kształcenia. W ten sposób
mogę się zorientować, że po II etapie uczeń tworzy
opowiadanie z dialogiem (twórcze i odtwórcze), stosuje
w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ
graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej
(w tym wydziela akapity)8. Z pewnością to nie znaczy, że
w I etapie kształcenia nauczyciel nie posłuży się akapitami,
choćby w celu wizualnego ukazania uczniom trójczłonowej
budowy opowiadania, ale nie to jest na tym etapie
najważniejsze9. Zdecydowanie punkt ciężkości w tym
etapie edukacyjnym zostaje przesunięty na rozwijanie
języka dziecięcego i wyczucia formy wypowiedzi oraz
tworzenie narracji bez przykładania większej wagi do
kompozycji.
Jeśli zatem nauczyciel chce mieć większą pewność,
że jego zabiegi edukacyjne są efektywne, że właściwie
interpretuje zapisy podstawy programowej, a czas który
poświęca na kształtowanie określonych umiejętności nie
jest czasem straconym, powinien bardzo uważnie
zapoznać się z lekturą podstawy programowej swojego
etapu oraz etapów ościennych. Wybierając się w podróż,
chcemy znać stację docelową, zatem przygotowując
uczniów w podróż edukacyjną wskazane jest, by
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mieli świadomość
jej kresu, czyli wymagań stawianych przed nimi nie tylko
po II etapie kształcenia, ale również po gimnazjum i na
egzaminie maturalnym. Dopiero wtedy zyskuje się pełny
obraz drogi rozwojowej ucznia.
Biblografia
1. Platforma informacyjno - komunikacyjna na temat
podstawy programowej - materiały szkoleniowe
2. Podstawa programowa. Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna. Tom 1., MEN, Warszawa 2010
3. Porównaj: Marciniak Zbigniew, „O potrzebie reformy
programowej kształcenia ogólnego” w: Podstawa
programowa z komentarzami. Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna. Tom 1., MEN, Warszawa 2009.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku
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Agnieszka Spikert
W-M ODN w Olsztynie

Lekcja
Kto co Król Aleksander kim czym mieczem
przecina kogo co gordyjski węzeł.
Nie przyszło to do głowy komu czemu nikomu.
Było stu filozofów - żaden nie rozplątał.
Nic dziwnego, że teraz kryją się po kątach.
Żołdactwo ich za brody łapie,
za roztrzęsione, siwe, capie,
i bucha gromkim kto co śmiech.
Dość. Spojrzał król spod pióropusza,
na konia wsiada, w drogę rusza.
A za nim w trąb trąbieniu, w bębnieniu bębęnków
kto co armia złożona z kogo czego z węzełków
na kogo co na bój.
Wisława Szymborska
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Wa¿ne i nienowe pytania,
czyli o Pog³osie Ewy Lipskiej
Nowy
rok
szkolny
(2012/13)
dla
szkół
ponadgimnazjanych oznacza kolejne wyzwania, nie tylko
organizacyjne. Zaczną obowiązywać zmodyfikowane
programy, w nauczaniu języka polskiego pojawią się
możliwości omawiania z młodzieżą innych tekstów
kultury. Wśród poetów współczesnych obok znanych
i obecnych w edukacji licealnej nazwisk (m.in. Wisława
Szymborska, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz) pojawia
się Ewa Lipska. Sądzę, iż jest to ciekawa i warta rozważenia
propozycja.
Poniżej przedstawiam krótkie omówienie tomiku
poetyckiego Ewy Lipskiej pt. Pogłos, który mógłby być
omówiony na lekcjach języka polskiego w klasach
licealnych.
Pogłos ukazał się w 2010 r. nakładem krakowskiego
Wydawnictwa Literackiego, w 2011 r. był nominowany
do literackiej nagrody Nike. Tomik składa się z dwudziestu
jeden wierszy, już przy pierwszej lekturze można zauważyć
klamrę kompozycyjną – utwór inicjalny (Mówię do mojego
kraju) i ostatni (Mój kraj) podejmują problem relacji
podmiotu i ojczyzny, którą jednoznacznie odczytać należy
jako Polskę (w ostatnim wierszu w groteskowej sytuacji
pojawia się element narodowego godła – orzeł). Gdyby
spróbować określić nadrzędną tematykę całego zbiorku,
najtrafniejszym byłoby stwierdzenie, że poetka podejmuje
próbę opisu współczesnego świata, miejsca człowieka
w nim oraz próbuje nakreślić kondycję ludzi żyjących na
początku XXI wieku.
Ewa Lipska od chwili poetyckiego debiutu w 1967 r.
(tom Wiersze) łączona była z pokoleniem ’68, Nową Falą,
które podjęło się ostrej krytyki współczesnego świata,
demaskowało zakłamanie oficjalnego języka. Jednak
bardziej niż problematyka społeczna, polityczna,
ideologiczna zajmowały ją problemy egzystencjalne –
przemijanie, śmierć, choroba, cierpienie – „kłopot
z istnieniem”1.
Jedną z charakterystycznych cech, nie tylko
w omawianym zbiorze, jest polifoniczność. Podmiot
liryczny przybiera w poszczególnych wierszach różne
postaci. Raz wypowiada się bezpośrednio liryczne Ja,
np. w wierszu Mówię do mojego kraju „Mówię do mojego
kraju:/ wyprowadź się/ wyjedź”, w innym liryku podmiot
mówiący przyjmuje postawę obserwatora relacjonującego
zdarzenia, działania ludzi – „Śnią mu się/ opuszczone
wyrazy kamienic”. – (Poeta). W innym wierszu pojawia się
pierwsza osoba liczby mnogiej – my, np. w utworze
Co jakiś czas „Co jakiś czas ktoś podobny do nas”, gdzie
my można rozumieć jako ludzi żyjących współcześnie.
Innym razem my znaczy parę ludzi bliskich sobie, jednak
zagubionych w pospiesznej codzienności – „Odmawiamy
różańce pocałunków. / Przekraczamy limit spienionej
miłości”. – (Myjnia samochodowa). Prócz tego poetka
sięga po lirykę roli – podmiot wypowiada się w formie

męskiej – „Droga pani Schubert, w młodości często/
chorowałem na operę”. (Opera).
Zapewne ta wielogłosowość jest zamierzonym
zabiegiem poetyckim. Pociąga on za sobą określone
konsekwencje, wskazać można przynajmniej trzy.
Po pierwsze, dzięki temu odnosi się wrażenie, że autorka
dopuszcza do głosu wielu ludzi. Przestrzeń poetycka staje
się zaludniona, zagęszczona. Taką interpretację
uprawdopodabniają m.in. stwierdzenia „Żywopłot/
błękitnych szczotek odgradza nas/ od przepychu
samotności” (Myjnia samochodowa) lub „Droga pani
Schubert, coraz bardziej dokucza mi/ nadmiar ludzkości”
(Solista).
Po drugie wielogłosowość sugeruje i uwypukla
złożoność osobowości współczesnego człowieka. Mimo
że autorka kreuje czasami podmiot jako kogoś tożsamego
ze sobą, innym razem są to jacyś inni bohaterowie, nie
znaczy, że wypowiadają oni kwestie, które odrzuca
poetka. Wręcz przeciwnie, wyrażają oni poglądy, refleksje
„myślane” przez nią samą2. Po trzecie, dzięki zastosowanej
technice Lipska pokazuje jeden ze współczesnych
dylematów egzystencjalnych. Cechą naszych czasów jest
ogromna ruchliwość człowieka, migracje bardzo różnie
motywowane – od motywacji ekonomicznej, przez
potrzebę poznawania innych światów i kultur, po
poszukiwanie sensu, celu. Jest to zjawisko stosunkowo
nowe, w masowej skali oczywiście. Dlatego też
pojedynczy człowiek istnieje w oczach tak wielu ludzi,
z którymi styka się w przeróżnych, często banalnych,
sytuacjach. Problem nienowy, swoisty pogłos
Gombrowicza, ale w wierszach Lipskiej ulega
spotęgowaniu. Jesteśmy „wieloperspektywiczną”
mozaiką, co wcale nie pomaga nam zrozumieć siebie
i świata.
W każdym tekście miejscami szczególnymi są początek
i koniec. Ewa Lipska w tych znaczących miejscach
umieściła wiersze, które bezpośrednio odnoszą się do
kraju – Polski. Cykl otwiera wiersz pt. Mówię do mojego
kraju.
Mówię do mojego kraju:
wyprowadź się
wyjedź.
Bądź przez moment
cudzoziemcem.
Potem wróć
i zamieszkaj w sobie.
Przemyśl to wszystko
jeszcze raz.
Schwytaj się
w locie.
Zastosowane w wierszu formy gramatyczne
czasowników – 2 os., tryb rozkazujący, wyraźnie określają
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sytuację. Podmiot liryczny sugeruje rodakom określone
zachowania. Nie są to rozkazy, raczej rady, sugestie,
łagodna perswazja – „Mówię”. Okazuje się, że
współczesny Polak powinien zrewidować swój stosunek
do ojczyzny i siebie samego. Aby nabrać właściwej optyki,
należy choć na trochę wyemigrować. Ciekawy jest
czasownik przemyśl (to wszystko/ jeszcze raz), fraza
pochodząca z języka potocznego, w tym konkretnym
przypadku nabiera nowych znaczeń – chodzi
o zapanowanie nad emocjami, które czasami odbierają
nam zdrowy rozsądek. Miłość (uczucie) nie może nam
odebrać zdolności myślenia (racjonalizmu). Ostatnia
metafora (Schwytaj się/ w locie) może być rozumiana jako
zachęta do tego, by spojrzeć na swoją ojczyznę z pewnej
odległości tak, aby widzieć też inne narody i kraje. Takie
spojrzenie umożliwia nam przyjęcie perspektywy ptaka
(lot).
Finalny wiersz jest swoistym dopełnieniem pierwszego
utworu. Bohaterem jest ojczyzna, podmiot zaś przybiera
postać narratora, obserwatora.
Mój kraj
Mój kraj wygląda dzisiaj jak
nieogolona kopalnia.
Ubogi pejzaż. Prawie bankrut.
Źle spał. O czym donosi
poranna prasa.
Na parkanie blizna
po plakacie:
historia nie podlega reklamacji.
Dziewczynka na długiej łodydze
biegnie w nieśmiertelność duszy.
Mój kraj idzie przez kraj
z wytatuowanym na
grubej owłosionej łydce
orłem
który
próbuje wzlecieć
próbuje wzlecieć
próbuje wzlecieć.
Charakterystyczne obrazy rodzimego krajobrazu
(kopalnia, parkan, ubogi pejzaż), dzięki zastosowanej
antropomorfizacji, nierozłącznie wiążą się z ludźmi –
(kopalnia nieogolona, blizna parkanu, pejzaż prawie
bankrut). Kraj to nie abstrakcyjne pojęcie, ale konkretni
ludzie (naród). Widok, który przedstawia podmiot, nie
napawa radością – ubóstwo, zmęczenie, troska, ciążąca
nad teraźniejszością trudna historia. Jednak najbardziej
wyrazista jest ostatnia strofa, w której w sposób
groteskowy dosadna trywialność łączy się z patosem.
Skutkiem tego jest ironicznie ukazana próba lotu. Podmiot
mówiący zachowuje powściągliwość, chociaż dobór
środków leksykalnych pozwala na określenie stanowiska
osoby mówiącej. Lipska widzi biedę i zacofanie ojczyzny,

ale podkreśla swoje związki z nią, mówi wyraźnie Mój kraj.
Z drugiej strony eksponuje brzydotę i prostactwo, ale za
tym kryje się uczucie wstydu, które towarzyszy nam, gdy
dostrzegamy niegodne postępki kogoś bliskiego.
Wiersze składające się na omawiany tom osadzone są
w konkretnym świecie, nie jest to tylko Polska, raczej
terytorium większe – Europa. Autorka przekracza granice
kraju. Bohater wierszy to wędrowiec, podróżnik, „Wyjazd?
Powrót? Ucieczka?” (Życiorys) obywatel świata, może
bardziej Europy „Najlepsza kamienica z lat trzydziestych/
dwudziestego wieku. Art. déco./ Paryż. Londyn. Kraków.
Krótka/ spódnica okna”. (Przeprowadzka). Żyje w świecie
pełnym znaków nowoczesności. Odwołania do niej zawarte
są w doborze środków językowych, charakterystyczne
są tytuły, na przykład – Logo, Myjnia samochodowa,
Ziemska siłownia. To rzeczywistość zurbanizowana,
stechnicyzowana – „szerzy się epidemia miast” (Balkon),
„zamieszkasz obywatelu/ w instalacji miasta” (Logo),
niewiele jest fraz, które ukazywałyby związek człowieka
z tym, co naturalne, pierwotne. To świat stworzony przez
człowieka dla człowieka. Pojawia się wątpliwość – czy
naprawdę istota ludzka czuje się tu dobrze? W wierszu
Solista znajdujemy niepokojące wyznania bohatera
lirycznego: „coraz bardziej dokucza mi/ nadmiar ludzkości.
Jestem popychany, trącany,/ ginę w czyichś ramionach.
Straszy mnie miasto”. Postawa podmiotu mówiącego
wyrażona jest tu wprost. Środowisko, w którym funkcjonuje
człowiek, zagraża jego podmiotowości, indywidualności,
dlatego szuka drogi wyjścia, chce uciec. Dla artysty
azylem jest sztuka. Dlatego wiersz kończy się obrazem
odnalezienia chwilowego ratunku: „Na scenie/ jestem sam.
Błazen Rigoletto. Otwieram usta/ i przekręcam w gardle
kontakt”. W wierszu następnym pt. Poeta znajdujemy
potwierdzenie powyższego spostrzeżenia, poeta „żyje
w schronisku dla słów”. Artyści mają ponadprzeciętną
wrażliwość, razi i dotyka ich to, nad czym zwykli ludzie
przechodzą do porządku dziennego. Okazuje się, że
w wierszach Lipskiej jest inaczej. Dla każdego człowieka
funkcjonowanie we współczesnym świecie wiąże się
z dyskomfortem. W wierszu Ziemska siłownia zwraca
uwagę konieczność nieustannego zmagania się
z rzeczywistością – „W ziemskiej siłowni prężą się/ jeszcze
nasze muskuły”; zakładania masek, które odbierają nam
autentyczność – „Nasze pozowane zdjęcia/ w strugach
wiatru”. Dopiero w zaciszu swego mieszkania pozwalamy
sobie na szczerość – „Wyje twój płaszcz/ wetknięty w wazon
wieszaka”.
W świecie wykreowanym w wierszach Ewy Lipskiej
współczesność odrzuciła wartości wyższe na rzecz
wartości witalnych i materialnych. Dlatego między innymi
trudne tematy związane choćby z umieraniem są
wypierane. Współczesny człowiek naiwnie wierzy,
iż można zakazać wstępu śmierci do świata, w którym
kipi życie. Groteskowy obraz tego zjawiska odnajdujemy
w scenie ukazanej w wierszu Przed sklepem. W tytułowym
sklepie sprzedaje się życie, którego właśnie nadeszła nowa
dostawa. W związku z tym wewnątrz „kłębią się klienci”.
Przed wejściem do magazynu handlującego życiem
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znajduje się informacja, iż śmierć należy, jak pieska,
zostawić przed wejściem „uwiązaną na smyczy”. Tak więc
współczesny świat jest miejscem tylko dla wybrańców,
w pewnym momencie życia każdego człowieka czeka
odrzucenie. Tu nie ma miejsca na cierpienie, starość,
śmierć, które są nieodłącznie związane z ludzką
egzystencją. Sztuczna, szczęśliwa rzeczywistość
kreowana w medialnym przekazie staje się obowiązującą
normą. Zdehumanizowanie świata ukazuje humorystyczna
wypowiedź szpaka z wiersza pod tym tytułem: „Nie opłaca
się inwestować w poezję./ Liczy się krzem. Złoto./ Może
jeszcze nieruchomości”.
Powierzchowność i płytkość istnienia potęguje tempo
życia współczesnego człowieka. Czas już nie płynie, ale
pędzi – „Wściekły czas obywatelu” (Logo). Dyktat czasu
powoduje, że człowiek jest w ciągłym ruchu, przemieszcza
się, ale kolejne miejsca nie sprzyjają zakorzenieniu.
W wierszu Życiorys aż siedem razy pojawia się rzeczownik
ucieczka. W pędzie życia, który jest nam narzucony, ale
także spotęgowany przez nas samych, nie zauważamy
tego, co wartościowe. Gdy pojawia się refleksja, okazuje
się, że jest zbyt późno. „Zawsze było nie w porę.
Za wcześnie. Za późno” pisze Lipska w wierszu Balkon.
Tak więc świat współczesny, który wyłania się z wierszy
składających się na tom Pogłos Ewy Lipskiej jest trudny
do zaakceptowania. To, co stworzył człowiek, buduje
jedynie pozór szczęścia, w gruncie rzeczy jest to miejsce
nieprzyjazne człowiekowi. Jest to supermarket, w którym
istota ludzka zredukowana została do roli klienta, jedynym
jej celem jest nabywanie dóbr, zaś system wartości
wyższych został wyparty. Podmiot mówiący obnaża
paradoksy współczesności i dostrzega grozę życia.
Jednak autorka nie pozbawia nas nadziei. Jest nią drugi
człowiek, który zdolny jest również do miłości i na nią
czeka. Mówi o tym utwór pt. Miłość. Chcąc podkreślić
wyjątkową wartość uczucia miłości poetka sięga po
wyraziste metafory – „Miłość jest jasnowidzem./ Przewiduje
siebie ciebie i mnie”. W technicznej, zorientowanej na
zysk, skalkulowanej rzeczywistości jest coś, co ma
tajemnicze i metafizyczne źródło. Ponadto miłość ma
cechy sakralne – „Jest z narodu wybranego”, uwzniośla
człowieka – „posługuje się językiem/ wysokiego napięcia”
i dostarcza wyjątkowo silnych doznań. Ze zgiełku
codzienności wydobywa to, co ludzkie – „echo/ euforii
i śmierci”. W ostatniej strofie, różniącej się od
wcześniejszych użytym słownictwem potocznym, poetka
ostrzega –„A kiedy cię dopadnie/ staraj się być w domu”.
W świecie, w którym wszystkim się do czegoś spieszy,
łatwo zgubić to, co najcenniejsze.
W wierszu Razem lapidarnym językiem ukazana jest
wzruszająca historia miłości dwojga ludzi, którzy razem
szczęśliwie zestarzeli się. Są oni jednak z trochę innego
świata, niczym bohaterowie literaccy – „Lubią wracać ze
spaceru pod koniec wiersza”. Wprawdzie „Już zestarzał
się ich grzech”, to łączył ich nie tylko erotyzm, słuchali
tej samej muzyki, podobnych wzruszeń im ona
dostarczała, nurtowały ich te same pytania.
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Za mało poetyckim tytułem – Myjnia samochodowa –
kryje się wiersz także mówiący o miłości. „Odmawiamy
różańce pocałunków./ Przekraczamy limit spienionej
miłości” – zaskakujące metafory kojarzące codzienność
ze świętością i erotyzmem w sposób sugestywny pokazują
gwałtowność uczucia, ale również jego wyjątkowość
i piękno. Wykonywane banalne czynności, pośpiech
charakterystyczny dla współczesności, nie wykluczają
potrzeby bliskości z drugim człowiekiem. Końcowe zdanie
wiersza „Czeka nas jeszcze/ koszenie dalszego ciągu”
żartobliwie sugeruje wieloznaczność. Drugi człowiek,
miłość to ucieczka od świata pełnego zgiełku, hipokryzji,
samotności w tłumie.
Rzadko omawiamy z uczniami na lekcjach języka
polskiego cały zbiór poetycki. Zwykle wybieramy wiersze,
które uznajemy za najwartościowsze. Można skupić się
na przykład tylko na wierszu Pogłos, od którego pochodzi
tytuł całego zbiorku lub na wcześniej przytoczonych
w całości tekstach Mówię do mojego kraju i Mój kraj. Sądzę
jednak, że odczytanie wybranych tekstów poprzedzone
omówieniem całości będzie sprzyjało pełniejszej
i wnikliwszej lekturze pojedynczych utworów. Jedna
metoda nie wyklucza drugiej.
W podstawie programowej, która będzie obowiązywała
od września bieżącego roku w rozdziale pt. Zalecane
warunki i sposoby realizacji istnieje następujący zapis: (…)
Uczeń tworzy fundamenty swojego światopoglądu,
uwewnętrznia hierarchię wartości, samodzielnie analizuje
i porządkuje rzeczywistość. Staje się świadomym odbiorcą
kultury, potrafi systematyzować swoją wiedzę o języku,
tradycji i współczesności. Jego lektura w znacznie
większym stopniu niż wcześniej służy refleksji o świecie,
prowadzi do stawiania pytań egzystencjalnych
i poszukiwania odpowiedzi na nie (…). Sądzę, że realizacji
powyższych zaleceń może doskonale służyć lektura
i odbiór wierszy Ewy Lipskiej. Poetka zadaje pytania
nienowe (o kondycję człowieka, sens życia, rolę miłości,
o istotę śmierci), ale umieszcza je w dekoracjach na
wskroś współczesnych. Dodatkowym czynnikiem
zachęcającym do lektury jest świeży język poetycki.
Autorka chętnie sięga po frazy pochodzące z języka
potocznego, jednak poprzez zaskakujące zestawienia
zyskuje głębię („schody wcięte w talii”; „śnią mu się/
opuszczone wyrazy kamienic”). Stroni od moralizowania,
raczej skłania odbiorcę do zadawania kolejnych prostych,
czyli najtrudniejszych, pytań, na które młodzi ludzie
zapewne szukają odpowiedzi. W chaosie współczesnego
świata Pogłos Ewy Lipskiej może pomóc nie zagubić się.
Biblografia
1. Por. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki…
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2009, s. 287.
2. Por. A. Legeżyńska, Od kochanki do psalmistki…
Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznań
2009, s. 312 - 313.

Mariola Krzywor¹czka
V Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olsztynie

14

Kajet nr 93 (1/2012)

Z ¯YCIA SZKÓ£
nie należał do żadnej z literackich grup.
Ale też nic lepszego nie ma na mogile
oprócz tej rymowanki, łopianu i sowy.
Przechodniu, wyjmij z teczki mózg elektronowy

i nad losem Szymborskiej podumaj przez chwilę.
Znany włoski polonista i wydawca Francesco
M. Cataluccio napisał, że Wisława Szymborska była
„mistrzynią w chwytaniu właściwego słowa". „Nobel wbrew
jej woli uczynił ją sławną" - podkreślił. „Szymborska była
ironiczna i paradoksalna, cięta, gardząca pochwałami.
Nie lubiła mówić o sobie, a na wywiady miała alergię" dodał we wspomnieniu zatytułowanym „Poetka
kartezjańska". „Uważała zawsze, że wszystko, co miała
do powiedzenia, było w jej wierszach. Nie udzielała wielu
informacji na swój temat, nawet podczas rozmowy przy
stole" - wspomniał.
Jolanta Kwaśniewska powiedziała o poetce: „Wisława
Szymborska (…) była arystokratką - arystokratką duszy
i pióra”

Nic dwa razy się nie zdarza
I nie zdarzy. Z tej przyczyny
Zrodziliśmy się bez wprawy
I pomrzemy bez rutyny
Tak jak setki Polaków, pożegnaliśmy Wisławę
Szymborską - wielką damę polskiej poezji. Podczas
uroczystego apelu oddaliśmy cześć pamięci wielkiej

Non omnis moriar
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się
im płaci.

„Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma...”
1 lutego 2012 roku zmarła Wisława Szymborska - wielka
poetka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla - jedna
z najbardziej niezwykłych osobowości naszych czasów.
Miała 89 lat.
Jej poezja jest refleksyjna, stawia egzystencjalne
pytania, a zarazem pełna jest ironii i humoru. Nawet o
własnej śmierci Szymborska potrafiła napisać żartobliwie.
Najlepszym na to dowodem wiersz „Nagrobek":
Tu leży staroświecka jak przecinek
autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek
raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup
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poetki, noblistki, naszej patronki – niezwykłemu
człowiekowi. Wielkiej osobowości o niewielkiej posturze,
osobie o wielkim poczuciu humoru, dystansu do siebie,
a jednocześnie ogromnie skromnej.
Jej śmierć jest ogromną stratą dla nas wszystkich.
Dla wielu z nas pozostanie ona człowiekiem niezwykłej
skromności i ciepła, jakie otacza ludzi dobrych i mądrych.
Odeszła – jednak nie do końca - została z nami w swojej
poezji. Pozostawiła po sobie nie tylko wiersze, ale również
wiele do myślenia. Jej wiersze były z nami, są i będą
zawsze.

Mariola Piekutowska
Gimnazjum nr 1 w Ostródzie

Niezwyk³a miara
cz³owieczeñstwa
w zwyczajnej
rzeczywistoœci szkolnej…
Nasza szara codzienność często sprawia,
że zapominamy o tym, co w życiu jest najważniejsze, jakie
wartości powinniśmy preferować, by otrzeć się
o prawdziwą miarę człowieczeństwa. Na szczęście istnieją
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ludzie, którzy swoją postawą, zaangażowaniem
i bezinteresowną troską o innych wskazują nam właściwe
wzorce postępowania.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 10 w Olsztynie
ma możliwość i niewątpliwy zaszczyt od kilku już lat
obcowania z takimi nietuzinkowymi osobami, które
aktywnie działają na co dzień jako przedstawiciele
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście.
Współpraca z nimi została nawiązana spontanicznie w
2009 roku na skutek splotu przypadkowych okoliczności
i zdarzeń . Zainicjowała ją słuchaczka Uniwersytetu, pani
Halina Maculewicz, która poruszona trudną sytuacją
życiową dziecka z naszego rejonu, zdecydowała się
opłacać mu obiady. W momencie kiedy zorientowała się,
że takich dzieci jest więcej, rozpoczęła działania na forum
Uniwersytetu, zmierzające do zaangażowania większej
liczby osób w organizowanie dla nich pomocy.
Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko i powstał
łańcuszek ludzi dobrej woli, pragnących nieść pomoc
innym. Pani Dyrektor Anna Błaszkowska wraz
z pedagogiem naszej szkoły, panią Iwoną Krawczyk, na
zaproszenie Prezesa, pana Janusza Adamusa, spotkały
się ze słuchaczami Uniwersytetu i przybliżyły im warunki
oraz czynniki środowiskowe wpływające na występowanie
ogromnej skali potrzeb na terenie działania naszej
placówki.
Narodziła się idea szerszej współpracy i chęć dzielenia
się przez słuchaczy Uniwersytetu także swoją wiedzą,
doświadczeniem i umiejętnościami.
Pan Paweł Adamus, z zawodu lekarz medycyny,
wygłosił dla rodziców uczniów klas szóstych pogadankę
na temat znaczenia profilaktyki szczepień ochronnych
dzieci i młodzieży w ich dalszym rozwoju.
Pani Halina Podlecka, nauczycielka matematyki,
pomagała uczennicom klas starszych w pokonywaniu
trudności w obrębie tego przedmiotu.
Pani Felicja Szmyt zaprosiła przedstawicieli klas
szóstych z opiekunami na wernisaż i udzielała odpowiedzi
na pytania dotyczące zagadnień sztuki i swojej
twórczości.
Pani Eugenia Dudzik, emerytowana pedagog,
nauczyciel i wychowawca, poprowadziła z dziećmi,
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we współpracy z panią Haliną Maculewicz i nauczycielami
szkoły, paniami Ewą Ciombor i Wiolettą Petką-Cichosz,
zajęcia plastyczno-techniczne:„Koszyczek dla mamy”,
wprowadzając obecnych w świat nowych technik
i twórczych możliwości przy wykorzystaniu tanich
dostępnych materiałów.
Kolejne spotkanie pod tytułem „Malowanie wełną”
zawładnęło wyobraźnią dzieci i zachęciło wszystkich do
dalszego kreatywnego działania. Do współpracy
z nauczycielami świetlic dołączyli wówczas także inni
utalentowani przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, oprócz pań Eugenii Dudzik i Haliny Maculewicz ,
także panie Agnieszka Dorosz i Halina Jabłońska.
Zaowocowało to wspólnymi okolicznościowymi
warsztatami manualnymi pod tytułem „Palmy
Wielkanocne” oraz następnymi:„Dzianinowe laleczki”
i „Kwiatowe laurki”. W działania te okazjonalnie włączyły
się także studentki Pedagogiki z UWM, odbywające
w świetlicy praktykę asystencką. Pracowały wówczas
z dziećmi na zajęciach trzy pokolenia nauczycieli,
doskonale się rozumiejąc, uzupełniając i świetnie bawiąc.
W tym roku szkolnym do zajęć dołączyła także pani
Anna Kossarzecka, rozpoczynająca pracę jako nauczyciel
stażysta, oraz pani Sara Zwanzger z Niemiec
wolontariuszka ze Stowarzyszenia „Borussia”, odbywająca
staż w szkole, które z wielkim zapałem wykonywały
z dziećmi prace:„Świąteczne Anioły”. Nasza współpraca
zyskała nowy wymiar – nabrała międzynarodowego
charakteru.
Chcąc zaprezentować różnorodne formy pracy
z dziećmi, jednocześnie dziękując za wsparcie członkom
Uniwersytetu, nauczyciele świetlicy przygotowywali na
terenie szkoły różne imprezy: wystawę plastyczną „Masa
solna i inne twórcze tworzywa” połączoną z kiermaszem
prac świątecznych i przedstawienia ilustrujące zwyczaje
naszego regionu „O Warmio moja miła” oraz poruszające
problematykę bezpieczeństwa społecznego„Mądrym być
to wielka sztuka”.
Przedstawiciele naszej szkoły byli zapraszani także na
występy w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Mieliśmy wówczas możliwość pokazania się szerszej
grupie jego słuchaczy, przedstawiając inscenizację
teatralną: „Kosmicznie i po przyjacielsku”, wzbogaconą

wesołymi piosenkami i układami ruchowymi przy muzyce
oraz prezentując w obecnym roku szkolnym piękne
występy Zespołu „Wesołe nutki”, przygotowane przez
nauczycielkę naszej szkoły, panią Elżbietę Pawlinę. Dzieci
miały okazję do obdarowania słuchaczy wykonanymi
przez siebie kwiatkami i zyskania dowodów wdzięczności
w postaci słodyczy.
Dyrektor naszej szkoły, pani Anna Błaszkowska, oraz
jej zastępca, pani Anna Żarczyńska, pielęgnują kontakty
z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
osobiście uczestnicząc we wszystkich przedsięwzięciach
i inicjatywach wynikających z tej współpracy, dopingując
wszystkich do dalszego działania.
Współpraca szkoły z Uniwersytetem trwa już czwarty
rok. Z pomocy finansowej systematycznie korzysta około
10 dzieci, mając zapewniony ciepły posiłek, a wiele innych
osób, poprzez bezpośrednie kontakty z aktywnymi
seniorami, zyskuje wartości bezcenne: wzory zachowań
przepełnione bezinteresownością, empatią, chęcią
dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz dobrą
wolą niesienia pomocy innym - z uśmiechem i sercem
każdego dnia…

Ewa Ciombor, Wioletta Petka-Cichosz
Szko³a Podstawowa nr 10 w Olsztynie

Pasjonuj¹ce Ferie
Olimpijskie w Butrynach
My, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Franciszka
Barcza w Butrynach znamy przywiązanie naszych
uczniów do Szkoły. Wiemy, że jest im trudno się z nią
rozstać nawet podczas ferii. Aby osłodzić podopiecznym
czas rozłąki z obowiązkami szkolnymi, przygotowaliśmy
dla nich tydzień zajęć w ramach projektu "Pasjonujące
Ferie Olimpijskie". „Olimpijskie”, ponieważ przed nami
zmagania olimpijczyków w Londynie. „Pasjonujące”, gdyż
rok 2011/2012 upływa pod hasłem „Szkoła z Pasją”.
Naszym celem było przybliżenie uczniom idei igrzysk
olimpijskich, zasady fair play, pokazanie różnorodności
i bogactwa kontynentów, przedstawienie dyscyplin
sportowych, w których przodują ich reprezentanci,
rozwijanie pasji poznawczych i sportowych.
Projekt został zaplanowany na 5 dni. Na szkolnym
korytarzu rozwieszona była mapa świata. Dzień
rozpoczynaliśmy od umieszczenia koła olimpijskiego
w kolorze przypisanym kontynentowi, który akurat
odwiedzaliśmy. Kontynent był krótko omawiany. W miarę
możliwości były prezentowane dostępne eksponaty
(np. porcelana i figurki z Azji, bęben i tradycyjne stroje
z Afryki, ozdoby wykonane przez Indian z Ameryki
Północnej). Później był czas na wykonanie prac
plastycznych, co było poprzedzone poszukiwaniami
oryginałów w dostępnych źródłach (najczęściej Internecie
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i albumach). Kolejnym punktem w rozkładzie dnia były
zawody sportowe. Dzień kończyliśmy poczęstunkiem,
który również nawiązywał do odwiedzanego kontynentu.
Za udział w zawodach sportowych, wykonywanie prac
plastycznych, ubiór we właściwym kolorze i aktywność
uczniowie otrzymywali liście laurowe (wykonane z papieru)
w ilości odpowiedniej dla swoich zasług. Przez czas
trwania projektu uczniowie gromadzili liście, aby
ostatniego dnia - podczas balu na Olimpie - wystąpić
z wieńcem laurowym, jaki udało im się zdobyć.
Wyprawę zaczęliśmy 23 stycznia od dalekiej Australii
i koła w kolorze zielonym. Uczniowie w grupach wykonali
fantastyczne obrazy rafy koralowej. Nie udało nam się,
niestety, zorganizować zawodów żeglarskich. Zamiast
tego odbyły się zajęcia aerobiku dla grupy starszej
i młodszej. Uznaliśmy, że trzeba mieć odpowiednią
kondycję, aby surfować lub żeglować po australijskich
falach. Dodatkiem do posiłku był owoc kiwi.
Kolejnego dnia wybraliśmy się do obydwu Ameryk
reprezentowanych przez koło czerwone. Każdy z uczniów
mógł wykonać swój pióropusz i pomalować twarz
w barwy wojenne. Nieodzowne tego dnia były mecze
koszykówki (rodem z USA) i piłki nożnej (w którą chętnie
grają mieszkańcy Ameryki Południowej). Posililiśmy się
zupą z fasolą i kukurydzą, a na deser był popcorn
i… czekoladki!
Trzeci dzień spędziliśmy w majestatycznej Azji,
a towarzyszył nam kolor żółty. Uczniowie wykonywali
filiżanki ozdabiając je azjatyckimi motywami. Byli
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śmiałkowie, którzy próbowali pisać chińskie litery. Byli
też chętni do zgłębiania sztuki origami. Sportową rozrywką
zapewnił mecz ping ponga. Niestety zabrakło nam
instruktora sztuk walki Wschodu. Dodatkową atrakcją były
przejażdżki taczką (wynalezioną w Chinach). Posiłek
stanowiła zupa do złudzenia przypominająca smakiem tę
chińską.
Czwartek to dzień z kołem czarnym, spędzony
w palącym słońcu Afryki. Przed promieniami częściowo
chroniły uczniów własnoręcznie wykonane afrykańskie
maski. Pogoda nie pozwoliła na zawody lekkoatletyczne
na zewnątrz (-10°C), dlatego zorganizowaliśmy w sali
gimnastycznej bieg przez busz. Miękkie pufy wymyślnie
ustawione przez uczniów klasy VI stanowiły przeszkody.
Po zmaganiach lekkoatletycznych delektowaliśmy się
bananami.
Piąty dzień to Europa w kolorze niebieskim. Cofnęliśmy
się w czasie do starożytnej Grecji. Przypomnieliśmy
początki igrzysk olimpijskich i zasady, jakimi powinni
kierować się sportowcy. W ramach prac plastycznych
uczniowie ozdobili wazy na modłę grecką. Później,
przybrani w stroje z epoki (dominowały prześcieradła)
odbyli bieg w pełnym uzbrojeniu (czyli bieg w kartonowych
pudłach na nogach). Po zawodach i ostatecznym
podsumowaniu zasług uczestnicy otrzymali liście laurowe.
Punktem kulminacyjnym było nałożenie wieńca, jaki z tych
liści powstał. Oliwki stanowiły dopełnienie posiłku.
Projekt ferii opracowały panie Małgorzata Kwiatkowska
i Aleksandra Klewiado. W przeprowadzenie zajęć
zaangażowali się wszyscy nauczyciele i pracownicy
Szkoły.

Aleksandra Klewiado
Szko³a Podstawowa w Butrynach

Przedstawiciel Cechu Rzemios³a
i Przedsiêbiorczoœci w Gimnazjum nr 1
w Ornecie
7 marca bieżącego roku kilkunastu uczniów
Gimnazjum nr 1 w Ornecie spotkało się z p. Stanisławem
Rynkiewiczem – dyrektorem Cechu Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim. W czasie
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spotkania uczniowie zapoznali się z zasadami szkolenia
w rzemiośle. Zebrani otrzymali dodatkowo foldery
informacyjne oraz drobne prezenty w postaci długopisów.

Magdalena Matusiak
Gimnazjum nr 1 w Ornecie

Wyjazd do Warszawy
Był to wyjazd pełen przygód, emocji, wrażeń
i artystycznych doznań. Parafrazując słowa poety:
„Złe miłego początki, a koniec radosny.”
A wszystko wydarzyło się 3 lutego 2012 roku i było
udziałem grupy młodzieży, nauczycieli czynnych
i emerytowanych ZSO w Ornecie. Wyjazd - opóźniony o 6.00 rano przy 24°C mrozie. Ale wszyscy w pełni
optymizmu wierzą, że z prędkością 20 km/h też można
dotrzeć do Warszawy. W Dobrym Mieście zmiana
autokaru i kontynuacja podróży.
Trochę spóźnieni docieramy do stolicy. Dzień słoneczny
mróz trzyma, a my jedziemy do Telewizji Polskiej przy
Woronicza. Przewodnicy oprowadzają po kolejnych
studiach. Tu nagrywa się program „Kawa czy herbata”,
„Pytanie na śniadanie”, „Jaka to melodia?”, a tu
dziennikarze telewizyjnej Jedynki prezentują wiadomości.
Można się zobaczyć w kamerze… Jesteśmy świadkami
nagrywania fragmentu programu „Jaka to melodia”, Jaką
mocą dysponuje technika! Studia wydają nam się raczej
małe – reżyserka szczególnie – a operatorzy wyczarowują
takie przestronne pomieszczenie, pełne blasku
i okazałości wnętrza. Po prostu w domach oglądamy świat
z baśni. Korytarzami przemykają twarze znane
z programów.
Następnie udajemy się do Pałacu Prezydenckiego.
Obiekt dobrze strzeżony – przechodzimy przez bramki,
jesteśmy kontrolowani zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa.
Budynek dostojny, kolejne okazałe sale urządzone
z wielkim smakiem, piękne zabytkowe meble, cenne

okazałe wazony, misternie tkane ogromne dywany, ciepły
i przytulny ogród zimowy z cudownymi witrażami,
przedstawiającymi kolejne pory roku. Przewodniczka
ciekawie i nerwowo opowiada o przeznaczeniu kolejnych
sal, roli, jaka pełniły dawniej i obecnie.
Bardzo sprawnie przemieszczamy się autokarem na
Wiejską do budynku sejmowego W sali obrad pusto –
piątek, godzina 16.00, tu i ówdzie dziennikarze prowadzą
jeszcze wywiady z parlamentarzystami. Przemierzamy
korytarze, zaglądamy do Sali kolumnowej, gdzie
obradowały kolejne Komisje … Robimy grupowe zdjęcie
na okazałych schodach. W tym ważnym dla naszego
życia publicznego miejscu, większość z nas jest po raz
pierwszy.
Na Torwarze – główna atrakcja wieczoru – spektakl
„POLITA” w reżyserii Janusza Józefowicza z muzyką
Janusza Stokłosy. Wszyscy przygotowani do oglądania
musicalowej wersji losów Poli Negri. Pierwsze zaskoczenie
już przy wejściu na sale widowiskową – otrzymujemy
okulary – spektakl w wersji 3D. Wtapiamy się w świat na
scenie. Natasza Urbańska doskonale odnajduje się w roli
tancerki, śpiewaczki i aktorki. Piękne stroje, partie solowe,
duety taneczne. A widzowie w środku wydarzeń dzięki
technice. Wrażenia końcowe różne. Musical odbiega od
oczekiwań zwolenników klasycznej formy. To rzeczywiście
rzecz zrobiona z rozmachem w technice XXI w. Jedni
zawiedzeni, bo nie ma orkiestry, drudzy z zachwytem
odbierają połączenie dźwięku, fragmentów niemych filmów
z udziałem Poli Negri w tle. Obrazy niejako wchłaniają
aktorów na scenie. Zacierają się granice między
rzeczywistością a technicznymi efektami. Wrażenia jednak
silne, spektakl bardzo nowoczesny, wart obejrzenia.
Podsumowując – wycieczka, chociaż jednodniowa to
niezapomniana. Emocje sięgały zenitu i tak rozgrzewały,
że niestraszna była zimowa aura. Wspomnienia pozostaną
na długo, za co dziękujemy organizatorom wyjazdu.

Halina Aftewicz
emerytowany nauczyciel LO w Ornecie
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XXXVIII
Olimpiada Geograficzna
W dniach 11 - 12 lutego 2012 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 6 w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego
odbył się II etap XXXVIII Olimpiady Geograficznej.
Młodzież z 16 szkół województwa warmińskomazurskiego zmagała się w dwudniowych rozgrywkach,
rozwiązując niełatwe zadania geograficzne. Po części
pisemnej z 27 uczestników wyłoniono 9 najlepszych.
Finalistami zostali uczniowie szkół z Olsztyna, Kętrzyna
i Nowego Miasta Lubawskiego: Rafał Czujwid, Błażej
Dikunow, Maciej Kachniarz, Marcin Kachniarz, Dominik
Pielak, Tomasz Powolny, Szymon Rakowski, Patrycja
Wyszkowska, Dawid Życzko.
Część ustna składała się z geograficznego quizu
multimedialnego i prezentacji pracy badawczej z I etapu
OG. Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy
geograficznej, operowali fachową terminologią
geograficzną oraz wykazali się szczegółową znajomością
procesów zachodzących we współczesnym świecie.
Udowodnili interdyscyplinarność geografii z różnymi
dziedzinami wiedzy, nawet z malarstwem, dowodząc, że
skutki wybuchu wulkanu były inspiracją do namalowania
obrazu przed Edvarda Muncha „Krzyku”.

Za swoje odpowiedzi i prezentacje zostali nagrodzeni
gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy zawodów są
zdania, że należy promować zainteresowania i pasje
młodych ludzi.
Po podsumowaniu wyników z obu części najlepsi w
Okręgu Olsztyńskim okazali się:
I miejsce: Maciej Kachniarz - uczeń pana Roberta
Puczel z ZSO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie;
II miejsce: Dawid Czujwid – uczeń pana Andrzeja
Ciesielskiego z II LO w Olsztynie;
III miejsce: Patrycja Wyszkowska – uczennica pani
Ireny Romańczuk z IV LO w Olsztynie.
Uroczyste rozpoczęcie II etapu XXXVIII Olimpiady
Geograficznej odbyło się w obecności przedstawicieli
Komitetu Głównego Olimpiady pani Anny Becker –

Kulińskiej, wicekuratora pana Marka Sztera, członków
Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej
w Olsztynie, nauczycieli geografii i uczniów startujących
w zawodach.
Rozpoczęcie OG miało wyjątkowo uroczysty charakter.
Pani Zofi Wojtkowicz przyznano honorową odznaką
im. profesor Anny Dylikowej za ogromne zasługi na rzecz
wszystkich Olimpiad Geograficznych, za powołanie
Okręgu Olsztyńskiego OG i pełnienie funkcji sekretarza,
za pracę jako juror OG i upowszechnianie wiedzy
geograficznej.
Pani Marii Limanowskiej podziękowano za wieloletnią
współpracę na rzecz Olimpiady Geograficznej jako
organizatora i jurora w Okręgu Olsztyńskim. Honorową
odznaką im. profesor Anny Dylikowej przyznano p. Marii
Limanowskiej w 2009 roku za wychowanie licznych
finalistów i laureatów i za zasługi dla rozwoju idei OG.
Pan Andrzej Ciesielski otrzymał Dyplom Uznania za
wielokrotne uczestnictwo w zawodach centralnych
Olimpiady Geograficznej, wspaniale przygotowanych
uczniów godnie reprezentujących nasz Okręg. Honorową
odznakę im. profesor Anny Dylikowej przyznano panu mgr
Andrzejowi Ciesielskiemu podczas centralnych zawodów
XXXVII OG.
W tym roku liczne instytucje wspierały naszą Olimpiadę.
Sponsorzy ufundowali wspaniałe nagrody książkowe
zgodne z tematyką Olimpiady Geograficznej oraz
przydatne gadżety. Wśród sponsorów znaleźli się:
Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Wydział
Edukacji, Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy
W-M ODN w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
oraz Wydawnictwo PWN, SOP Toruń, Wydawnictwo
p. W. Mierzwy z Dąbrówna. Okręg Olsztyński Olimpiady
Geograficznej serdecznie dziękuje tego rodzaju
współpracę.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom Olimpiady,
a szczególnie laureatom wiedzy i pasji. Życzymy dalszych
sukcesów w etapie centralnym Olimpiady Geograficznej,
która odbędzie się w Siedlcach w dniach 19 - 22.04.2012
roku.

Gra¿yna Zió³kowska
Sekretarz Olimpiady Geograficznej
Okrêgu Olsztyñskiego
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Ksi¹¿ka dla Rodaka
Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” w Olsztynie zorganizowała zbiórkę książek
dla bibliotek polskich szkół na Wileńszczyźnie. Inicjatywa
została skierowana do dyrektorów szkół i placówek,
nauczycieli i samorządów uczniowskich, którzy aktywnie
włączyli się do pomocy rodakom na Litwie. Akcja miała
trwać do końca października ub. roku, ale ze względu na
duże zainteresowanie, zbiórka trwała do połowy grudnia.
Zebraliśmy ok. 1,5 tony książek, które trafiły do trzech
szkół na Wileńszczyźnie: Szkoły Średniej w Awiżeniach
w rejonie wileńskim oraz Szkoły Średniej im. Anny
Krepsztul w Butrymańcach i Szkoły Średniej im. Ludwika
Narbutta w Koleśnikach w rejonie solecznickim. Z tych
dwóch ostatnich szkół uczniowie od 1999 roku
wypoczywają na turnusach kolonijnych organizowanych
przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
w Rybakach k. Stawigudy i we Fromborku. Akcja „Książka
dla Rodaka” okazała się ze wszech miar potrzebna,
ponieważ dyrekcje szkół, nauczyciele i uczniowie z wielka
radością powitali ten dar, który znacznie wzbogacił ich
zbiory biblioteczne, a także umocnił i pogłębił więzy
młodych Polaków, mieszkających na Litwie, z Ojczyzną.
Dzięki Departamentowi Współpracy z Zagranicą Urzędu

Marszałkowskiego w Olsztynie mogliśmy dowieść książki.
Na stronie internetowej www.solidarnosc.olsztyn.pl
zostały umieszczone informacje dotyczące finału akcji,
lista darczyńców oraz dokumentacja zdjęciowa
z przekazania książek.
Bożena Kowalska, przewodnicząca SROiW NSZZ
„Solidarność” w Olsztynie, powiedziała, że wiosną
chcielibyśmy znowu pojechać na Wileńszczyznę
z transportem darów dla naszych rodaków, którzy pragną
umacniać swoją polskość, a naukę języka polskiego
traktują jako rodzaj szczególnej więzi z krajem ojczystym
i swój patriotyczny obowiązek.

Krzysztof Gajewski
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Butrynach

Szkolne Ko³o Caritas
Szkolne Koło Caritas pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
działające w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Butrynach, w sobotę 17 marca 2012 r. prowadziło po
raz drugi akcję Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Caritas
w supermarkecie Biedronka na ul. Kołobrzeskiej
w Olsztynie. Wolontariusze: Julia Romot kl.VI, Nikola
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Słomińska kl.VI, Kinga Dowgiałło kl.V, Adam Szepanski
kl.IV i Krystian Romot kl.IV w godz. od 10.00 do 16.30
zebrali kilkadziesiąt kilogramów żywności, która przed
Wielkanocą trafi do najbardziej potrzebujących rodzin
w Parafii św. Jakuba w Butrynach. Dziękujemy
Pani Agnieszce Romot za przywiezienie wolontariuszy do
Olsztyna, a firmie BARTBO z Butryn za transport
zebranych artykułów żywnościowych. Nasi wolontariusze
dobrze wiedzą, że dzięki tej akcji siłą tegorocznego
Wielkiego Postu jest miłosierdzie.

Krzysztof Gajewski
Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Butrynach

¯yj normalnie i zdrowo,
bez na³ogów – b¹dŸ sob¹!
21 grudnia 2011 r. w Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Noblistów w Ostródzie odbył się V Międzygimnazjalny
Konkurs Profilaktyczny. Konkurs był podsumowaniem
realizacji zadania publicznego „Prowadzenie zajęć
pozaszkolnych i pozalekcyjnych o charakterze
profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
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Ostródy. Śnieżna Kula – Klub Młodzieżowego Lidera.
Żyj normalnie i zdrowo, bez nałogów – bądź sobą”, które
zrealizowano przy współudziale finansowym Gminy
Miejskiej Ostróda oraz Stowarzyszenia na Rzecz
Młodzieży SAPERE AUSO.
W tym roku stanęło do potyczek 6 drużyn z powiatu
ostródzkiego w trzech kategoriach: wiedza, plakat,
piosenka:
 Drużyna Publicznego Gimnazjum w Dąbrównie;
 Drużyna Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego
w Durągu;
 Drużyna Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej
w Miłomłynie;
 Drużyna Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego
w Ostródzie;
 Drużyna Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława
Krzyszkowiaka w Ostródzie;
 Drużyna Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów
w Ostródzie.
W kategorii wiedza - drużyny musiały wykazać się
wiedzą z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy
i cyberprzemocy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
odpowiedzialności karnej nieletnich.
W kategorii plakat - każda drużyna zobowiązana była
przygotować plakat o tematyce profilaktycznej, natomiast
w kategorii piosenka – każda drużyna zaprezentowała
piosenkę o tematyce profilaktycznej (do dowolnej muzyki
należało ułożyć własne słowa i zaprezentować utwór).
Potyczki drużyn bacznie obserwowało i oceniało jury
w składzie:
 przedstawiciel PCK - pan Stanisław Makowski;
 przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji – mł. asp.
Janusz Karczewski;
 Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży SAPERE
AUSO – pan Jan Rogalski;
 przedstawiciele gości – pani Dorota Kaliszczak Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie, pani Jadwiga
Rutkowska - Publiczne Gimnazjum im. Ziemi
Mazurskiej w Miłomłynie;
 przedstawiciel gospodarzy - dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów w Ostródzie - pani Wiesława
Szczygielska.
Po długiej, na bardzo wysokim poziomie i wyrównanej
walce drużyn oraz burzliwej debacie jury, zostały
ogłoszone wyniki.
W kategorii WIEDZA:
I miejsce - drużyna Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Noblistów w Ostródzie (Ilona Zega, Martyna
Bunalska, Izabela Nienałtowska);
II miejsce – drużyna Publicznego Gimnazjum im. Ziemi
Mazurskiej w Miłomłynie (Natalia Rutkowska, Klaudia
Myślińska, Anna Czajkow);
III miejsce - drużyna Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława
Krzyszkowiaka w Ostródzie (Paulina Szczepańska,
Wiktoria Machula, Michał Mieczłowski).
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Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników!
Realizator zadania publicznego

Mariola Piekutowska
Gimnazjum nr 1 w Ostródzie

W kategorii PLAKAT:
I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie;
II miejsce zostało przyznane ex aequo plakatom
z pozostałych gimnazjów.

W kategorii PRZEDSTAWIENIE:
I miejsce – zespół wokalno-instrumentalny Publicznego
Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie;
II miejsce zostało przyznane ex aequo zespołom
aktorskim z pozostałych gimnazjów.

ONA mo¿e zostaæ
WSPANIA£¥
Wolontariusze to osoby bezinteresownie pomagające
innym. Widzą drugiego człowieka i potrafią zrobić coś
dla niego. Za swoją pracę nie otrzymują nic. Jedynym
wynagrodzeniem jest często uśmiech i własna satysfakcja
z pomocy innym.
Urząd Miejski w Ostródzie w piątek 16 marca 2012 roku
organizuje kolejną lokalną edycję Miejskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.
Celem Konkursu jest promowanie bezinteresownej
pomocy
drugiemu
człowiekowi,
pozytywnych,
prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz
najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów,
osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań
życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję
i brutalizację życia, wyróżnienie młodych wolontariuszy,
którzy swym poświęceniem, wrażliwością, odwagą
i życzliwością zasłużyli na najwyższe słowa uznania,
przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród młodzieży oraz
upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
Takie właśnie założenia ma Konkurs „Ośmiu
Wspaniałych”, który promuje młodych ludzi, mających
z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia,
z drugiej - wielką wrażliwość na potrzeby człowieka
słabszego - szukającego oparcia, gotowych zawsze
wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu
z pomocą.
Koncepcja Konkursu jest prosta. Każde miasto
dokonuje
spośród
nominowanych
wyboru
8 „Wspaniałych”, a następnie przedstawia całej Polsce
swoją wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie, zwyczajni, ale
gotowi uśmiechnąć się życzliwie do nieżyczliwego,
wytrwale dążący do celu, nawet „pod wiatr” - a tacy są
właśnie „Wspaniali”, gdy staną razem i wypowiedzą walkę
nihilizmowi, znieczulicy, przemocy - zwyciężą. "Wspaniali"
to młodzi ludzie, którzy budują lepszy, bardziej
humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem
do naśladowania.
W tym roku Klub 8 przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Noblistów w Ostródzie rekomenduje pięć wolontariuszek
do lauru „WSPANIAŁYCH”: Martynę Bunalską, Katarzynę
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Majewską, Izabelę Nienałtowską, Paulinę Orzechowską
i Ilonę Zega.
Konkurs stanowi doskonałą formę do wyróżnienia
młodzieży, która poświęca swój czas na rzecz
potrzebujących, nie otrzymując w zamian żadnych
korzyści materialnych, tym samy promując postawy
odpowiedzialności oraz szacunku wobec drugiego
człowieka. Ważne jest, aby ich prospołeczne zachowania
zostały docenione i zainspirowały zwłaszcza młodych
mieszkańców naszego Miasta do podejmowania
kolejnych działań wolontarystycznych.
Gospodarzem
tegorocznej
Gali
Miejskiego
Samorządowego Konkursu Ośmiu Wspaniałych będzie
Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: lokalnym
i ogólnopolskim. Wielka Gala kończąca XVIII
Ogólnopolską Edycję Samorządowego Konkursu
Nastolatków Ośmiu Wspaniałych odbędzie się w czerwcu
w Białymstoku.

Mariola Piekutowska
Opiekun Klubu 8 M³odzie¿owego Wolontariatu
przy Gimnazjum nr 1 w Ostródzie

„Osiem Wspania³ych”
gimnazjalistek IV Edycji
Miejskiego
Samorz¹dowego
Konkursu w Ostródzie
W Ostródzie po raz czwarty pod patronatem Burmistrza
Miasta Ostróda zorganizowana została kolejna edycja
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych
zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz
upowszechnianie wolontariatu. Adresatem konkursu są
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młodzi ludzie w wieku 14-19 lat, wyróżniający się
konsekwentną pomocą potrzebującym, podejmowaniem
służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą
w obronie dobra i prawdy, nienaganną postawą w życiu
codziennym. „Wspaniali” to młodzi ludzie, którzy budują
lepszy, bardziej humanitarny świat. Poprzez pomoc innym
i wolontariat stają się wzorem do naśladowania - nie tylko
dla rówieśników z najbliższego otoczenia. Konkurs
promuje pozytywne zachowania i postawy młodzieży,
przeciwdziałając jednocześnie przemocy i agresji wśród
młodzieży.
W piątek 16 marca 2012 r. w Gimnazjum nr 2
im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie odbyły się
czwarte miejskie eliminacje do XVIII edycji
Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”.
Komisja w składzie:
1. Krzysztof Żynda – Zastępca Burmistrza Miasta
Ostródy,
2. Bożena Ratajczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty
i Spraw Społecznych UM w Ostródzie,
3. Jolanta Dakowska – Warmińsko-Mazurski Lider
Młodzieżowego Wolontariatu,
4. Ryszard Kowalski – Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ostródzie,
5. Wiesława Szczygielska – Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów w Ostródzie,
6. Anna Czarnowska – Dyrektor Gimnazjum nr 2
im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie,
7. Piotr Mrozowski – Pełnomocnik Burmistrza
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
po wnikliwej analizie stwierdziła, iż wszyscy kandydaci
zgłoszeni do konkursu zasługują na miano
„WSPANIAŁYCH”. Jednak zobowiązana regulaminem
konkursu podjęła trud wyłonienia laureatów. Spośród
9 zgłoszonych kandydatów wybrała 8 Wspaniałych
(w kolejności alfabetycznej):
 Martyna Bunalska
- Gimnazjum nr 1;
 Ewa Kasperek
- Gimnazjum nr 2;
 Justyna Lewicka
- Gimnazjum nr 2;
 Agata Michałowicz
- Gimnazjum nr 2;
 Izabela Nienałtowska
- Gimnazjum nr 1;
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Julia Ogrodowczyk
- Gimnazjum nr 2;
Paulina Orzechowska
- Gimnazjum nr 1;
Ilona Zega
- Gimnazjum nr 1.
Wyróżnienie otrzymała Katarzyna Majewska
- Gimnazjum nr 1.
Laureatki otrzymały „Gwiazdy” Wspaniałych, dyplomy
i nagrody. Dodatkową nagrodą Burmistrza Miasta Ostróda
Olgierda Dąbrowskiego jest udział całej dziewiątki
w Ogólnopolskiej Gali Konkursu w Białymstoku w czerwcu
2012 r.
Komisja Konkursu wyraziła swoje uznanie za szczególną
wartość prowadzonych działań oraz cenne postawy
wolontariuszek.
Decyzją Komisji miasto Ostróda w eliminacjach

organizując im zajęcia i zabawy, odrabia z nimi lekcje,
a także pomaga w pracach porządkowych. Sprawuje
opiekę nad dziećmi podczas wycieczek, wyjazdów do
teatru, kina, na obozach.
W tym roku szkolnym Paulina została Gospodynią
Szkolnego Klubu 8 Młodzieżowego Wolontariatu Fundacji
„Świat na Tak”. Ze swojej funkcji wywiązuje się wzorowo.
Jest pomysłodawcą wielu ciekawych akcji. Nic w Klubie
8 nie dzieje się bez niej. Organizuje spotkania integracyjne
wolontariuszy, zbiórki funduszy, żywności i artykułów
szkolnych dla potrzebujących. Pilotuje zbiórkę
plastikowych nakrętek na rehabilitację niepełnosprawnej
Martynki. W pracę charytatywną wkłada wiele
zaangażowania i środków własnych.
Czynnie uczestniczy w comiesięcznych happeningach
organizowanych w ramach akcji Dzień bez Przemocy.
Aktywnie wspiera działania charytatywne podejmowane
przez Samorząd Uczniowski czy PCK. Znajduje również
czas, aby wspierać Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży
„Sapere auso”, udzielając się jako wolontariuszka, niosąc
pomoc i wsparcie potrzebującym. Jest postrzegana jako
osoba potrafiąca współpracować w grupie i skuteczna w
działaniu.
Paulina w taki właśnie sposób spędza prawie cały swój
czas wolny. Ona po prostu bardzo lubi pomagać innym.
Jest osobą wyjątkową, obdarzoną wielkim sercem,
szlachetną i wrażliwą. Nie potrafi przejść obojętnie obok
osoby potrzebującej pomocy. Zawsze pogodna,
uśmiechnięta, chętna do pomocy, bezinteresowna, nie
znająca zwrotów: „nie, nie mogę, nie mam czasu”. Przy
tym jest bardzo dobrą uczennicą o wysokiej kulturze
osobistej. Jest namacalnym wzorem do naśladowania
zarówno dla rówieśników, jak i dla wielu dorosłych.

Mariola Piekutowska
Opiekun Klubu 8 M³odzie¿owego Wolontariatu
przy Gimnazjum nr 1 w Ostródzie

Uczniowie LO w Ornecie na Lidzbarskich
Targach Pracy
S³u¿b Mundurowych

ogólnopolskich będzie reprezentowała Paulina
Orzechowska – uczennica trzeciej klasy Gimnazjum nr 1
im. Polskich Noblistów w Ostródzie.
Paulina od początku nauki udziela się społecznie na
rzecz potrzebującyh pomocy w różnych sferach życia.
Swoją działalność wolontariusza rozpoczęła już w szkole
podstawowej. W gimnazjum przystąpiła do Klubu
8 Młodzieżowego Wolontariatu – czynnie angażując się
w integracyjne działania wolontariatu oraz profilaktyki
środowiskowej. Paulina udziela się również we wspólnocie
z osobami niepełnosprawnymi „Wiara i Światło”
w Ostródzie. Chętnie zajmuje się podopiecznymi,

16 lutego liczna grupa uczniów LO w Ornecie
uczestniczyła w Targach Pracy Służb Mundurowych,
zorganizowanych przez lidzbarski PUP w Hotelu Górecki
w Lidzbarku Warmińskim. W sali srebrnej hotelu
zaprezentowały się: Policja, wojskowość i NSR, Izba Celna,
Straż Graniczna oraz Straż Pożarna. Uczestnicy targów
otrzymali optymalne do potrzeb informacje oraz stosowne
foldery informacyjne, a także drobne prezenty. Wyżej
opisane targi są dowodem na to, że w prostej i
krótkotrwałej formule, można przekazać maksimum
niezbędnych informacji. Dość powiedzieć, że w ciągu
godziny zorientowaliśmy się w systemie rekrutacji wyżej
wymienionych służb mundurowych – formuła naboru,
niezbędny poziom wykształcenia, wymagany stan zdrowia
etc. Otrzymane foldery informacyjne pozwolą na
pogłębioną lekturę, stosownie do potrzeb uczestników.

Magdalena Matusiak,
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ornecie

