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Drogi Czytelniku,

witam Cię w najpiękniejszej porze roku. Nienachalnej, bezpretensjonalnej, spełnionej,

emanującej ciepłem i spokojem brzemiennej kobiety. Pełnej kolorów – kwitnących

karminem, czerwienią i różem rozchodników okazałych; bielą, błękitem, szafirem,

purpurą i fioletem astrów. Zdobnej pomarańczowo – amarantowymi kolczykami

owoców trzmieliny, obsypanej pomarańczowymi kulkami owoców ognika, rokitnika

i�makową czerwienią beczułek dzikiej róży, poprzetykanej burgundem liści

winobluszczu, żółtymi serduszkami liści brzozy, ognistą czerwienią liści trzmieliny

oskrzydlonej. A wszystko posrebrzane ostatnimi nitkami babiego lata. To dla oka, a dla

ucha – szmery, szepty, westchnienia kołyszących się na wietrze pióropuszy trzcinnika,

miskantów, rozplenicy. No i te zapachy – wilgotnej ziemi, opadających liści,

przejrzewających owoców, grzybni, kojarzące się z bogato zaopatrzoną spiżarnią…

Lubię jesień za odsłanianie przepięknej architektury drzew, niesamowitej struktury

ich kory, za wysubtelnienie śpiewu nielicznych ptaków, „za koncert na dwa świerszcze

i wiatr w kominie”, za deszcz jesienny, który o „szyby dzwoni”, za długie refleksyjne

z�nostalgiczną nutą wieczory, sprzyjające wspomnieniom, rozmyślaniom, wędrówkom

w głąb siebie, spotkaniom towarzyskim z ludźmi, z odkładanymi na później lekturami,

z zaświatami…

Drogi Czytelniku, jeśli do jesieni nie przekonały Cię moje słowa, może zrobią to

słowa poetów:

Jesień, J. Brzechwa

O, jakie rzewne widowisko:

Czerwone liście za oknami

I cienie brzóz, płynące nisko

Za odbitymi obłokami.

Pies nie ujada. Zły i chory

Omija cienie października,

Na tykach ciepłe pomidory

Są jak korale u indyka,

Na babim lecie, zawieszonym

Między drzewami jak antena,

Żałośnie drga wyblakłym tonem

Niepowtarzalna kantylena,
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Rzednąca trawa, blade dzwońce,

Rozklekotane późne świerszcze,

I pomarszczone siwe słońce,

I ja - piszący rzewne wiersze.

Strofy o późnym lecie, J. Tuwim

Zobacz, ile jesieni!

Pełno, jak w cebrze wina,

A to dopiero początek,

Dopiero się zaczyna.

Nazłociło się liści,

Że koszami wynosić,

A trawa jaka bujna,

Aż się prosi, by kosić.

Lato, w butelki rozlane

Na półkach słodem się burzy.

Zaraz korki wysadzi,

Już nie wytrzyma dłużej.

A tu uwiędem narasta

Winna, jabłeczna pora,

Czerwienna, trawiasta, liściasta,

W szkle pękatego gąsiora.

Na gorącym kamieniu

Jaszczurka jeszcze siedzi.

Ziele, ziele wężowe

Wije się z gibkiej miedzi.

Siano suche i miodne

Wiatrem nad łąką stoi.

Westchnie, wonią powieje

I znowu się uspokoi.
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Obłoki leżą w stawie,

Jak płatki w szklance wody.

Laską pluskam ostrożnie,

Aby nie zmącić pogody.

Słońce głęboko weszło

W wodę, we mnie i w ziemię,

Wiatr nam oczy przymyka.

Ciepłem przejęty drzemię.

Z kuchni aromat leśny:

Kipi we wrzątku igliwie.

Ten wywar sam wymyśliłem:

Bór wre w złocistej oliwie.

I wiersze sam wymyśliłem.

Nie wiem, czy co pomogą,

Powoli je piszę, powoli,

Z miłością, żalem, trwogą.

I ty, mój czytelniku,

Powoli, powoli czytaj,

Wielkie lato umiera

I wielką jesień wita.

Wypiję kwartę jesieni,

Do parku pustego wrócę,

Nad zimną, ciemną ziemię

Pod jasny księżyc się rzucę.

Jesienne niebo, M. Pawlikowska-
Jasnorzewska

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski,

spowite w szal kaukaski,
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przez drzew bezlistnych rozszczepione pędzle

przeciąga różową frędzlę.

I ku nadziei mej podchodzi z bliska,

słodyczą mnie uciska

i na tęsknocie mej opiera dłonie

- pachną ostatnie lewkonie. -

Jesienne niebo słodkie, pełne łaski,

zwija swój szal kaukaski -

a odrzuciwszy go, staje bez ruchu

z cekinem złotym w uchu.

W jesieni, K. Przerwa-Tetmajer

O cicha, mglista, o smutna jesieni!

Już w duszę czar twój dziwny, senny spływa,

przychodzą chmary zapomnianych cieni,

tęsknota wiedzie je smutna i tkliwa,

ileż miłości, och, ileż kochania

umarła przeszłość z naszych serc pochłania,

z naszych serc biednych, z naszych serc bezdeni...

Zamykam oczy... Blade ciche cienie

suną się w liści posępnym szeleście -

jak obłok światło: niesie je wspomnienie...

O dni umarłe! o dni! gdzież jesteście?...

co pozostało po was?... Ach! daleko,

daleko kędyś toczycie się rzeką

szarą i mętną w głąb puszcz i w milczenie...

Jak nie kochać jesieni – Tadeusz Wywrocki

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,

Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
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Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.

I w swoim majestacie uczy nas pokory.

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.

Kocham jesień również dlatego, że to właśnie o tej porze, raz w roku, przedstawiciele

najpiękniejszego, najtrudniejszego, najważniejszego, najpotrzebniejszego, a jednocześnie

najbardziej niedocenianego i poniżanego zawodu mają swoją „bożonarodzeniową

wigilię”- słyszą ludzkie słowa o pracy NAUCZYCIELA.

Drodzy Nauczyciele, z okazji zbliżającego się Naszego Święta w imieniu swoim

i�całej Redakcji przesyłam Wam kosz pełen miłości, szacunku, podziwu, uznania,

docenienia, okraszony wszystkimi jesiennymi barwami i przewiązany nitkami babiego

lata.

Wojciech Tański
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O rodzinie w edukacji
wczesnoszkolnej w oparciu

o�literaturę dla dzieci

Jednym z podstawowych zadań z zakresu realizacji
polityki oświatowej państwa jest „Wspomaganie
wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
i�realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia
w�rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży”1.

Nie jest to łatwy do realizacji temat w pracy z dzieckiem
młodszym. Wiąże się to z sytuacją rodzinną, w jakiej
znajdują się poszczególne dzieci. Trudno mówić małym
dzieciom o pożądanym modelu rodziny „mama, tata
i�dzieci”, jeśli niektóre z nich funkcjonują w innej
rzeczywistości. Wśród dzieci w danej grupie (klasie) będą
takie, które są wychowywane przez samodzielną matkę,
wywodzące się z rozbitej rodziny, funkcjonujące w rodzinie
zrekonstruowanej lub w rodzinie, w której jedno
z�rodziców jest na tak zwanej emigracji zarobkowej.
Nie�chcąc urazić żadnego z dzieci trzeba do tematu
rodziny podejść z wyjątkową delikatnością.

Byłam niezwykle ciekawa jak dzieci rozumieją pojęcie
„rodzina”. W związku z tym poprosiłam o zrobienie na
ten temat sondy wśród uczniów drugiej klasy w jednej
z�olsztyńskich szkół. Zadano dzieciom pytanie:„Co to jest
rodzina?”. Dzieci bardzo często definiując pojęcie rodziny
wymieniały jej członków: rodziców i rodzeństwo,  ale
również dziadków, a nawet mieszkające z nimi zwierzęta.
Np.: „Rodzina to mój dziadek i babcia i oczywiście
rodzice. Rodzice ciągle pracują i ja siedzę z dziadkiem.
Rodzina to najważniejsza rzecz na świecie”; „Rodzina to
mama, tata, babcia i dziadek. No i oczywiście ja”;
„Rodzina to mama, tata i moi bracia. Ja kocham moją
rodzinę. Do rodziny należy też nasz kot ”.

Sporo dzieci zwróciło uwagę na fakt, że ich rodzice są
bardzo zapracowani i że one często zostają pod opieką
dziadków. Z wypowiedzi uczniów można było również
wywnioskować ich rozumienie funkcji rodziny: wspólne
zamieszkanie, relacje i więzi (pokrewieństwa
i�emocjonalne) oraz przekazywania wzorców kulturowych.
Oto niektóre z nich:

„Rodzina ma swoje tradycje rodzinne. Zawsze mogę
liczyć na swoją rodzinę. Mój brat pomaga mi, kiedy sobie
nie radzę”;

„Rodzina to wspólny dom, gdy jesteśmy razem i gdy
się kochamy. Ktoś, kto nie ma rodziny musi być bardzo
smutny”;

„Rodzina spędza ze sobą czas. Może wyjechać
na�wakacje. Super są wycieczki rowerowe z moim tatą”;

„Rodzina to to, że jesteśmy wszyscy razem. Możemy
na siebie liczyć i pomagać sobie w potrzebie”;

„Rodzina jest bardzo ważna. Mama może mnie
przytulić, kiedy tego potrzebuję. W mojej rodzinie jest
dużo osób, bo ja mam dużo rodzeństwa i to jest bardzo
dobrze”;

„Rodzina to wszystko, co jest związane z miłymi
rzeczami. Ktoś, kto nie ma rodziny, nie ma się do kogo
przytulić”.

Wypowiedzi uczniów uświadomiły mi, że poruszając w
pracy z dziećmi młodszymi tematykę dotyczącą rodziny
należy skoncentrować się przede wszystkim na zadaniach,
jakie spełnia rodzina funkcjonalna. Rodzina funkcjonalna
w mim rozumieniu to taka, która zaspokaja szeroko
rozumiane potrzeby swoich członków (bytowe,
bezpieczeństwa, emocjonalne)2.

O ile łatwo jest mówić z dziećmi na temat zadań dobrze
funkcjonującej rodziny, o tyle trudniej jest rozmawiać
o�kryzysach, które dotykają prawie każdą rodzinę.
Mam�tu na myśli różnorodne sytuacje, które zaburzają jej
prawidłowe funkcjonowanie i dotykają również dzieci.

Może to być choroba lub śmierć jednego z członków
rodziny, kryzys związany z utratą pracy przez jednego
z�rodziców, rozwód albo założenie przez rozwiedzionych
małżonków nowych rodzin i związane z tym życie dziecka
w rodzinie zrekonstruowanej. Rolą dorosłych jest wtedy
pomóc dziecku w znalezieniu się w nowej, nietypowej
dla niego i trudnej sytuacji. Omawiając z uczniami
tematykę rodziny nie sposób pominąć milczeniem tego
typu sytuacje. One są i mogą dotyczyć dzieci lub ich
kolegów - teraz albo w przyszłości.

W takich okolicznościach warto skorzystać z literatury
dla dzieci, w której bohaterowie przeżywają podobne
problemy. Dlaczego właśnie literatura dla dzieci?
Otóż�dzieci bardzo utożsamiają się z bohaterami
dziecięcymi i przeżywają ich problemy. Świadomość, że
ulubiony bohater  znalazł się w podobnej sytuacji może
pomóc dzieciom w zrozumieniu problemów, które
dotykają jego rodzinę lub rodzinę jego rówieśników3.

Jedną z popularnych lektur, adresowanych do dzieci
młodszych, jest „Dziewczynka z parku”4. Bohaterka,
Andzia, przeżywa utratę ojca, który zmarł po długiej
chorobie.  Problemem dziewczynki jest nie tylko utrata
ukochanego taty, ale również problemy psychiczne
i�bezsilność  jej matki, która nie potrafi poradzić sobie
z�żałobą. Matka jest załamana i nie jest w stanie spełniać
funkcji opiekuna - ucieka w sen, nie ma siły na podjęcie
wyzwań związanych z codziennością. Książka
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wzruszająca, ale również pokazująca etapy przechodzenia
żałoby i wychodzenia rodziny z kryzysu.

Inną pozycją, poświęconą śmierci członka rodziny, jest
„Ostatni dżem babci”5. Książka adresowana jest do dzieci
w  wieku przedszkolnym. Jej bohater jest świadkiem
choroby swojej babci. Przeżywa to tym bardziej, że jego
mama coraz więcej czasu spędza opiekując się
umierającym rodzicem. Zaledwie kilkuletni chłopczyk jest
świadkiem zmian, jakie zachodzą w chorującej babci.
Książka wzruszająca  i napisana językiem niezwykle
prostym, czytelnym dla najmłodszego odbiorcy.

Dzieci zwykle bardzo silnie są związane ze swoimi
dziadkami, którzy niejednokrotnie są towarzyszami ich
wspólnych zabaw, chętnie spędzają z dziećmi czas,
opiekują się nimi, rozpieszczają je. Ich choroba, związane
z nią zmiany oraz śmierć, mają ogromny wpływ na
funkcjonowanie całej rodziny.

Książka „Cukierek dla dziadka Tadka”6 porusza
problem choroby Alzheimera. Cierpi na nią dziadek
pięcioletniego Janka. Skutki choroby dziadka są
wyzwaniem dla całej rodziny, również dla wnuczka, który
z podopiecznego zmienia się w opiekuna dziadka. Książka
napisana z ogromnym wyczuciem, ale i z humorem.

Inną pozycją poruszającą ten sam problem jest piękna
książka „Listy do A. Mieszka z nami Alzheimer”7. Książka
w subtelny sposób ukazuje, jak poradzić sobie z chorobą,
przemijaniem i śmiercią. Autorka stara się wyjaśnić
małemu czytelnikowi, co dzieje  się w wyniku choroby
Alzheimera i jak to wpływa na życie rodziny. Książka warta
polecenia!

Życie i prawidłowe funkcjonowanie rodziny również
zaburza depresja jednego z rodziców. Tej problematyce
poświęcona jest książka „Włosy mamy”8. Potargane włosy
matki małej dziewczynki są metaforą jej depresji. Książka
ukazuje frustrację i bezsilność małego dziecka wobec
objawów choroby depresyjnej rodzica. Tekst i piękne
ilustracje pozwalają małemu czytelnikowi dzielić przeżycia
małej bohaterki: smutek wynikający z choroby i radość,
gdy zdrowie matki ulega poprawie i wszystko wraca do
„normalności”.

Inną pozycją, która również pokazuje etapy życia
rodziny i borykania się przez nią z kryzysem jest książka
„Jeż”9. Tu też autorka posłużyła się metaforą. Jeż i jego

kolce symbolizują lęk, niepewność małego dziecka.
Jeż�to mały adoptowany chłopczyk, który w miarę
oswajania się z nową sytuacją nabiera zaufania do czułych
rodziców adopcyjnych i traci swoje kolce. Książka
pozwala zrozumieć problem ale i wyjątkowość sytuacji,
jaką jest adopcja.

Wszystkie zaprezentowane przeze mnie pozycje
dotyczą sytuacji trudnych, jakie mają lub mogą mieć
miejsce w rodzinie małych czytelników. Mimo dramatów
przeżywanych przez ich bohaterów pokazują, że silna
rodzina potrafi wspólnie przejść przez kryzys i go
przetrwać. To, co łączy bohaterów, to miłość pomiędzy
członkami ich rodzin i dążenie do rozwiązania problemów,
z jakimi się borykają. Dzięki lekturze dziecko może
zrozumieć, że idealna rodzina to nie taka, która nie
przeżywa sytuacji trudnych, ale taka, która potrafi im się
przeciwstawić i wspólnie je przetrwać.

Agnieszka Spikert
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Subiektywny wybór spektakli
z�sezonu 2021/2022,

czyli na co warto wybrać się
do teatru z uczniami

Ostatni sezon teatralny minął mi w pociągu, gdzieś
pomiędzy Poznaniem, Olsztynem i Toruniem. W nostalgii
lipca, kiedy w teatrach pustki, spojrzałam wstecz na to,
co obejrzałam i mimochodem zaczęłam sporządzać
w�głowie listę spektakli, które koniecznie muszę polecić
mojej mamie - a ona swoim uczniom. O dziwo, zebrało
się ich nawet kilka, co rzadko zdarzało się, gdy niemal
cały sezon spędzałam w warszawskich teatrach.

Ubiegły rok nie był dla teatralnej Warszawy udany - na
palcach jednej ręki można policzyć to, co faktycznie
zasługuje na uwagę w ogóle, nie mówiąc o szukających
dobrego teatralnego doświadczenia uczniach
i�nauczycielach. Postanowiłam tę moją wyobrażoną listę
polecanych spektakli spisać - zaznaczając, że jest to
oczywiście całkowicie subiektywny wybór tego, co
uważam za potencjalnie cenne dla uczniów szkół
ponadpodstawowych. Większość z nich, jeśli nie całość,
powinna być w repertuarach w obecnym sezonie
teatralnym, więc warto wziąć je pod uwagę podczas
planowania szkolnych wyjazdów.

Ostatni sezon zdecydowanie wygrał Poznań, gdzie
w�Teatrze Nowym oraz w Teatrze Polskim można było
zobaczyć chyba najciekawsze spektakle w kraju.
„Alte�hajm / Stary dom” w reżyserii Marcina
Wierzchowskiego (Teatr Nowy w Poznaniu) podejmuje
temat relacji polsko-żydowskich w trakcie II wojny
światowej i tego, jak rodzinne tajemnice i traumy wojenne
kształtują ludzi współczesnych. Artyści w sposób
mistrzowski rozłożyli napięcia między powagą historii a
groteską współczesności i poprowadzili narrację tak
ciekawie i gładko, że nie odczuwa się długości spektaklu
(która na początku może trochę przestraszyć).

„Alte hajm” będzie świetnym uzupełnieniem zajęć
i�lektur związanych z wojną i pomoże uczniom lepiej
zrozumieć połączenia między historią a teraźniejszością.
(Spektakl jest przeznaczony dla osób od 16 roku życia)

Kolejnym poznańskim spektaklem, który ujmuje swoją
przemyślaną formą i ważnym przekazem, jest
„Cudzoziemka” w reżyserii Katarzyny Minkowskiej (Teatr
Polski w Poznaniu). Nie jest to klasyczna adaptacja dzieła
Marii Kuncewiczowej - spektakl młodej reżyserki wchodzi
na wyższy poziom i pokazuje nam kulisy relacji rodzinnych
tytułowej cudzoziemki. Akcja rozgrywa się na pogrzebie
bohaterki, która sama na scenie jest obecna jako duch.
Minkowska postanowiła przyjrzeć się skutkom
toksycznych zachowań głównej bohaterki w jej rodzinie -
tematem przewodnim przedstawienia jest więc trauma.
Obserwujemy, jak inni bohaterowie próbują swoje traumy
- mniejsze i większe - przepracować i wyzwolić się od
wpływów martwej już, aczkolwiek nadal wpływowej, matki
i żony. Spektakl może być niezwykle cenny dla młodych,
którzy w wieku licealnym powoli odkrywają sensy

i�podstawy relacji, również tych rodzinnych, i może im
pomóc zrozumieć procesy stawiania granic wobec
różnych toksycznych zachowań.

Szczególnie miłym zaskoczeniem sezonu był nowy
spektakl w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza pt.
„Łatwe rzeczy” w reżyserii Anny Karasińskiej. Jest to jeden
z najlepszych spektakli reżyserki w ostatnich latach,
natomiast dla olsztyńskiej sceny stanowi on zupełnie nową
jakość i sposób robienia teatru. „Łatwe rzeczy” to pusta
Scena Margines i dwie świetne aktorki: Irena Telesz-
Burczyk oraz Milena Gauer. Obserwujemy ich
balansowanie na granicy siebie i roli, a tematem
przewodnim jest teatr i kobiecość. Zestawienie tych dwóch
aktorek i sposób, w jaki kreują siebie na scenie oraz swoje
historie, jest urzekający, a w przedstawieniu, oprócz
wzruszeń, nie brakuje też dobrego humoru. „Łatwe rzeczy”
to lekcja tego, jak robić dobry, intymny teatr o ważnych
tematach. To lekcja wrażliwości, humoru i feminizmu,
który polega na czerpaniu z innych kobiet i wspieraniu
ich. Spektakl trwa niecałą godzinę i grzechem jest go nie
zobaczyć - czy w gronie nauczycielskim, czy uczniowskim
(dla obu grup bowiem będzie z pewnością otwierający).

Kończąc, dodam to, na co z pewnością nie polecam
się wybierać, a co może kusić ze względu na chęć
pokazania młodzieży Moliera na scenie. W tym przypadku
jednak za wyprawę na Moliera można słono przypłacić
zażenowaniem. „Don Juan” w reżyserii Radosława
Rychcika w Teatrze Nowym w Łodzi aż krzyczy tandetą,
niedopracowaniem, a przede wszystkim seksizmem. Tak,
jak Rychcik słynie z uwspółcześniania tekstów i bardzo
jasnej konwencji, tak ten spektakl jest mieszaniną strojów,
zachowań i scen bez charakteru, a stereotypowe
i�seksistowskie podteksty jeszcze pogarszają sprawę.
Jeżeli chcemy pokazać młodzieży dobry, wartościowy
i�współczesny teatr, nie warto wybierać się na „Don Juana”
w tym wydaniu. Zdecydowanie lepiej poświęcić tę
dodatkową godzinę drogi z Łodzi do Warszawy, by
obejrzeć niedoskonałe, ale zdecydowanie bardziej
ciekawe i pachnące młodością „Przemiany” w reżyserii
Michała Borczucha w Teatrze Studio.

Teatr Nowy w Poznaniu
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Nie pisałam o głośnych krakowskich „Dziadach”
w�reżyserii Mai Kleczewskiej i nie będę się nad nimi
rozpisywać, ponieważ to oczywista najwyższa
konieczność, do której nie wypada namawiać.
Czegokolwiek nie sądzimy o reżyserce czy
reinterpretacjach wielkich dzieł - „Dziady” Kleczewskiej
będą z pewnością jednym z najcenniejszych doświadczeń
teatralnych uczniów. Za dziesiątki lat wspominać je
będziemy tak jak inne, ważne inscenizacje „Dziadów”
w�historii, a Wasi uczniowie będą mieć to osobiste
doświadczenie w pamięci. Każdej inscenizacji tak ważnego
tekstu warto dać szansę. Młodzież, znając lekturę choćby
pobieżnie, może później krytycznie spojrzeć na to, co
zrobiono z tekstem, co wyszło, a co nie zadziałało.
Nowatorskie odczytania Mickiewicza mogą tylko posłużyć
uczniom, w żadnym wypadku zaszkodzić - najlepiej
przecież zapamiętuje się to, czemu towarzyszyły
największe emocje, niezależnie od tego, czy to
eksperyment teatralny w klasie, czy na dużej scenie Teatru
Starego w Krakowie.

Iga Skolimowska

teatrolo¿ka, Olsztyn

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 r. - warsztaty

terenowe „Lubajny-Zwierzewo – skrajobrazowanie czyli

powrót do dobra wspólnego”

W sobotę 17 września 2022 roku, w ramach 30. polskiej
edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie gminy
Ostróda odbyły się warsztaty terenowe „Lubajny-
Zwierzewo – skrajobrazowanie czyli powrót do dobra
wspólnego. Spacer poznawczy i warsztaty planistyczne
dla wszystkich”.

Skrajobrazowanie to próba fizycznego i duchowego
zbliżenia wartości zawartych w krajobrazie widzialnym
i�wspomnieniach przywoływanych przez uczestników
warsztatów. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wójta
Gminy Ostróda i pod opieką Alicji Szarzyńskiej (kierownik

Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej/Warmińsko-
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie)
oraz Wiesława Skrobota (Pełnomocnik Wójta Gminy
Ostróda ds. Dziedzictwa Kulturowego), przy wsparciu
radnej Anny Lewandowskiej i Koła Gospodyń Wiejskich
„Luba” w Lubajnach.

Wędrówkę rozpoczęliśmy od starego cmentarza
w�Zwierzewie, gdzie Alicja Szarzyńska odkryła przed
uczestnikami tajemnice roślin, które tu niegdyś
posadzono. Wspólnie nazwaliśmy to miejsce„ogrodem
pamięci” i postanowiliśmy, że w przyszłości przy bramie
cmentarnej stanie tablica opisująca bogactwo roślinne
cmentarza. Uczestnicy poznali także mityczne początki
wsi Zwierzewo związane z postacią szamana Baltanaksa.

Trasa warsztatów powiodła nas w kierunku Lubajn - do
bagna nazywanego przed II wojną światową Piekłem.
Z�zapisków poczynionych przez ostródzkiego nauczyciela
Daniela Gottfrieda Salleta wiadomo było, że na wysepce
bagiennej w 1916 roku odkryte zostało stanowisko cennej,
rzadko w tych okolicach występującej, drapieżnej
owadożernej rośliny, rosiczki pośredniej. Z odkryciem tym
związane jest ciekawe podanie lokalne o bogince
nazywanej Rassą z Lubajn. Naszym zadaniem było – po
przeczytaniu podania – odszukanie wśród traw tej
niezwykłej rośliny. Tym razem nie udało się, ale uczestnicy,
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zauroczeni opowieścią, postanowili wrócić na bagno
w�czerwcu przyszłego roku, kiedy szansa na odnalezienie
rosiczki będzie większa i jeszcze raz podjąć wyzwanie.
Postanowiliśmy także, że bagno Piekło stanie się scenerią
plenerowego przedstawienia o historii Rassy z Lubajn.

W Lubajnach odwiedziliśmy pozostałości dawnego
majątku. Zastanawialiśmy się, jaką funkcję może mieć
w�przyszłości zrujnowany dziś dwór i zabudowania
folwarczne. Dyskusja - przeplatana wspomnieniami sprzed
kilkudziesięciu lat, gdy funkcjonowało tu Państwowe
Gospodarstwo Rolne i wielu mieszkańców wsi
przychodziło z kanką po mleko ze świeżego udoju –
doprowadziła do konkluzji, że to miejsce powinno wrócić
do życia wsi i stać się ważnym centrum rozwoju nie tylko
Lubajn, ale całej okolicy, w tym wsi Zwierzewo. Nie będzie
w tym nic nowego, ponieważ obie wsie powstały
w�średniowieczu jako tzw. Doppelgut, czyli dobra
połączone. Skrajobrazowanie podjęte podczas naszych
warsztatów służyło uświadomieniu tego wspólnego
dziedzictwa. Udało się, o czym świadczyły rozmowy
podczas podsumowania w gościnnych progach Centrum
Aktywności Społecznej KGW „Luba”. Gospodynie
ugościły nas pyszną pizzą własnego wypieku i smakowitą
korzenną herbatą. Dziękujemy:)!

Za rok spotykamy się znów na szlakach Europejskich
Dni Dziedzictwa!

dr Wies³aw Skrobot

Zegar słoneczny
na Wzgórzach Dylewskich

W sierpniu przy lapidarium geologicznym na Dylewskiej
Górze, w Wysokiej Wsi, rozpoczęto tworzenie
równikowego zegara słonecznego. Konstrukcja tego
urządzenia wymagała, m.in.: znalezienia
nasłonecznionego miejsca przy lapidarium, wyszukania
głazu narzutowego na terenie żwirowni GLAZNOTY,
wyznaczenia południka miejscowego za pomocą GPS.
Projekt zegara został wybrany tak, aby wkomponować
się w otoczenie zbudowanego w 2015 r. lapidarium
(kolekcja skandynawskich głazów narzutowych).
Konstrukcja urządzenia zostanie ukończona jesienią.
Równikowy zegar słoneczny na pewno nie tylko wzbogaci
i uzupełni lekcje fizyki, matematyki i geografii, ale będzie
także ciekawą atrakcją turystyczną na Szlaku
Kopernikowskim. W 2023 roku będziemy obchodzić 550.
rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika – jednego
z�najbardziej znanych polskich astronomów, kanonika
warmińskiej kapituły, matematyka, ekonomisty,
kartografa, lekarza.
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Nauczyciele zwiedzali powiat
szczycieński

24 września 2022 r. grupa nauczycieli wzięła udział
w�wycieczce zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Inspiracją
do zorganizowania wycieczki był wydany w 2017 roku,
dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Szczytnie,
przez Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne przewodnik:
„Turystyczny szlakI wojny światowej w powiecie
szczycieńskim”.

Nauczyciele rozpoczęli wycieczkę od zwiedzenia
kościoła ewangelickiego w Pasymiu, gdzie obejrzeli
między innymi tablice poświęcone członkom parafii
poległym w trakcie I wojny światowej. O historii kościoła
opowiedział im w barwny sposób pastor Witold Twardzik.
Z Pasymia wycieczka udała się na cmentarz ewangelicki
w Szczytnie, na terenie którego znajduje się kwatera
wojenna. Kwatera jest miejscem pochówku 170 żołnierzy
armii niemieckiej i 78 żołnierzy armii rosyjskiej.

Najważniejszym punktem wycieczki była Karolinka,
a�dokładniej znajdujący się nieopodal niej pomnik
generała Samsonowa. Generał Samsonow stał na czele

Realizatorzy projektu na Wzgórzach Dylewskich:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztynek, Olsztyńskie
Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Zespół
Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz
Dylewskich.

Alicja Szarzyñska

 W-M ODN w Olsztynie
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II�Armii, która w sierpniu 1914 roku wkroczyła od południa
do Prus Wschodnich. Gdy bitwa pod Tannenbergiem była
już przegrana, generał wraz ze swoim sztabem próbował
przedrzeć się na południe. Po przekroczeniu drogi i linii
kolejowej Wielbark - Nidzica i porzuceniu przez swoich
oficerów Samsonow w nocy z 29 na 30 sierpnia odebrał
sobie życie strzałem w głowę z pistoletu. Przez rok
zarówno Rosjanie, jak i Niemcy nie wiedzieli, gdzie się
podział Samsonow. Dopiero wdowa postanowiła
odszukać jego ciało. W tym celu udała się do Prus
Wschodnich, co w trakcie wojny było skomplikowanym
przedsięwzięciem. W 1915 roku ciało generała
ekshumowano i przez Szwecję zabrano na Ukrainę, do
wsi Jakimowka, gdzie zostało pochowane. Jeszcze przed
ekshumacją postawiono na grobie generała drewniany,
prawosławny krzyż, a w 1925 roku w miejscu jego
pierwszego pochówku wybudowano z kamienia polnego
pomnik, który stoi do dnia dzisiejszego.

W Księżym Lasku uczestnicy wycieczki zwiedzili
cmentarz ewangelicki z kwaterą wojenną. Położona w
północno-wschodniej części cmentarza kwatera wojenna
należy do najoryginalniejszych i najlepiej zachowanych
w powiecie szczycieńskim. Kwatera i prowadzący do niej
korytarz obsadzony jest tujami. Wyróżnia się grób Fritza
Norry z płytką z czarnego szkła. Pod dużym,

umieszczonym na podwyższeniu głazem spoczywa Curt
Dimart. Łącznie pochowano tu 13 żołnierzy armii
niemieckiej i 10 żołnierzy armii rosyjskiej. Cmentarz ten
jest również miejscem pochówku powstańca
styczniowego, na grobie którego widnieje napis: Gratia
Victis. Zobaczyć można też tu wiele ciekawych, żeliwnych
krzyży. W zachodnim krańcu cmentarza znajduje się
kwatera rodziny Surmińskich. Najsłynniejszym
przedstawicielem tej rodziny był Heinrich Leopold
Sumiński, który w latach 1841-1863 był pastorem
w�Księżym Lasku, gdzie prowadził działalność
wydawniczą w języku polskim. Jego ostatnim probostwem
były Rozogi, w których doprowadził do rozpoczęcia
budowy nowego kościoła. Na emeryturze zamieszkał
w�Księżym Lasku, gdzie po śmierci w 1891 r. został
pochowany. Około 2010 r. żeliwny krzyż z jego grobu
został zniszczony, a następnie przeniesiony do
rozowskiego lapidarium. Kilka lat temu krzyż ten został
naprawiony i�ponownie ustawiony na swoim miejscu.
Cmentarz porośnięty jest pięknymi, wiekowymi dębami
i�sosnami.

Z Księżego Lasku wycieczka udała się do Klonu, który
jest wsią znaną z dużej liczby drewnianych chałup. Są tu
też dwa kościoły, zbudowany w latach 1859-61 katolicki
oraz wzniesiony w latach 1935-1937 ewangelicki.
Ten�drugi uległ w 2012 roku pożarowi i jest obecnie
odbudowywany. Na ulokowanym za wsią cmentarzu
ewangelickim znajduje się kwatera wojenna, natomiast
na cmentarzu katolickim zobaczyć można między innymi
grób Jakuba Pałaszewskiego - powstańca styczniowego.
Z historycznych ciekawostek znajdujących się w Klonie
warto wymienić jeszcze postawiony w 1923 roku pomnik
upamiętniający mieszkańców wsi poległych w trakcie
Wielkiej Wojny. Pomnik ten stoi pod posadzonym
w�1900�r. dębem upamiętniającym osiemnaste urodziny
niemieckiego następcy tronu - Wilhelma Hohenzollerna.

Ostatnim punktem programu były Dźwierzuty i najlepiej
zachowany mazurski cmentarz z kwaterami z I wojny
światowej. Cmentarz ten jest czynny od średniowiecza.
Zobaczyć można na nim obok licznych żeliwnych krzyży,
ciekawe, bo pochodzące z początku XX wieku tabliczki
z�czarnego szkła. Ze względu na bogatą i różnorodną
roślinność warto tu zaglądać o różnych porach roku.
Wiosną i latem na terenie cmentarza kwitną różne kwiaty,
natomiast jesienią uroku dodają mu wiekowe, pokryte
kolorowymi liśćmi drzewa.

Na terenie powiatu szczycieńskiego jest wiele
ciekawych zabytków i wartych odwiedzenia miejsc
historycznych. Można udać się tu na wycieczkę, nie tylko
śladami I wojny światowej.

Witold Olbryœ

Szko³a Podstawowa w Olszynach
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Jak dziecięca wyobraźnia porwała
uczestników, czyli…..

„Koty Kopernika” w nowej, baśniowej, odsłonie

To niezwykłe wydarzenie miało miejsce 22 czerwca
2022 r. w auli olsztyńskiego Planetarium, w godzinach:
11.00 – 13.00. Mowa tu o konferencji podsumowującej
konkurs plastyczny pt. „Koty Kopernika”. Przedsięwzięcie
zorganizowano z inicjatywy W-M ODN w ramach
przygotowań do obchodów Roku Kopernikowskiego,
a�dofinansowano z budżetu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Turniej adresowany był do przedszkolaków i uczniów klas
I – III szkół podstawowych województwa warmińsko –
mazurskiego. Spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.
Zadaniem dzieci było stworzenie pracy plastycznej
promującej Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Motywem
przewodnim rysunków miały być koty, a plastyczny
wizerunek tych zwierząt miał symbolicznie podkreślać
dawną obecność Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

Do W-M ODN spłynęło ponad 150 prac z różnych
(często odległych od siebie) miejsc w województwie.
Poziom był bardzo wysoki, a komisja oceniająca
w�składzie: Alicja Szarzyńska: przewodnicząca, Iwona
Jurczak, Ewa Kiryła: członkinie, po burzliwych dyskusjach,
wyłoniła zwycięzców. Nagrody i wyróżnienia – zarówno
dla uczniów biorących udział w konkursach, jak
i�nauczycieli opiekunów – zostały rozdane podczas
konferencji.

Nie będę powtarzać przebiegu wydarzenia, bo: Kto�tam
z gośćmi był, miód i wino pił, a Co widział i słyszał na
stronie W-M ODN (zakładka: OCEE!) umieścił (zapraszam
do lektury krótkiego sprawozdania z relacji: https://
wmodn.olsztyn.pl/ocee/konferencja-podsumowujaca-
konkurs-plastyczny-koty-kopernika/). Możecie tam
poczytać o przebiegu wydarzenia oraz poznać nazwiska
laureatów konkursu.

Wydarzenie to: pomysł, atmosfera, walory dydaktyczno
– wychowawcze, skłoniły mnie do refleksji, którymi
chciałabym się z Państwem podzielić, inspirując tym

samych do organizowania podobnych przedsięwzięć
w�macierzystych placówkach. Obcując z dziećmi, z ich
bogatą wyobraźnią, spontanicznością, uważną i głęboką
obserwacją rzeczywistości, otrzymujemy niezwykły dar:
świadomość, co tak naprawdę w życiu jest ważne…
Ale�zacznijmy od początku.

Narodziny pomysłu

Skąd wiemy, że Mikołaj Kopernik lubił zwierzęta,
a�dokładnie koty? W księgach jego biblioteki znaleziono,
oprócz włosów astronoma, także … sierść dwóch kotów:
burego i rudego, które z pewnością przechadzały się po
mieszkaniu wielkiego astronoma. Co mruczały
astronomowi nad uchem, kiedy wylegiwały się
w�komnatach Mikołaja? To właśnie pozostawiliśmy
wyobraźni naszym odbiorcom. Celem konkursu było
zwiększenie zainteresowania najmłodszych dzieci
postacią Mikołaja Kopernika, który był mieszkańcem
Olsztyńskiego Zamku (w latach: 1516 – 1519 i 1520 –
1521). Naszym zamiarem było również zachęcenie
uczestników do poszukiwania śladów naukowca
w�Olsztynie oraz budowli pamiętających czasy wielkiego
astronoma. Organizując to przedsięwzięcie,
zapoczątkowaliśmy obchody 550 rocznicy urodzin
astronoma, którą będziemy obchodzić w 2023 r.

Budzenie wyobraźni, wrażliwości dziecka

i�pozytywne tego efekty

Nie jest tajemnicą, że wyobraźnia dziecięca potrafi
tworzyć nowe światy, ożywiać zwykłe przedmioty
i�ubarwiać szarą rzeczywistość. Tak też się stało
w�przypadku nadesłanych rysunków ….. Mogliśmy
zobaczyć układ gwizd na sklepieniu przypominający kota,
Kopernika w objęciach czułego kota i czułego Mikołaja
obejmującego kota, koty spacerujące po murach Zamku
Olsztyńskiego, koty na Ziemi i koty w Niebie … Dzieci
w�niezwykły sposób połączyły wiedzę o wielkim
astronomie, miejscach z nim związanych i legendę na
temat posiadania tych zwierząt domowych.
W�niekonwencjonalny sposób zostały uwrażliwione na
swoje otoczenie, a to jeden z pierwszych kroków
w�procesie nabywania umiejętności społecznych.
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Od�najmłodszych lat powinno się pobudzać dzieci do
dostrzegania niezwykłości, piękna w codzienności,
tworząc w ten sposób podstawę, na której będzie się
rozwijać jego wrażliwość. Uczucie to stanowi pierwszy
krok w procesie uczenia się empatii, jednej
z�najważniejszych cech pomagających zapobiec
przemocy. Wrażliwość na potrzeby innych, którą
nauczyciele pomagają dziecku rozwijać, pozwoli mu
w�przyszłości stwarzać głębsze i bardziej
satysfakcjonujące relacje z innymi.

My, dorośli, również coś zyskaliśmy, obcując
z�dziecięcymi dziełami sztuki? Bezcenną wiedzę…
W�trosce o jakość naszego dorosłego życia
przypominam, cytując Walta Whitmana: „Wszystko, co

znam, to wyłącznie cuda... Czy stoję pod drzewem w lesie...

czy rozmawiam za dnia z kimś, kogo kocham, albo nocą

śpię z kimś, kogo kocham... Podziw budzące owady w

powietrzu... cienka krzywizna wiosennego nowiu... to dla

mnie cuda, całość pełna powiązań, a jednak każdy jej

składnik odrębny i na swoim miejscu... każdy cal sześcienny

przestrzeni jest cudem... Codzienny...zwykły...trud - nie! -

Codzienny... zwyczajny... cud...” (https://
www.bib l ionetka.p l /ar t .aspx?id=35782&aid=
199680&answer, dostęp 1.09.2022).

 I niech się zadzieje …

Bliskie relacje z rodziną

Na uroczystość tłumnie przybyli najbliżsi laureatów:
rodzice, dziadkowie, przyjaciele, aby towarzyszyć im
w�tym ważnym dniu. W ciągu kilkunastu minut konferencja
przekształciła się w spotkanie rodzinne: były uściski,
gratulacje, wyrazy uznania, pamiątkowe zdjęcia.
Na�twarzach opiekunów dało się zauważyć radość i dumę.
Była to również okazja do zbliżenia się do siebie,
pogłębienia relacji rodzinnych oraz uzewnętrznienia uczuć.
To właśnie w takich okolicznościach placówka staje się
partnerem w procesie wychowywania. Nie chodzi
o�wtłaczanie w głowy uczniom co jest dobre , a co złe.
Chodzi o uwolnienie pozytywnych emocji, które,
niewątpliwie, pozytywnie wpływają na umocnienie/
pogłębienie relacji w rodzinie. Jest to wartość, która –
odpowiednio pielęgnowana – stanie się dla pociech

kompasem na całe życie, zbiorem wskazówek
pomagających stawać się naszym podopiecznym
lepszymi ludźmi. Na nic zda się prawienie morałów, jeśli
nie idzie za nim spójne postępowanie. Ważne jest, aby
dziecko od razu kojarzyło wartości z odpowiednimi
zachowaniami i postawami. Dlatego naśladując
zachowania rodziców, ich emocje, zaczyna ono
postępować w zgodzie z określonymi wartościami, choć
jeszcze nie umie ich zdefiniować. Dostrzegając
autentyczny entuzjazm rodzica, radość z osiągniętego
sukcesu, towarzyszenie podczas wyróżnienia – dziecko
ma poczucie bezpieczeństwa i pewność, że warto
angażować się w różne przedsięwzięcia.

Wzmacnianie poczucia wartości dziecka

Wspieranie dziecka w jego przedsięwzięciach
i�pozytywnych postawach jest sposobem na wzmacnianie
kształtującej się właśnie tożsamości i budowania obrazu
samego siebie. Udział w konkursie „Koty Kopernika”
i�forma podsumowania dały taką możliwość. Budowanie
pozytywnej samooceny dziecka możliwe było dzięki
organizatorowi konkursu, koordynatorom realizacji
przedsięwzięcia oraz obecności rodziny podczas
wyróżnienia laureatów. Pozytywna samoocena to cenna
umiejętność, która pozwala czuć się dobrze we własnej
skórze. Jest podstawą tworzenia relacji z innymi.
Pamiętajmy, że wzmacnianie wiary we własne siły jest
jednym z najważniejszych elementów wychowania.
Dziecko, które nie kocha samego siebie, które postrzega
siebie jako kogoś, kto nie zasługuje na sympatię innych,
porównuje się z innymi i czuje, że do niczego się nie
nadaje, nie osiągnie odpowiedniego stopnia rozwoju
w�żadnym aspekcie swojego życia i nie będzie czuło się
szczęśliwe. Dlatego warto organizować w szkole różnego
rodzaju konkursy, ale nie można zapominać
o�odpowiedniej celebracji przedsięwzięcia. Niech dzieci
wyniosą z tego jak najwięcej. I nie chodzi tu tylko
o�poszerzanie wiadomości i umiejętności w określonym
obszarze, ale także rozwój kompetencji społecznych.
Warto zachęcać młodych ludzi do udziału i pokazywać
przy okazji, jak bardzo jesteśmy z nich dumni. Dajmy
im�odczuć, że w nich wierzymy i doceniamy ich zdolności.
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I nie zmieniajmy tych pochwał w rutynę. Nie pozwólmy
też myśleć, że nie popełnili żadnych błędów, że nie mają
ograniczeń ani wad, nad którymi powinni popracować.
Kształtowanie pozytywnego, a jednocześnie
realistycznego obrazu dziecka, to nasza wspólna
odpowiedzialność: rodziców i nauczycieli. Osoba
o�pozytywnej samoocenie łatwiej stawia czoła problemom
i trudnościom życiowym, nawiązuje bogatsze relacje
z�innymi, potrafi być szczodra, radosna i darzyć innych
szacunkiem.

 Wzmacnianie poczucia własnej wartości – między
innymi poprzez odpowiednio organizowane konkursy -
jest po prostu budowaniem w dziecku przekonania, że�ma
wszelkie potrzebne w życiu kompetencje i zasługuje na
szczęście.

Treści z podstawy programowej na wczesnym

etapie edukacyjnym przemycone

Konkurs to doskonały sposób na doskonalenie
umiejętności z podstawy programowej. To nie jest strata
czasu! Odpowiednio dobrany temat i ciekawy sposób
realizacji mogą zdziałać cuda i przygotować fundamenty
do przyswajania wiadomości i umiejętności na kolejnym
etapie edukacyjnym. Czego uczyli się uczestnicy turnieju
plastycznego „Koty Kopernika”, jeżeli chodzi
o�umiejętności polonistyczne określone w II etapie
edukacyjnym? Biorąc pod uwagę, że rysunek to historia
w postaci obrazka, a przygotowana przez przedszkolaków
etiuda teatralna to kontakt z dziełem teatralnym, nasuwają
się następujące treści:

I. Kształcenie literackie i kulturowe= przekazywane
informacje na temat Mikołaja Kopernika oraz zapoznanie
z historią znalezionych włosów kota, wykorzystanie tej
wiedzy w postaci rysunku oraz scenariusza etiudy
teatralnej.

Uczeń: rozpoznaje fikcję literacką; rozróżnia i wyjaśnia
elementy realistyczne i fantastyczne; rozpoznaje czytany
utwór jako baśń, legendę, bajkę itd.; opowiada
o�wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń
i�rozumie ich wzajemną zależność; określa tematykę oraz
problematykę utworu; nazywa wrażenia, jakie wzbudza

w�nim czytany tekst; określa doświadczenia bohaterów
literackich i porównuje je z własnymi; przedstawia własne
rozumienie utworu i je uzasadnia; wyraża własny sąd
o�postaciach i zdarzeniach; wskazuje wartości w utworze
oraz określa wartości ważne dla bohatera; rozumie
swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury,
teatru itd.; wyodrębnia elementy składające się na
spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja,
charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka); filmu,
muzyki, sztuk plastycznych i audiowizualnych; odnosi
treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład
intersemiotyczny (np.rysunek, drama, spektakl teatralny);

II. Kształcenie językowe = omówienie treści rysunków,
prace nad przygotowaniem etiudy.

Uczeń: rozpoznaje typy wypowiedzeń, uwzględniając
cel wypowiedzi: wypowiedzenia oznajmujące, pytające
i�rozkazujące – rozumie ich funkcje i je stosuje; używa
stylu stosownego do sytuacji komunikacyjnej;
dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu
wypowiedzi; identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia
typy komunikatu: informacyjny, literacki, reklamowy,
ikoniczny; identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi;
rozpoznaje znaczenie niewerbalnych środków komunikacji
(np. gest, mimika, postawa ciała); stosuje intonację
poprawną ze względu na cel wypowiedzi;

III. Tworzenie wypowiedzi = omówienie treści
rysunków, prace nad przygotowaniem etiudy.

Uczeń: uczestniczy w rozmowie na zadany temat,
wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające
więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens;
wygłasza z pamięci tekst, ze zrozumieniem oraz
odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym
akcentowaniem, z odpowiednim napięciem
emocjonalnym i z następstwem pauz; tworzy opowiadania
związane z treścią utworu, np. dalsze losy bohatera,
komponowanie początku i zakończenia na podstawie
fragmentu tekstu lub na podstawie ilustracji;

IV. Samokształcenie = przygotowania do konkursu
i�występu.

Uczeń: korzysta z informacji zawartych w różnych
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źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;
rozwija umiejętność krytycznej oceny pozyskanych
informacji; poznaje życie kulturalne swojego regionu.

Bogactwo treści i umiejętności! Odpowiednio
dawkowane i skomentowane przez nauczyciela, zostaną
wpojone już na wczesnym etapie edukacyjnym.

Poeta poruszony całym przedsięwzięciem:

w�ogóle i w szczególe, czyli …. skąd się biorą

wiersze

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie
przedstawiły etiudę teatralną na temat prywatnego życia

Mikołaja Kopernika. Był Kopernik i były koty. Dzięki
profesjonalnej grze aktorskiej maluchy przekonały widzów,
że astronom miał wyjątkowy stosunek do czworonogów.
Po raz kolejny w niezwykły sposób połączyły wiedzę
o�wielkim naukowcu, miejscach z nim związanych i
legendę na temat posiadania tych zwierząt domowych.
Było na co popatrzeć!

Wrażliwy człowiek nie mógł przejść obok tego
wydarzenia obojętnie. Wybór przez Alicję Szarzyńską
takiej formy przybliżenia młodym ludziom sylwetki
wielkiego astronoma oraz ogromny odzew dzieci,
zainspirowały poetę do napisania wiersza:

Wielki Człowiek

Na ulicy Głowackiego, w towarzystwie drzew,

 warmińsko – mazurski ośrodek rozprzestrzenia się …

Dzieją się tu rzeczy, o których filozofom się nie śniło

 i nie znajdziesz przedsięwzięcia, którego by nie było …

Alicja Szarzyńska wiedzie w nich prym!

(Chcesz coś o skałach wiedzieć? Idziesz jak w dym!).

 Przygotowania do Roku Kopernikowskiego w innowacyjny sposób uświetniła,

 Mikołajowi wieniec laurowy wręczyła …

 Dzięki temu astronom stał się nam bliski

i wiemy, że kotu nie żałował miski.

 Na koniec rodzi się w myśli dygresja …

 „To taka ciekawa Wielkiego Człowieka wersja!”

 22 czerwca 2022 r., Planetarium w Olsztynie

Ewa Kiryła

W przyszłym roku będziemy obchodzić 550. rocznicę
urodzin Mikołaja Kopernika. W-M ODN czynnie włączył
się w obchody Roku Kopernikowskiego, organizując
różnorodne konkursy. Zachęcamy do wzięcia w nich,
udziału. Udowodniliście już, że macie dużą wiedzę na
temat tego wielkiego astronoma. Teraz trzeba to
wykorzystać. Zapraszamy!

 Ewa Kiry³a

W-M ODN w Olsztynie
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Uczyć efektywnie

Jednym z podstawowych kierunków polityki państwa
w roku szkolnym 2022/2023 jest wychowanie zmierzające

do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę,

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych

decyzji. Warto więc zastanowić się nad sposobami, dzięki
którym nasi uczniowie zdobędą odpowiednie w tym
zakresie kompetencje. Ciekawe propozycje, oparte na
pracy metodą problemową, zawiera artykuł przygotowany
przez Joannę Kostrzewę oraz jej studentów
uczestniczących w zajęciach metodyki języka polskiego
(„Polonistyka”, 5/2022). Nie tylko, na lekcjach języka
polskiego, same przykłady postaw bohaterów literackich
mają w kwestii realizacji wspomnianego kierunku istotne
znaczenie. Kluczowa w tym zakresie jest z pewnością
praca nauczyciela, który uczy krytycznego myślenia
i�przyczynia się do rozwoju autonomii ucznia w procesie
uczenia się.

Moje tegoroczne doświadczenia związane
z�doskonaleniem zawodowym w trakcie wyjazdu do
English Matters w Edynburgu utwierdziły mnie
w�przekonaniu, że w codziennej pracy nauczyciela, bez
względu na etap kształcenia czy nauczany przedmiot,
warto zwrócić uwagę na te elementy w procesie
dydaktycznym, które wspomagają ucznia w osiąganiu
przez niego dojrzałości oraz uzdalniających do
podejmowania odpowiedzialnych decyzji. W celu
wskazania złożoności i różnorodności tego procesu,
posłużę się określeniem strategie nauczania. Warto zatem
prześledzić owe strategie, by uświadomić sobie ich wagę
i stosować je systematycznie w szkolnej dydaktyce.
Koncentrują się one wokół zagadnień przygotowania do
realizacji zadania, procesu pozyskiwania wiedzy, jej
weryfikacji, przyswajania, stosowania w praktyce nowych
umiejętności oraz nabywania ważnych kompetencji
społecznych.

Strategie niezależnego uczenia, które nauczyciel
może stosować w swojej pracy to:

• wyznaczanie celów nauki;
• tworzenie sytuacji zachęcających uczniów do

wypowiedzi;
• koncentrowanie się w pracy w klasie na procesie,

a�nie tylko na realizacji treści;
• szukanie wyjaśnień;
• lokalizowanie informacji;
• identyfikacja kluczowych informacji;
• bazowanie na zdobytej wiedzy przy wprowadzaniu

nowej;
• dochodzenie do wiedzy na podstawie znajomości

kontekstu;
• rozwiązywanie problemów;
• nauka w grupach/ działania kooperacyjne;

• robienie notatek oraz zapisywanie refleksji przez
uczniów;

• używanie podpowiedzi do wspomagania pamięci;
• używanie wizualnych wskazówek do wspomagania

pamięci;
• przekazywanie informacji zwrotnej;
• ustalenie procedur samooceny;
• ocena własnych nawyków edukacyjnych;
• podsumowanie / ewaluacja pracy.
Należy jeszcze raz podkreślić, że celem tych strategii

jest promowanie  rozwoju autonomii ucznia w procesie
uczenia się, co powinno przekładać się na umiejętność
krytycznego myślenia, zaangażowanie, poczucie
sprawczości w procesie edukacji. Ich uniwersalny
charakter odnosi się także do organizacji pracy samego
nauczyciela, zgodnie z kompetencją kluczową  uczenia
się przez całe życie.

Proponuję, by formą autorefleksji stały się nasze
odpowiedzi na poniższe pytania:

Co robię, aby uczniowie stawali się niezależni?
w Opieram zajęcia na materiałach, które tworzą sami

uczniowie?
w Zadania testowe sprawdzają sobie nawzajem

uczniowie (połowa klasy sprawdza drugiej połowie)?
w Unikam korygowania i wyjaśniania? Porzucam formy

prezentowania materiału? Uczeń staje się partnerem?
w Tworzę sytuacje wyboru po to, aby uczniowie sami

decydowali o formie pracy?
w Organizuję raz w miesiącu spotkanie/ lekcję, aby

dyskutować na temat pracy domowej?
w W pracy stosuję różne metody i ćwiczenia?
w Realizuję prace projektowe, przy których uczniowie

muszą poszukiwać samodzielnie materiałów?
w Łączę uczniów w pary, aby się wzajemnie uczyli?

Uczniowie sami ustalają zadania domowe?

Wies³awa Zieliñska

W-M ODN, I LO w Olsztynie
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Z ¯YCIA SZKÓ£

Ukraiñska Szko³a

w Bartoszycach wœród

najlepszych z jêzyka

polskiego w Polsce
Jak co roku każdy ósmoklasista, ale nie tylko,

z�niecierpliwością czeka na wyniki egzaminów. Egzaminy
w roku szkolnym 2021/2022 były pewną weryfikacją
zdobytej wiedzy i umiejętności podczas trudnego okresu,
bo zdalnego nauczania w trakcieepidemii Covid-19.

Prawie 14 miesięcy nauki online, ograniczonego
kontaktu z realnością szkolną, emocjonalne przeżycia
związane z wojną w Ukrainie oraz pojawienie się ponad
50 dzieci uchodźców w naszej szkole, a mimo wszystko
uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8

z�Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

mogą być dumni z efektów wspólnej i trudnej pracy.
 Ogłoszone wyniki egzaminów zewnętrznych przez OKE

w Łomży potwierdziły po raz kolejny, iż w szkole
z�ukraińskim językiem nauczania, gdzie ogólnie językiem
komunikacyjnym jest język ukraiński, można osiągać
bardzo wysokie wyniki z języka polskiego.

Mamy ogromną przyjemność podzielić się sukcesem
tegorocznym wynikiem z języka polskiego. Uczniowie
uzyskali 77 %, co plasuje szkołę w 9 staninie –

najwyższym - z możliwych do zdobycia (skala staninowa
średnich wyników szkół określana jest w rozpiętości od
1- poziom najniższy - do 9 - poziom najwyższy). A biorąc

pod uwagę wynik procentowy, zajmujemy pierwszą

lokatę w Bartoszycach i powiecie bartoszyckim, a trzecią

w województwie.

Nauczycielka języka polskiego, Danuta Rohun, nie
ukrywa radości z osiągniętego wyniku, który jest efektem
doświadczenia w pracy dydaktycznej z uczniami,
odpowiedzialności oraz umiejętności dobrej współpracy
z rodzicami.Jest on dla niej szczególną nagrodą za
wieloletnią wytężoną pracę.

Warto też wspomnieć, iż w poprzednich latach
uczniowie osiągali 7 lub 8 stanin. Jest to kolejnym
potwierdzeniem, iż częste posługiwanie się językiem
ukraińskim nie jest przeszkodą w zdobywaniu wiedzy
i�osiągania wysokich wyników z języka polskiego, co
jednocześnie zaprzecza pewnym sterotypom w sposobie
myślenia części społeczeństwa polskiego.

3 laureatki i 2 finalistki z jêzyka polskiego

Wrêczenie nagród dla laureatów i finalistów wojewódzkich

konkursów przedmiotowych podczas miejskiej gali "Najlepsi

z Najlepszych" w Bartoszycach
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W bieżącym roku szkolnym nasza niewielka szkoła
może poszczycić się także osiągnięciami polonistycznymi
w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka
Polskiego, organizowanym przez Warmińsko-
Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Tegoroczny
wynik konkursu to 3 tytuły laureata i 2 tytuły finalisty wśród
ósmoklasistów, co stanowi największą liczbę tytułów
spośród wszystkich szkół w Bartoszycach i powiecie
bartoszyckim. Liczba uzyskanych tytułów, tj. około 50 %
uczniów klasy VIII, przekłada się także na ich niecodzienny
sukces (liczebność klasy ósmej to 11 uczniów). Wszyscy
laureaci i finaliści zostali nagrodzeni przez Burmistrza
Miasta Bartoszyce podczas tegorocznej Gali „Najlepsi
z�Najlepszych”, która odbyła się 23 czerwca 2022 r.

Nasi uczniowie dali z siebie wszystko i udowodnili,
że�nie ma rzeczy niemożliwych, nawet w trudnych
warunkach, zawsze trzeba skutecznie dążyć do celu,
systematycznie pracować i korzystać ze wszelkich
możliwości, jakie stwarza szkoła. A wtedy efektami mogą
się cieszyć wszyscy: nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz
dyrektor szkoły.

Lubomira Tchórz

Szko³a Podstawowa nr 8 w Bartoszycach

Trwaj¹ce mi³osierdzie

w Butrynach
Joanna Thamm z Tostedt już od 2008 roku wspiera

działalność Szkolnego Koła Caritas bł.ks.Jerzego

Popiełuszki w Butrynach. Kolejny raz ze swoją rodziną
przywiozła do szkolnej kuchni ok. 500 kg artykułów
spożywczych na dożywianie uczniów.

Pani Joanna współpracuje z Zespołem Parafialnym
Caritas przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Tostedt w diecezji Hildesheim w Dolnej Saksonii. Dyrektor
Małgorzata Kwiatkowska w imieniu uczniów Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Butrynach serdecznie dziękuje
pani Joannie za kolejny gest serca. Pani Thamm
pomagając szkole, angażuje do tego mnóstwo swoich
znajomych.

Krzysztof Gajewski

opiekun SKC w Butrynach


