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Droga Czytelniczko,

Drogi Czytelniku,

podobno język oraz sposób posługiwania się nim odzwierciedlają rzeczywistość, a nade

wszystko stan umysłu – mentalność - piszącego. To, jakiej formuły użyłem, zwracając

się do Ciebie, wielu nazywa wyłącznie poprawnością polityczną. Czasami mam

wrażenie, że ta, tzw. poprawność polityczna stała się wytrychem w rękach tych, których

mentalność zapuściła korzenie w XIX wieku, i ma stanowić swoistego rodzaju

usprawiedliwienie dla ich podłości, arogancji, dezawuowania wszystkiego, co inne,

wszystkich, którzy nie dają się wtłoczyć w ramy normatywności, a nade wszystko

usprawiedliwianiem dla dehumanizacji człowieka, głównie poprzez odbieranie mu

wolnej woli.

Chyba troszkę przesadziłem, osadzając taki sposób myślenia w XIX wieku, przecież

nie wypełniały go wyłącznie epoka wiktoriańska i pruski dryl. XIX wiek to także czasy

romantyzmu. Właśnie dobiega końca Rok Romantyzmu Polskiego ustanowiony w 200.

rocznicę pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. To właśnie

w�tym wydaniu padają wyjątkowe słowa:

— „Słuchaj dzieweczko!”— krzyknie śród zgiełku

Starzec, i na lud zawoła:

„Ufajcie memu oku i szkiełku,

Nic tu nie widzę dokoła.

(...)

„dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie —

A gawiedź wierzy głęboko:

Czucie i wiara silniej mówi do mnie,

Niż mędrca szkiełko i oko.

Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,

Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce;

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!

Miej serce i patrzaj w serce!” (wyróż. W.T.)

To, czego nie da objąć się rozumem, bez problemu zmieści się w sercu. Pisząc

za�poetą: wystarczy je tylko mieć i umieć wsłuchiwać się w jego głos.
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Droga Czytelniczko,

Drogi Czytelniku,

przyjmij na Święta Bożego Narodzenia życzenia w postaci słów kolędy. One najlepiej

oddadzą to, czego chciałbym wraz z całym zespołem redakcyjnym Tobie życzyć:

A nadzieja znów wstąpi w nas.

Nieobecnych pojawią się cienie.

Uwierzymy kolejny raz,

W jeszcze jedno Boże Narodzenie.

I choć przygasł świąteczny gwar,

Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,

Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,

Wbrew tak zwanej ironii losu.

Daj nam wiarę, że to ma sens.

Że nie trzeba żałować przyjaciół.

Że gdziekolwiek są - dobrze im jest,

Bo są z nami choć w innej postaci.

I przekonaj, że tak ma być,

Że po głosach tych wciąż drży powietrze.

Że odeszli po to by żyć,

I tym razem będą żyć wiecznie.

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat,

Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,

I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

A nadzieja znów wstąpi w nas,

Nieobecnych pojawią się cienie.

Uwierzyli kolejny raz,

W jeszcze jedno Boże Narodzenie.

I choć przygasł świąteczny gwar,

Bo zabrakło znów czyjegoś głosu.

Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,

Wbrew tak zwanej ironii losu.

Przyjdź na świat,

By wyrównać rachunki strat.

Żeby zająć wśród nas,

Puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,

I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.

Przyjdź na świat,

By wyrównać rachunki strat.

Żeby zająć wśród nas,

Puste miejsce przy stole.

Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,

I zapomnieć że są puste miejsca przy stole.

Maciej Szwed, Kolęda dla nieobecnych,

https://www.tekstowo.pl/

piosenka,koleda,koleda_dla_nieobecnych.html

Moc serdeczności na Nowy 2023 Rok.

Wojciech Tański

W-M ODN w Olsztynie
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Wspomnienie

o Eli Jermacz

Słowa wieszcza, które przywołałem we wstępie, nie
tylko miały dokumentować „nienormatywność” myślenia
ludzi już w XIX wieku, ale przede wszystkim być pretekstem
do wspomnienia wyjątkowej osoby, dla której pogrubiony
wers z powodzeniem mógłby być mottem życiowym –
Elżbiety Lucyny Jermacz, z którą przez ponad dwie
dekady miałem przyjemność współpracować, najpierw
przy przygotowaniach do wdrażania pierwszej zewnętrznej
matury z języka polskiego, a potem w W-M ODN
w�Olsztynie, biurko w biurko przez ponad 17 lat, czasami
siedem dni w tygodniu. Przez tyle czasu i w takiej sytuacji
ludzie siłą rzeczy poznają się lepiej...

Z Elą pierwszy raz zetknąłem się w 1996 r. Zapisałem
się wtedy na kilkudziesięciogodziny kurs z pomiaru
dydaktycznego prowadzony właśnie przez Nią. Wcześniej
o Niej słyszałem i nie ukrywam, że byłem Jej bardzo
ciekaw. Pomijając walory merytoryczne, erudycję, które
tak naprawdę byłem w stanie docenić dopiero po wielu
latach, od razu ujęła mnie osobowością. Był w niej jakiś
trudny do opisania magnetyzm, który przyciągał i sprawiał,
że czułem się naprawdę ważny. Zamieniliśmy wówczas
zaledwie kilka zdań. Mało znaczących, związanych
z�pracą, można rzecby kurtuazyjnych, ale nie. Odniosłem
wrażenie, że moja historia ją interesuje. Po latach
odkryłem, że tak samo ważna była dla niej opowieść
każdego człowieka, każdego nauczyciela, każdego
uczestnika szkoleń. Ją po prostu interesowali ludzie. Była
nimi wręcz zafascynowana. W każdym potrafiła dostrzec
coś wartościowego, tkwiący w nim potencjał. To nie była

maska, kolejna rola do zagrania, to była
bezpretensjonalna ciekawość ludzi. Na kursie z pomiaru
dydaktycznego powiedziała słowa, które niejednokrotnie
przywoływałem potem w trakcie swoich szkoleń:
Pamiętajcie o tym, żeby nie bać się stosować pomiar
dydaktyczny w praktyce szkolnej. Nawet jeśli będzie wam
szło to z oporami, nawet jeśli na początku będziecie
popełniać błędy, to ucząc się na nich, z czasem
nabierzecie wprawy. Nie bójcie się. Jeśli nie będziecie
praktykować, straciliście tu swój cenny czas.

Była późna jesień 2000 r. Pierwsza olsztyńska grupa
kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego
z�języka polskiego szkolona, m. in. przez Elę Jermacz.
W trakcie jednej z przerw podchodzi do mnie Ela
i�przedstawia mnie ówczesnej koordynator matury z języka
polskiego w OKE w Łomży. Ta pyta, czy nie chciałbym
kolejnej grupy poprowadzić wspólnie z Elą. Stoję
oszołomiony. Dukam coś, że chyba mogę spróbować.
W tym momencie rzuca mi się na szyję Elunia i wykrzykuje:
Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że będziemy razem
pracować. Cała Ona. Była już wówczas bardzo znaną
osobą w środowisku edukacyjnym nie tylko Olsztyna, a�ja
prawie nikomu nieznanym polonistą. Jednak to Ona się
tak cieszyła, jakby dostąpiła zaszczytu. Jakby to dla niej
współpraca ze mną była awansem… A było przecież
odwrotnie… Potem wielokrotnie widziałem, jak podobnie
cieszyła się na współpracę z innymi osobami. Niezależnie,
czy to był „zwykły” nauczyciel, czy „niezwykły” profesor
„belwederski”. Zawsze poczytywała sobie za zaszczyt
współpracę z innym człowiekiem.

Poprowadziliśmy wspólnie wiele grup kandydatów na
egzaminatorów. Starałem się dyskretnie podpatrywać Elę
w pracy, która po mistrzowsku łączyła zadaniowość
z�emocjonalnością. Wymagała, ale z empatią. Nie
okazywała zniecierpliwienia, czy chociażby najmniejszej
oznaki zdenerwowania. Po latach odkryłem, że gdy
dochodziło do sytuacji, w której mogłaby być dla kogoś
przykra, „zarządzała” przerwę. Szła wtedy na „papieroska”
i… wracała uśmiechnięta i pełna zapału do dalszej pracy.

Bywało, że Ela w trakcie szkoleń zwracała się do
uczestniczek „księżniczko” lub „królewno”. Robiła to też
w stosunku do koleżanek z pracy. Nie byłoby w tym nic
zaskakującego, gdyby nie fakt, że jednego z tych zwrotów
używała w znaczeniu pejoratywnym i był on oznaką
najwyższej jej irytacji. Który? … Niech pozostanie to
tajemnicą.

Nawet w zdenerwowaniu pamiętała, że słowa mogą
ranić. Głęboko wierzyła w sprawczą moc słów. Niektórych
wręcz się bała. Mawiała, że to przez słowa jej życie
potoczyło się tak, a nie inaczej. Wspominała, że gdy
chodziła do szkoły podstawowej, w szkole pojawił się
dziennikarz (już nie pamiętam dokładnie, z jakiej
przyczyny), który opisał historię Eli w gazecie, nadając
tytuł artykułowi: Ona jedna się wyrodziła. To wydarzenie
zmieniło życie Eluni. Jak sama mówiła, poczuła się
wyjątkowa, doceniona, nabrała pewności siebie. Uznała,
że „wyrodzenie się” zobowiązuje i, jak sama powiedziała
kilka lat temu, całe życie musiała grać rolę „wyrodzonej”.
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Sądziła, że tytuł artykułu zdeterminował jej życie.
Oczywiście artykuł przedstawiał ją jako tę, która na tle
trzynaściorga rodzeństwa wyróżniała się zacięciem
polonistycznym, w tym szczególne uzdolnienia
przejawiała w zakresie językoznawstwa.

Skoro słowa mają taką moc, to można nimi uskrzydlać
ludzi. Co z dużym powodzeniem czyniła. W ogóle skrzydła
były jej atrybutem. Ilekroć dyskutowaliśmy o Dedalu
i�Ikarze, zawsze brała stronę tego drugiego. Uważała, że
w Dedalu było zbyt mało pasji, skoro nie potrafił dać
ponieść się chwili, nie żył naprawdę. Co po jego długim
życiu, skoro nigdy nie doświadczył tej ekscytacji, co Ikar
– mawiała. I często dodawała:

Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła!
Elunia łączyła w sobie cechy obu tych postaci.

W�zakresie dydaktyki, nie tylko języka polskiego, jej
osiągnięcia śmiało można porównać z dokonaniami
Dedala, a zacięcie, z jakim wdrażała swoje pomysły
w�życie, jak dawała się im ponosić, z fantazją Ikara. To�Ona
rozpropagowała w naszym województwie pomiar
dydaktyczny, wcześniej robiąc studia podyplomowe
z�tego zakresu u profesora Bolesława Niemierki. Chyba
nie ma w województwie warmińsko-mazurskim szkoły,
w�której nie byłoby chociażby jednego nauczyciela, który
uczył się od Niej pomiaru dydaktycznego. To Ona była
prekursorką planowania wynikowego. Gorąco wspierała
egzaminy zewnętrzne. Została egzaminatorem egzaminu
maturalnego z języka polskiego w, tzw. grupie „0”. Przez
kilka lat przewodniczyła grupie egzaminatorów
sprawdzających pisemne prace maturalne z języka
polskiego na poziomie rozszerzonym. Prowadziła też
pierwsze grupy egzaminatorów przedmiotów
humanistycznych w gimnazjum. Organizowała w naszym
województwie, na zlecenie instytucji centralnej, pilotażowe
badania trzecioklasistów, które przekształciły się potem
w Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów.

Jej oczkiem w głowie była edukacyjna wartość dodana
(EWD), której od początku kibicowała. Została jednym
z�nielicznych w naszym województwie jej koordynatorów.
Funkcjonowała w głębokim przekonaniu, że EWD jest,
jak dotąd, najbardziej rzetelną miarą opisującą wyniki
egzaminów zewnętrznych. Systematycznie doskonaliła
swoje kompetencje w zakresie wykorzystania w szkołach
EWD. Pamiętam jej ekscytację, kiedy pojawił się pierwszy
kalkulator EWD. Dała mu się uwieść na wiele lat.
Jej�kompetencje w tym zakresie poparte niesamowitym
entuzjazmem sprawiły, że szkoły zapisywały się do Eluni
na kilka miesięcy wcześniej, aby nauczyła je korzystania
z kalkulatora i wykorzystywania EWD w analizie
i�interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych.
Wielokrotnie brakowało jej terminów na „zmieszczenie”
wszystkich zainteresowanych szkoleniami. Zazwyczaj na
początku grudnia wpadała w panikę, że kończy się rok,

a ona nie znalazła terminów dla jeszcze kilku szkół,
czekających na nią. Radziłem Jej wtedy żartobliwie, aby
zmieniła kalendarz na juliański, zyska dwa tygodnie.
Śmiała się z tego serdecznie.

To Ela wygrała grant Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty na szkolny system badania osiągnięć
edukacyjnch. Przedstawiła kompleksowy model
prowadzenia wielopoziomowych badań osiągnięć
edukacyjnych uczniów i skoordynowania go z analizą
i�interpretacją wyników egzaminów zewnętrznych.
Funkcjonował w szkołach przez kilkanaście lat.
Prezentowała go na ogólnopolskiej konferencji
w�Warszawie. Jechała tam pełna obaw, a wróciła
oszołomiona zainteresowaniem, z jakim spotkał się Jej
pomysł wśród uczestników konferencji. Była szczęśliwa,
że Jej praca została doceniona na takim forum.

Od momentu zafunkcjonowania egzaminów
zewnętrznych Elunia bardzo uważnie analizowała wyniki
szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Porażki
tych szkół traktowała jak własną porażkę. Bardzo
identyfikowała się z każdą szkołą z osobna i wszystkimi
razem. Cieszyła się awansem każdej szkoły, chociażby
to było przejście z pierwszej do drugiej staniny.
Te�zainteresowania przyczyniły się do powstania, jak na
2005 rok, bardzo nowatorskiego projektu wspomagania
szkół z najniższymi wynikami w skali staninowej –
programów naprawczych. Szkoła „otrzymywała” na trzy
lata koordynatora, który wspierał ją w działaniach,
mających na celu podniesienie wyników egzaminów
zewnętrznych. Projektem tym zostało objętych
kilkadziesiąt szkół podstawowych i gimnazjów na Warmii
i Mazurach. W większości przypadków zakończył się on
sukcesem. Pomysłodawczynią, realizatorką
i�koordynatorką całego projektu była właśnie Ela.

Do szkół, które w ramach projektu osiągały
spektakularny wynik, Elunia jeździła z bukietem
czerwonych róż. Kiedyś powiedziała, że jej marzeniem
byłoby wydanie połowy pensji na kwiaty dla szkół, które
awansowały w przedziałach staninowych.

To tylko część przedsięwzięć, w które angażowała się.
Jeśli na te tylko wymienione nałożymy niesamowitą pasję
i zaraźliwą wiarę, że „to da się zrobić”, to powstanie
w�miarę pełny obraz Eli.

Ta pasja i chęć „niesienia kaganka oświaty” warmińsko-
mazurskim szkołom miała swoje konsekwencje
w�poważnej operacji kręgosłupa. Ela na każde szkolenie
„targała” ze sobą dużą torbę, nierzadko dwie, materiałów,
tekstów źródłowych czy przydatnych książek przedmiotu.
Uważała, że jak nauczyciele zobaczą książkę, dotkną jej,
to chętniej z niej skorzystają niż wtedy, gdy tylko o niej
usłyszą. Zdarzało się, że część książek rozdawała, bo
nauczyciele byli tak bardzo nimi zainteresowani.
Pamiętam, gdy pewnego razu strofowana przeze mnie
powiedziała: Ty nie wiesz, jak tej dziewczynie świeciły się
oczy, gdy przeglądała tę książkę i pytała, gdzie można ją
nabyć. Nie mogłam jej nie dać. Cała Elunia.

Dźwiganie takich ciężarów odbiło się na jej zdrowiu.
Nawet wtedy nie żałowała swojego wcześniejszego
postępowania.
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Była�z�nią do końca tylko jedna z przyjaciółek, która nie
dała się Eluni odsunąć od siebie.

Ela Jermacz zmarła wieczorem, w wigilię
- 14�października – święta nauczycieli. Była wybitną
Nauczycielką. Być może śmierć w tak wyjątkowym dniu
to dla Niej nagroda za dobro, które czyniła, a dla nas
potwierdzenie Jej wyjątkowości.

Ela spoczęła w Kolnie w grobie swoich ukochanych
dziadków Jermaczów, u których pomieszkiwała
w�dzieciństwie. Swego czasu mawiała o nich:
Niesamowicie mnie rozpieszczali w dzieciństwie, za to
postawiłam im nagrobek. I tak historia zatoczyła koło.

Gdy dobiegły końca uroczystości pogrzebowe, nad
cmentarzem ukazała się przepiękna wyraźna tęcza.
Żałobnicy stali z zadartymi głowami. To była magiczna
chwila. Pomyślałem, że oto Pan Bóg zawarł z Elunią, jak
z Noe, przymierze. Ciekawe, co tym razem obiecał...

Elu, brakuje mi Twojego „nieprawdaż”, „młody
człowieku” i „Zrób mi, proszę, ładną kawkę”.

Szukając analogii między romantyzmem a Elą,
zastanawiałem się, którą z bohaterek mogłaby być
i�doszedłem do wniosku, że tylko Lillą Wenedą – dobrą,
upartą, cierpliwą, miłosierną harfistką.

Przedstawiony obraz Elżbiety Lucyny Jermacz jest na
wskroś subiektywny i bardzo niepełny, mam tego pełną
świadomość. To rezultat nie tylko takiego postrzegania
Eluni, ale także mojej mentalności, mojego zasobu języka.
Tym językiem nie jestem w stanie odmalować innego
obrazu. Jeśli Ktoś chciałby podzielić się swoim obrazem
Eli, serdecznie zapraszam do uczynienia tego na łamach
kolejnego numeru „Kajetu”.

Pamięci Tej, która miała serce i „patrzała” w serce.

Wojciech Tañski

W-M ODN w Olsztynie

Jedyne, czego Ela żałowała po operacji i rehabilitacji
to tego, że nie może jeździć na rowerze. To był jej sposób
na odreagowanie dnia codziennego, to było chyba jedyne
jej hobby. Mogła godzinami opowiadać o swoich
eskapadach rowerowych po nadmorskich plażach, po
ścieżkach rowerowych Olsztyna i okolic, a także drogi
na Butryny. Miała ulubioną polanę z „miejscówką” na
najpiękniejszy wschód słońca, jaki można było sobie
wyobrazić – mawiała.

Przebolała zakaz noszenia szpilek, ale z niemożnością
jazdy na rowerze nie pogodziła się nigdy.

Drugą jej pasją były podróże. Najlepiej w ciepłe
słoneczne części Polski czy świata. Uwielbiała się opalać.
Dzięki jej opowieściom czuję, jakbym znał każdy skrawek
nadbałtyckiej plaży od Gdańska po granicę z Niemcami,
jakbym razem z Nią dziwił się wyglądowi i wielkości Olimpu
czy egipskich piramid.

Elunia lubiła też śpiewać i robiła to tak, że słuchało się
jej z przyjemnością. Szkoda, że już nie usłyszy się
Jej�głosu…

Romantycy miłość do kobiety zamieniali na miłość do
ojczyzny. Była ona dla nich bóstwem, na ołtarzu którego
składali swoje życie. Dla Eli największą miłością było
edukowanie nauczycieli. Na ołtarzu tej miłości złożyła życie
osobiste…

Elunia nigdy nie skarżyła się na jakiekolwiek
dolegliwości. Próby reagowania na Jej grymasy bólu
zbywała żartem, bagatelizowaniem, zmianą tematu,
a�ostatnio – zniecierpliwieniem czy wręcz irytacją. Każdą
chorobę uznawała za coś bardzo intymnego. Dopóty
pracowała, dopóki była w stanie ukrywać cierpienie.
Decyzją o nagłym odejściu z pracy zaskoczyła wszystkich.
Zerwała kontakty. Odpowiadała wyłącznie na smsy.
Ostatni sms od Niej otrzymałem 9 września i był
odpowiedzią na zaproszenie dyrektora Ośrodka, który
przeze mnie zapraszał Ją na coroczny wyjazd
pracowników. Sms brzmiał: Wojtku przekaż szefowi
szczególne podziękowania. Zobaczę się z Wami,
gdy�skończy się wojna, spadnie inflacja, zmieni minister…?
Do zobaczenia w lepszych czasach. E.J.

Gdy dowiedziałem się o śmierci Eluni, do głowy
przyszły mi słowa z Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”:

Nie giną nigdy bronią sieczną ani palną,
Lecz starzy umierają śmiercią naturalną.
Mają też i swój smętarz, kędy, bliscy śmierci,
Ptaki składają pióra, czworonogi sierci.
Niedźwiedź, gdy zjadłszy zęby strawy nie przeżuwa,
Jeleń zgrzybiały, gdy już ledwie nogi suwa,
Zając sędziwy, gdy mu już krew w żyłach krzepnie,
Kruk, gdy już posiwieje, sokoł, gdy oślepnie,
Orzeł, gdy mu dziób stary tak się w kabłąk skrzywi,
Że zamknięty na wieki już gardła nie żywi –
Idą na smętarz. Nawet mniejszy zwierz, raniony
Lub chory, bieży umrzeć w swe ojczyste strony.
Stąd to w miejscach dostępnych, kędy człowiek gości,
Nie znajdują się nigdy martwych zwierząt kości.
Skryła się w swoim „mateczniku”, aby nie narzucać się

z cierpieniem innym, aby nie absorbować nikogo.
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Jakie postawy może przyjmować
człowiek wobec trudnych
doświadczeń życiowych?

Analiza tekstów kultury w oparciu o nową formułę
egzaminu maturalnego: Matura 2023

Synonimicznym wyrazem do wyrażenia: trudne
doświadczenia może być trauma/uraz psychiczny, czyli
trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest
gwałtownym i przykrym przeżyciem. Trauma może
oznaczać także to, co powoduje w psychice trwałą zmianę,
nagłe wzruszenie. Jest stanem psychicznym wywołanym
działaniami czynników zewnętrznych, zagrażających
zdrowiu lub życiu, które prowadzą do głębokich zmian
w�funkcjonowaniu człowieka. Rezultatem takiego urazu
u�osoby dotkniętej traumą mogą być utrwalone trudności
w powrocie do poprzedniego funkcjonowania. Trudności
te mogą niekiedy tworzyć zespół objawów, tzw. zespół
stresu pourazowego. Następstwami doznanej traumy
może być: lęk, żałoba, depresja, wzrost zachowań
agresywnych i autoagresywnych (w tym próby
samobójcze), symptomy psychotyczne, obniżone
poczucie własnej wartości, problemy społeczne. Autorzy
fachowej literatury wymieniają następujące objawy PTSD:
izolowanie się od otoczenia, nadmierne, nieadekwatne
reakcje na bodźce, np. wybuchy gniewu, ponowne
przeżywanie (flashbacks): niezwykle żywe i�intensywne
wspomnienia dotyczące przebiegu traumatycznego
zdarzenia, które pojawiają się niezależnie od woli,
koszmary senne związane z traumatyczną sytuacją,
anhedonia: niezdolność do odczuwania przyjemności,
unikanie sytuacji mogących budzić wspomnienia związane
z sytuacją, która spowodowała traumę, zaburzenia snu,
kołatanie serca, bóle głowy, przyspieszony oddech, brak
apetytu.

Skąd zainteresowanie polonisty tym tematem? Jest to
stan, w który często popadają bohaterowie literaccy,
różnie sobie z nim radząc. Trudne doświadczenia z jednej
strony mogą wzmocnić wewnętrznie (np. Hiob), stać się
impulsem do przemiany (np. Rodion Raskolnikow),
z�drugiej strony – zainspirować do czynów niemoralnych,
działających destrukcyjnie na człowieka (np. Achilles
i�pomszczenie śmierci Patroklosa, Makbet). Analiza
tekstów z motywem traumy otwiera przed uczniami wiele
możliwości: pogłębia ich kompetencje psychologiczne,
pomaga w oswojeniu, zrozumieniu przykrych, osobistych
przeżyć. Literatura więc będzie tu pełnić funkcję
terapeutyczną. Nie zapominajmy również o tym, że wokół
nas znajduje się wiele osób, które doznały i, nadal,
doznają krzywd. Spotkania z bohaterami rozbudzą
w�uczniach empatię i uwrażliwią na trudną i dramatyczną
sytuację młodzieży uchodźczej obecnej w polskich
szkołach. Jest jeszcze jedna, ważna, kwestia: motyw ten
pojawi się na maturze w 2023 r. (zadania jawne
opublikowane na stronie CKE) i uczniowie powinni go
zgłębić, aby odnieść sukces na egzaminie. W takim razie:
Per aspera ad astra!

Poniższy tekst jest luźną propozycją omówienia tego
tematu, celem - zaprezentowanie wartościowych tekstów
kultury, pogłębiających kompetencje społeczne oraz
umożliwiających przyswojenie treści z podstawy
programowej. Będzie to też pretekst do uświadomienia,
że sztuka ma ogromny wpływ na człowieka i jakość jego
życia. Umożliwi zilustrowanie sposobów wykorzystania
zaprezentowanych tekstów i kontekstów w sytuacji
problemowej (przykłady wykorzystania motywu
w�zadaniach maturalnych).

Zacznijmy od ciekawostek. Już w czasach starożytnych
opisywano następstwa traumy. Można je znaleźć
w�dziełach cywilizacji antycznych. Opis PTSD datuje się
już na okres ok. 4000 lat p.n.e.

W latach 2027-2003 p.n.e. miasto Ur zostało
zaatakowane i�zniszczone przez cywilizacje Sumerów
i�Elamitów. Traumę mieszkańców miasta Ur, jako
konsekwencję tego ataku, zapisano pismem klinowym
(objawy stresu pourazowego zaznaczyłam pogrubieniem):

„Sumerowie i Elamici, niszczyciele zarobili na tym
trzydzieści szekli. Dom prawego zniszczyli kilofami; ludzie
jęczeli. Miasto obrócili w ruiny; ludzie jęczeli. Pani miasta
płakała: Nieszczęście dla mojego miasta, płakała:
nieszczęście dla mojego domu. W jego wyniosłych
bramach, gdzie byli przyzwyczajenie do spacerów, leżały
martwe ciała. Na jego alejach, gdzie odbywały się uczty,
leżeli rozrzuceni. Na jego ulicach, gdzie byli przyzwyczajeni
do spacerów, leżały stosy ludzi. W jego pałacach, gdzie
miały miejsce festiwale ziemi, leżało mnóstwo osób. W nocy
dotarł do mnie gorzki lament. Ja, mimo że była noc,
zadrżałam. Nie uciekłam przed przemocą tej nocy.
Zniszczenia podobne jak w oku cyklonu – zaiste jego
trwoga całkowicie mnie wypełniła. Z uwagi na
[cierpienie] w�miejscu mojego nocnego odpoczynku.
W�miejscu mojego nocnego odpoczynku zaiste nie ma dla
mnie pokoju.”

Jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji –
Plutarch z Cheronei (50 – 125 r. n.e.) w „Żywotach świętych
mężów” też opisuje traumatyczne doświadczenia:

„Sam teraz wyczerpany pracą i uginający się pod
ciężarem niepokoi, nie mógł utrzymać swojej odwagi,
a�duszą wstrząsały obawy nowej wojny i kolejnych,
budzących grozę potyczek i niebezpieczeństw, które
znał z własnego doświadczenia.”

Reasumując: już w cywilizacjach starożytnych temat
traumy był znany i – jak się za chwilę okaże – pierwsi
autorzy literatury pięknej tamtych czasów w swoich
dziełach również go zgłębiali. Przyjrzyjmy się Achillesowi
– bohaterowi „Iliady” Homera. Strata przyjaciela,
Patroklosa, staje się dla niego traumatycznym
przeżyciem. Heros wpada w złość, furię. Negatywne
emocje wyłączają racjonalne myślenie. Postanawia
pomścić śmierć druha. Stanie do pojedynku z Hektorem,
a następnie zbezcześci jego zwłoki, a ciało pozostawi
niepochowane, co w kulturze, religii starożytnej jest
bluźnierstwem wobec bogów:
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„(…) Sam Pelid w łzach ustawnych swe bole natęża,
I sen, co wszystkie rzeczy żyjące zwycięża,
Nie chwycił go: daremnie rzucił się na łoże…
Ciągle myśli o druhu, obfite łzy toczy,
Już bokiem, grzbietem pościel, już piersiami tłoczy,
To nagle się porywa, błędnym chodzi krokiem
Nad brzegiem, aż Jutrzenka pięknym spojrzy okiem.
Niech zginę zaraz — rycerz zapalony rzecze
Gdy od tego nieszczęścia los mnie nie uchronił,
By umarł mój przyjaciel, a jam go nie bronił…
Choć moja krzywda ciężka, potrzebie ulegnę,
Wraz na zabójcę mego przyjaciela biegnę;
Potem niechaj śmierć na mnie spełni wyrok srogi,
Jak wielki Kronidzechce i Olimpu bogi…
Nie odradzaj mi, matko! Twe łzy, twe zaklęcia
Niezdolne mnie od tego cofnąć przedsięwzięcia (…)”.

Zupełnie inaczej w obliczu cierpienia zachowuje się
Hiob:

„(…) Doszło mnie tajemne słowo, jakiś szmer przyjęło
me ucho w zgłębianiu nocnych rozmyślań, gdy sen
człowiekiem owładnął. Strach mnie ogarnął i drżenie,
że�wszystkie się kości zatrzęsły, tchnienie mi twarz
owionęło, włosy się na mnie zjeżyły. Stał. Nie poznałem
twarzy. Jakaś postać przed mymi oczami.

Szelest. Myślałem: Wypocznę na łóżku, posłanie to trosk
mych powiernik. Lecz Ty mnie snami przestraszasz,
przerażasz mnie widziadłami. Wolę umrzeć. Moja dusza
wybrała uduszenie, a śmierć – moje członki (…).
I�Pan�przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił
się on za swych przyjaciół (…)”.

Cierpienie bohatera staje się traumą: bohater boi się,
że ma halucynacje, charakteryzuje go niechęć do życia.
Jednak ból wpływa zupełnie inaczej na postawę Hioba:
umacnia go wewnętrznie, pogłębia jego wiarę oraz ufność
w Bogu: „Bóg dał, Bóg wziął”.

Jak wykorzystać powyższe fragmenty lektur
obowiązkowych w kontekście Nowej Matury 2023?

1. Zbadać, zanalizować oba teksty. Wyciągnąć
wnioski.

Biorąc pod uwagę popularność motywu traumy,
sposób ujęcia tego tematu w różnych utworach
i�odwołując się do znajomości całości treści,
oddziaływania traumy na dalsze wybory/losy bohatera
(pozytywny czy negatywny), nasuwa się następujący
wniosek: motyw trudnych doświadczeń obecny jest
w�literaturze już od czasów starożytnych, jest to
wydarzenie, które zmienia hierarchię wartości, spojrzenie
na świat, drugiego człowieka, Boga itd., może umocnić
człowieka, zmotywować go do działania lub – wręcz
przeciwnie – zniszczyć jego morale.

2. Wykorzystać ich problematykę w oparciu
o�jawne zadania.

Uczniowie, wykorzystując omówione fragmenty „Iliady”
Homera oraz „Księgi Hioba”, mogą przygotować plan
wypowiedzi ustnej do tematów:

a) Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia?
Omów zagadnienie na podstawie znanych ci
fragmentów„Księgi Hioba”. W swojej odpowiedzi
uwzględnij wybrany kontekst.

b) Cierpienie i heroizm jako dwa aspekty postawy
człowieka w zmaganiu z losem. Omów zagadnienie
na podstawie znanych ci fragmentów Iliady Homera.
W swojej odpowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

3. Przygotować ucznia na wykorzystanie
fragmentów lektury obowiązkowej („Iliada”, „Księga
Hioba”) w zadaniu nr 2 części ustnej, jako kontekstów
i tekstów w części pisemnej: wypowiedzi
argumentacyjnej.

Nie możemy zapominać o tym, że oprócz jawnego
zadania nr 1 na egzaminie ustnym: uczeń będzie musiał
zrealizować zadanie nr 2, które dotyczyć może zagadnień
językowych albo omówienia i interpretacji tekstu
ikonicznego/literackiego. Oto kilka propozycji zadań tego
typu w oparciu o omówiony materiał literacki.

a) Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia?
Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego
poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo
utworu literackiego, albo własnych doświadczeń.
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„(…) Niech zginę zaraz — rycerz zapalony rzecze
Gdy od tego nieszczęścia los mnie nie uchronił,
By umarł mój przyjaciel, a jam go nie bronił…
Choć moja krzywda ciężka, potrzebie ulegnę,
Wraz na zabójcę mego przyjaciela biegnę;
Potem niechaj śmierć na mnie spełni wyrok srogi,
Jak wielki Kronid zechce i Olimpu bogi…
Nie odradzaj mi, matko! Twe łzy, twe zaklęcia
Niezdolne mnie od tego cofnąć przedsięwzięcia (…)”.

Nie możemy zapominać o pytaniu na temat
wypowiedzi (indywidualna refleksja/perspektywa), np.
Czy bardziej poruszają cię emocje wyrażone w dziele
Homera, czy w języku potocznym? Uzasadnij odpowiedź.

b) Trudne/traumatyczne doświadczenia/cierpienia jako
temat tekstów kultury. Omów zagadnienie na
podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz
wybranego utworu literackiego (na podstawie
załączonego tekstu ikonicznego).

Jan Matejko „Jan Kochanowski nad zw³okami Urszulki”

Można znowu sformułować pytanie na temat
indywidualnej perspektywy, np. Czy autor obrazu, Twoim
zdaniem, w przekonujący sposób przedstawił cierpienie
ojca? Uzasadnij odpowiedź.

Czas na egzamin pisemny:
Wpływ wydarzeń traumatycznych na życie człowieka.
Omów zagadnienie. W pracy odwołaj się do:

• fragmentu „Iliady” Homera,
• innego utworu literackiego – może to być również

utwór poetycki,
• wybranych kontekstów.

Twoja praca powinna liczyć 300 wyrazów.

Podobnie jak w przypadku egzaminu ustnego,
uczniowie mogą przygotować plan rozprawki na powyższy
temat. Może być to również temat pracy klasowej po
omówieniu tekstów starożytnych.

Realizowanie treści/umiejętności z podstawy
programowej/wymagań edukacyjnych w zaproponowanej
odsłonie ma wiele korzyści. Uczniowie uświadomią sobie,
że sztuka wpływa na jakość życia człowieka, oswoja się
z�sytuacją egzaminacyjną (zadania typu maturalnego),
staną się bardziej czujni, uważni na trudne doświadczenia
innych ludzi i związane z nimi cierpienia, w myśl sentencji
Maksyma Gorkiego: Wszystko, co we mnie dobre,
zawdzięczam książce.

 Ewa Kiry³a

 W-M ODN w Olsztynie

Źródła:
1. Pojęcie traumy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Trauma

[dostęp: 14.12.2022)
2. Homer „Iliada”: https://wolnelektury.pl/katalog/

lektura/homer-iliada.html [dostęp: 14.12.2022]
3. „Księga Hioba”: https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id

=431 [dostęp: 14.12.2022]
4. Obraz Jana Matejki „Jan Kochanowski nad zwłokami

Urszulki”: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_
Kochanowski_nad_zw%C5%82okami_Urszulki
[dostęp 14.12.2022]

5. Cywilizacje starożytna a trauma: https://
www.psychiatriapolska.pl/Historia-traumy-i-zaburzen-
potraumatycznych-w-literaturze,58077,0,1.html
[dostęp: 14.12.2022]

6. Zadania jawne: https://cke.gov.pl/images/
_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/
Aneks_EM_Komunikat_o_egzaminie_ustnym_z_j%C4
%99zyka_polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf
[dostęp: 14.12.2022]

Podróż jako motyw literacki
na�lekcjach języka polskiego
w�szkole ponadpodstawowej

21 listopada 2022 roku Warmińsko - Mazurska
Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie zorganizowała
konferencję pod hasłem: Wydarzenie. Wyzwanie.
Przeżycie. Poznanie – wielowymiarowość
doświadczenia Podróży w romantyzmie, co skłoniło
mnie do refleksji na temat podróży jako motywu
literackiego, który jest bardzo często przywoływany na
lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej,
szczególnie w trakcie omawiania literatury epoki
romantyzmu.

Motyw podróży, pojawiający się w literaturze
romantyzmu, jest także wielowymiarowym
doświadczeniem, które staje się wydarzeniem,
wyzwaniem, przeżyciem i poznaniem dla nas, nauczycieli
i naszych uczniów, szczególnie w klasie maturalnej.
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Dlaczego podróż?

Romantyzm jest manifestacją energii, ruchu właśnie,
poprzez zaprzeczenie bierności i stagnacji. Życie tej epoki
wyrażane jest poprzez motyw Podróży, która staje się
nie tylko ważnym tematem literackim. Literatura rejestruje
jej obraz mimetyczny. Wówczas mamy do czynienia
z�literacką ilustracją przebiegu podróży: ma ona wartość
faktograficzną, dokumentalną, historyczną, biograficzną.
Może mieć także charakter metaforyczny, wtedy staje się
realizacją toposu homo viator, a nawet zyskuje sensy
metafizyczne.

Czym jest podróż?

Podróż  – to „przebywanie drogi do jakiegoś odległego
miejsca”, pojęcie zawierające wiele synonimów, np.
droga, jazda, kurs, wycieczka. Jednak opracowując
znaczenie tego leksemu, warto zwrócić uwagę na jego
pole semantyczne. W takim ujęciu, w kontekście
romantyzmu,  Podróż to: wycieczka, wyprawa,
pielgrzymka, wywózka, pogoń.

Możliwości jest wiele…

Przy tak pojemnym polu znaczeniowym, realizując
podstawę programową, mogę więc uczyć:

• analizy i interpretacji tekstu;
• kontekstów (na pewno wskazany: biograficzny,

historyczny, literacki, filozoficzny, religijny);
• na czym polega literackość tekstu;
• mogę uświadamiać uczniom, jakie są relacje między

dziełem literackim i jego twórcą.

Metody!!!

Aby skutecznie działać, mogę wykorzystać różne
metody pracy: metody asymilacji wiedzy (podające), np.
wykład informacyjny, pogadanka pedagogiczna,
eksploracja tekstu;  metody problemowe, np. dyskusja,
heureza, metoda projektu, webquest i wiele innych,
z�rutynami krytycznego myślenia na czele  w zależności
od celu, który zamierzam osiągnąć.

Główny cel: koncentracja na formie i funkcji podróży,
ponieważ:

• podróż jest sytuacją motywującą wypowiedź literacką
i wpływa na jej charakter;

• podróż jest doświadczeniem (chodzi o jej
metaforyczne znaczenie i związek z bohaterem
literackim określanym jako homo viator).

Warto więc zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak:
• dualistyczny charakter rzeczywistości w epoce

romantyzmu – wielowymiarowość rozumienia
podróży;

• podróż jako motyw literacki, ale także pojawiający
się w innych tekstach kultury;

• podróżujący jako bohater zdobywający
doświadczenie.

Tematy z Informatora maturalnego 2023 jako inspiracja
na lekcjach języka polskiego:

1. Emigracja jako doświadczenie Polaków. Omów
zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
również wybrany kontekst.

2. Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów
zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama
Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij
również wybrany kontekst.

3. Droga do dojrzałości romantycznego indywidualisty.
Omów zagadnienie na podstawie „Kordiana” Juliusza
Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij
również wybrany kontekst.

4. Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym
i�wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie
„Kordiana” Juliusza Słowackiego. W swojej
odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

5. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata przez
bohatera literackiego. Omów zagadnienie na
podstawie „Kordiana” Juliusza Słowackiego.
W�swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany
kontekst.

6. Dramat rodzinny – inna wizja drogi romantycznego
bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Nie-
Boskiej Komedii” Zygmunta Krasińskiego. W swojej
odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowiek – zmagający się z losem samotnik
poszukujący swojej drogi życiowej.

Człowiek w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi.
Podróżowanie jako sposób na poznanie świata

i�samego siebie. W pracy odwołaj się do:
• wybranej lektury obowiązkowej
• innego utworu literackiego
• wybranych kontekstów.
W pracy odwołaj się do:

• wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego
albo dramatycznego

• sensu wiersza „Do samotności” Adama Mickiewicza
• wybranych kontekstów

Proste rozwiązanie…(propozycja)

Aby mówić o problematyce, trzeba znać treść lektury.
Można ją utrwalić i porządkować poprzez odpowiedzi na
następujące pytania wokół zagadnienia Podróży:

• Kto jest podróżującym (bohater)
• Z jakiego powodu podróżuje?
• Dokąd? (miejsce)
• Kogo spotyka?
• Po co podróżuje? (cel)
• Z jakim skutkiem?
Te same pytania mogą odnosić się do asocjacji

poprzez „myślenie obrazami”, które pobudza
kreatywność uczniów. Poniżej dwie możliwości: jedna
odnosi się do skojarzeń utrwalonych w kulturze (obraz –
utwór literacki), druga wykorzystuje swobodne
skojarzenia:



12
Kajet nr 134 (4/2022)

„Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza – pomysł na

omawianie lektury w szkole
podstawowej cz. I

Od kilku lat nauczyciele języka polskiego zmagają się
na zajęciach edukacyjnych z jedną z tyleż interesujących,
co wielopłaszczyznowych powieści Henryka Sienkiewicza
– „Quo vadis”. Chociaż w przestrzeni wirtualnej funkcjonuje
już wiele podpowiedzi dydaktycznych - mniej lub bardziej
udanych i mniej lub bardziej zaawansowanych
metodycznie, mniej lub bardziej uwzględniających
wyłącznie treści z podstawy programowej kształcenia
ogólnego – to duża grupa nauczycieli nadal ma problem
z realizacją tejże lektury. Prawdopodobnie wynika to
z�wielu przyczyn, wśród których być może właśnie duża
ilość propozycji jest jedną z najistotniejszych. Wszak
ogrom może onieśmielać i przytłaczać.

Z tego powodu długo zastanawiałem się nad tym, czy
swoim artykułem nie przyczynię się do jeszcze większego
dyskomfortu dydaktycznego polonistek i polonistów
pracujących w szkole podstawowej. Postanowiłem jednak
podjąć ryzyko w przekonaniu, że może ten pomysł cyklu
lekcji z „Quo vadis” będzie odpowiedzią na oczekiwania
chociażby kilku nauczycieli. Z założenia ma to być próba
całościowego spojrzenia na tę lekturę obowiązkową.
Co�nie oznacza, że nie można jej modyfikować, dodając
kolejne problemy i zagadnienia bądź wybierając tylko
pojedyncze jednostki lekcyjne, zgodne z potrzebami
nauczyciela i zespołu uczniowskiego, z którym pracuję.

U podstaw całego pomysłu legło kilka założeń.
Po�pierwsze, chęć propagowania stosunkowo nowego
modelu, chociaż lepiej brzmiałoby metody, pracy
z�lekturą – rutyn krytycznego myślenia. Po drugie,
potrzeba przeniesienia na praktykę szkolną postulatu
autorów podstawy programowej z języka polskiego, aby
integrować ze sobą cztery obszary wymagań
szczegółowych. Po trzecie, ukazanie możliwości
funkcjonalnego okazjonalnego kształcenia sprawności
językowej. Po czwarte, stanie na stanowisku, że punktem
wyjścia do omawiania każdego problemu, w każdej
lekturze, powinna być rzetelna praca z odpowiednio
dobranym jej fragmentem. W ten sposób nawet uczeń,
który nie przeczytał lektury, zetknie się z nią. Pozna styl
autora, wyszuka potrzebne informacje i jest szansa,
chociaż niewielka, że na tyle zainteresuje się lekturą, że
ją w końcu przeczyta w całości. Optymista? Pewnie tak,
ale nawet jeśli tylko jeden uczeń tak postąpi, warto.
Ponadto, uczeń nauczy się czytać teksty ze zrozumieniem:
wyszukiwać i selekcjonować informacje, porządkować je
i na ich podstawie tworzyć teksty własne. A to są przecież
kompetencje przydatne nie tylko w edukacji, nie tylko na
egzaminach zewnętrznych, ale w życiu codziennym.

Nie ukrywam, że pomysł został dopracowany
z�uczestnikami warsztatów poświęconych omawianiu
w�szkole podstawowej „Quo vadis”, którym serdecznie
dziękuję za aktywną pracę i inspirujące wskazówki.

Caspar David Friedrich Nad morzem mg³y

 Domena publiczna

Jak widać, każde rozwiązanie metodyczne, jeśli tylko
jest celowe, może być formą podróży przybliżającą do
celu, jakim jest przygotowanie uczniów do matury.

Wies³awa Zieliñska

I LO w Olsztynie, W-M ODN w Olsztynie
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Jak omawiać na lekcjach języka polskiego „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza?

I etap – przed przeczytaniem przez uczniów
lektury

Warto wygospodarować około 15 minut na jednej
z�lekcji, aby poprosić uczniów o przeczytanie lektury.
Można to czytanie ukierunkować poprzez następujące
ćwiczenie. Na dużej karcie u góry zapisujemy

Quo vadis – Dokąd idziesz

i prosimy uczniów o podanie pytań, które przychodzą im
do głowy w związku z takim tytułem. Pytania zapisujemy
na tej samej karcie. Rzadko pytań będzie tyle,
że�potrzebna będzie druga kartka.

Prosimy, żeby uczniowie zapisywali te pytania
w�zeszycie. Po zapisaniu odczytujemy wszystkie pytania
i prosimy, aby w trakcie czytania lektury starali się znaleźć
na nie odpowiedź.

II etap – lekcja sprawdzająca konkretyzację lektury
w świadomości uczniów

Jeśli ktoś na pierwszej lekcji z omawiania lektury
koniecznie musi zrobić sprawdzian z jej znajomości,
to�niech zrobi, tylko niech go nie ocenia, ponieważ nie

pracował jeszcze z uczniami nad znajomością tekstu.
Polecenie przeczytania lektury nie jest równoznaczne
z�nauczaniem poznawania lektury – jej treści, struktury,
a�nade wszystko ich celowości. Jedna z zasad pomiaru
dydaktycznego mówi, że oceniać powinniśmy wyłącznie
to, czego nauczamy. Czy poleceniem przeczytania lektury
nauczaliśmy jej znajomości? Poza tym stres związany
z�ocenianiem w tej sytuacji może wypaczać obraz
konkretyzacji lektury w świadomości ocenianego zespołu.
Czy o to nam chodzi w nauczaniu? Taki sprawdzian
powinien być traktowany tylko i wyłącznie w kategoriach
jednego ze sposobów sprawdzenia konkretyzacji lektury
w świadomości uczniów. Do tego celu można także
wykorzystać kartę, na której w poprzednim etapie
omawiania lektury zostały zapisane pytania odnośnie jej
tytułu. Próba udzielenia na nie odpowiedzi przez uczniów
pokaże nam, co, ile i jak zrozumieli oni w trakcie czytania
lektury.

Jeszcze innymi sposobami sprawdzenia konkretyzacji
lektury w świadomości uczniów mogą być następujące
zadania, np.:

Wskaż swoją ulubioną postać w lekturze i pisemnie
uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu podaj,
co�i�dlaczego przekonało Cię do tej właśnie postaci.

To samo można zorganizować w formie galerii.
Rozwiesić w klasie kartki. Na każdej z nich umieścić imię
tylko jednej postaci. Uczniowie „zwiedzają” galerię i stają
pod kartką ze swoją ulubioną postacią. Następnie zdejmują
kartkę i całą grupą (wszystkie osoby, które stały pod
kartką) wykonują powyższe zadanie. Należy tylko
pamiętać, aby zaproponowana lista postaci była jak
najpełniejsza. Na zajęciach jedna z uczestniczek wskazała
jako ulubioną postać niewolnicę Petroniusza. Pewnie
przygotowując wcześniej galerię postaci w ogóle nie
wziąłbym jej (postaci, nie uczestniczki) pod uwagę.

III etap – opracowywanie/omawianie lektury

1.
Henryk Sienkiewicz, O powieści historycznej
„Powieść historyczna nie tylko nie potrzebuje być

poniewieraniem prawdy dziejowej, ale może być jej
objaśnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią
barwą szare mury wzniesione przez historię, ona wypełni
odpowiednio ich szczeliny, odtworzy na mocy analogii
odarte przez czas ornamenta, odgadnie to, co być mogło,
wygrzebie, co zostało zapomniane, i nie przekraczając
zdarzeń dziejowych, może ułatwić ich zrozumienie.
I�może, bo odtworzy duszę człowieka lat minionych, jego
namiętności, sposób myślenia; pokaże nam go, jak
rzekłem wyżej, nie w mroku grobowej krypty, ale w świetle
słonecznym. Co jeśli uczynić zdoła, będzie w całym
znaczeniu wyrazu – i powieścią, i historią.”1)

Zadanie:

Przeczytaj uważnie tekst i zapisz:
w trzy słowa kojarzące Ci się z nim;
w dwa pytania, które chciałabyś/chciałbyś do niego

postawić;
w jedno porównanie lub jedną metaforę.
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Przygotuj ustne uzasadnienie do zapisanych przez
siebie słów, pytań i porównania/metafory.

Na wykonanie zadania masz pięć minut.
W ten sposób pracujemy rutyną krytycznego myślenia

– MOST. Istotne w tym zadaniu jest uzasadnianie przez
uczniów swoich wyborów. Pytanie: Dlaczego? Zawsze
zmusza do refleksji nad podejmowanym działaniem, nad
dokonanym wyborem. Odpowiadają tylko chętni
uczniowie. Nie komentujemy ich odpowiedzi, nie
wartościujemy w znaczeniu szkolnego emblematowania.
Na koniec możemy zapytać o to, co się w większości ich
wypowiedzi powtarzało. Zapewne wyjdzie historia,
literatura lub nawet powieść historyczna. Całość powinna
zająć nam nie więcej niż 15 minut.

Uświadomienie celu lekcji: sprawdzę, na ile
Sienkiewiczowi udało się zastosować jego sposób
postrzegania powieści historycznej w „Quo vadis”.

Propozycja tematu: Wyszukuję w „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza cech powieści historycznej i potwierdzam ich
obecność argumentami.

Daję uczniom poniższy tekst i dzielę klasę na cztery
grupy. Każda z grup dostaje do opracowania jedną
cechę.

Cechy powieści historycznej:
w świat przedstawiony powieści historycznej jest

umieszczony w epoce traktowanej przez autora
i�odbiorców jego dzieła nie jako epoka współczesna,
ale historycznie odległy moment w dziejach;
w dąży ona do respektowania prawdy historycznej –

wydarzeń i realiów epoki, w której rozgrywa się akcja;
w obok postaci historycznych pojawiają się w powieści

historycznej postaci fikcyjne, które przeżywają
przygody, które nie zdarzyły się naprawdę, ale są
prawdopodobne – mogły się wydarzyć w danych
realiach historycznych;
w o świecie przedstawionym opowiada trzecioosobowy

narrator wszechwiedzący.

Zadanie:

Każdą z cech powieści historycznej potraktuj jak
stwierdzenie argumentacyjne. Dopisz do niego pozostałe
części argumentu: wyjaśnienie stwierdzenia, przykład
potwierdzający stwierdzenie, zaczerpnięty z Quo vadis
H. Sienkiewicza, i podsumowanie/wniosek.

Proszę o wykonanie tego na dużej karcie w formie tabeli:

Można poprosić uczniów o zapisywanie każdego
elementu argumentu innym kolorem. Proponuję, aby
ustalić na stałe w klasie, jakim kolorem będzie zapisywany
dany element argumentu. Warto byłoby znaleźć w sali
lekcyjnej takie miejsce, aby na ścianie pod napisem „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza jako powieść historyczna”
znalazły się efekty pracy każdej z grup. W miarę
możliwości powinny wisieć do końca omawiania lektury.

Na realizację tego tematu warto przewidzieć od dwóch
do trzech godzin lekcyjnych.

2.
Ostatnia cecha powieści historycznej dotyczy

konstrukcji narratora. Warto zapytać uczniów, czy ta
zasada obowiązuje w całej powieści. Niech uzasadnią
swoje zdanie. Zapewne ktoś zwróci uwagę, że z tej reguły
wyłamują się listy, w których narratorem jest postać
pisząca list w pierwszej osobie liczby pojedynczej. W tym
przypadku temat może brzmieć:

„Ludzie listy piszą…” – charakteryzuję starożytną
sztukę epistolarną.

Można też zagaić lekcję o współczesnych skutecznych
formach komunikacji/o formach komunikacji, którymi
najczęściej posługują się uczniowie i zaproponować
troszkę przewrotny temat:

Analizuję starożytną sztukę esemesowania.
Następnie uczniowie zapoznają się z fragmentem

powieści:
Petroniusz do Winicjusza:
„Przez zaufanego niewolnika posyłam ci z Ancjum ten

list, na który, jakkolwiek ręka twa więcej do miecza i do
włóczni niż do pióra przywykła, mniemam, że przez tegoż
samego posłańca bez zbytniej zwłoki odpiszesz.
Zostawiłem cię na dobrym śladzie i pełnego nadziei, tuszę
więc, że alboś już słodkie żądze w objęciach Ligii ukoił,
albo że ukoisz je, zanim prawdziwy zimowy wicher powieje
na Kampanię ze szczytów Sorakte. O, mój Winicjuszu!
Niech ci mistrzynią będzie złota bogini Cypru, ty zaś bądź



15
Kajet nr 134 (4/2022)

mistrzem tej ligijskiej jutrzenki, która ucieka przed słońcem
miłości. A pomnij zawsze, że marmur, sam w sobie choćby
najdroższy, jest niczym i że prawdziwej wartości nabiera
wówczas dopiero, gdy go w arcydzieło przemieni ręka
rzeźbiarza. Bądź takim rzeźbiarzem ty, carissime[236]!
Kochać jest nie dość, trzeba umieć kochać i trzeba umieć
nauczyć miłości. Wszak rozkosz odczuwa i plebs, i nawet
zwierzęta, lecz prawdziwy człowiek tym się właśnie od
nich odróżnia, że ją niejako w szlachetną sztukę zamienia,
a lubując się nią, wie o tym, całą jej boską wartość w�myśli
uprzytomnia, a przez to nie tylko ciało, ale i duszę nasyca.
Nieraz, gdy tu pomyślę o czczości, niepewności i nudzie
naszego życia, przychodzi mi do głowy, że ty może i�lepiej
wybrałeś i że nie dwór cezara, ale wojna i miłość są
dwiema jedynymi rzeczami, dla których się rodzić i żyć
warto.

W wojnie byłeś szczęśliwym, bądźże nim i w miłości,
a�jeśliś ciekaw, co się dzieje na dworze cezara, ja ci o�tym
od czasu do czasu doniosę. Siedzimy tedy w Ancjum
i�pielęgnujemy nasz niebiański głos, czujemy zawsze
jednak nienawiść do Rzymu, a na zimę zamierzamy się
udać do Baiae, aby wystąpić publicznie w Neapolis,
którego mieszkańcy, jako Grecy, lepiej potrafią nas ocenić
niż wilcze plemię zamieszkujące pobrzeże Tybru. Zbiegną
się ludzie z Baiae, Pompei, z Puteoli, z Cumae,
ze�Stabiów, oklasków ni wieńców nam nie zbraknie
i�to�będzie zachętą do zamierzonej wyprawy do Achai.

A pamięć małej Augusty? Tak! Jeszcze ją opłakujemy.
Śpiewamy hymny własnego układu tak cudnie, że syreny
z zazdrości pochowały się w najgłębszych jaskiniach
Amfitryty[237]. Słuchałyby nas natomiast delfiny, gdyby
im nie przeszkadzał szum morza. Boleść nasza nie
uspokoiła się dotąd, pokazujemy więc ją ludziom we
wszystkich postaciach, jakich naucza rzeźba, bacząc przy
tym pilnie, czy nam z nią pięknie i czy ludzie umieją się
na tej piękności poznać. Ach, mój drogi! Pomrzemy jako
błazny i komedianci.

Są tu wszyscy augustianie i wszystkie augustianki, nie
licząc pięciuset oślic, w których mleku kąpie się Poppea,
i dziesięciu tysięcy sług. Czasem też bywa wesoło. Kalwia
Kryspinilla starzeje się; mówią, że uprosiła Poppei, by
wolno jej było brać kąpiel zaraz po niej. Nigidii Lukan dał
w twarz posądzając ją o związek z gladiatorem. Sporus

przegrał żonę w kości do Senecjona. Torkwatus Sylanus
ofiarował mi za Eunice cztery kasztany, które w tym roku
niewątpliwie wyścig wygrają. Nie chciałem! A tobie dzięki
także, żeś jej nie przyjął. Co do Torkwata Sylana, ani
domyśla się biedak, że jest już więcej cieniem niż
człowiekiem. Śmierć jego jest postanowiona. A czy wiesz,
jaka jego wina? Oto jest prawnukiem boskiego Augusta.
Nie ma dla niego ratunku. Taki jest nasz świat!

Spodziewaliśmy się tu, jak ci wiadomo, Tyrydata,
tymczasem Wologezes napisał list obraźliwy. Ponieważ
podbił Armenię, prosi, żeby mu ją zostawić dla Tyrydata,
bo jeśli nie, to i tak jej nie odda. Czyste drwiny!
Więc�postanowiliśmy wojnę. Korbulon dostanie taką
władzę, jaką za czasów wojny z rozbójnikami morskimi
miał wielki Pompejusz. Była jednak chwila, że Nero wahał
się: boi się widocznie sławy, jaką na wypadek zwycięstw
może uzyskać Korbulon. Namyślano się nawet,
czy�naczelnego dowództwa nie ofiarować naszemu
Aulusowi. Sprzeciwiała się Poppea, której cnota Pomponii
jest widocznie solą w�oku.

Watyniusz zapowiedział nam jakieś nadzwyczajne walki
gladiatorów, które ma wyprawić w Benewencie. Patrz,�do
czego, wbrew zdaniu: ne sutor supra crepidam[238],
dochodzą szewcy w naszych czasach! Witeliusz —
potomek szewca, a Watyniusz — syn rodzony! Może sam
jeszcze ciągnął dratwę[239]! Histrio Aliturus cudnie
wczoraj przedstawiał Edypa. Pytałem go też, jako Żyda,
czy chrześcijanie a Żydzi to jedno? Odpowiedział mi,
że�Żydzi mieli odwieczną religię, chrześcijanie zaś są nową
sektą, która niedawno powstała w Judei. Ukrzyżowano
tam za czasów Tyberiusa pewnego człowieka, którego
wyznawcy mnożą się z dniem każdym, uważają go zaś
za boga. Zdaje się, że żadnych innych bogów,
a�zwłaszcza naszych, znać nie chcą. Nie rozumiem, co
by im to mogło szkodzić.

Tygellinus okazuje mi już jawną nieprzyjaźń. Dotychczas
nie może mi dać rady, ma wszelako nade mną jedną
wyższość. Oto bardziej dba o życie i zarazem jest
większym ode mnie łotrem, co go zbliża do Ahenobarba.
Ci dwaj porozumieją się prędzej, później, a wówczas
przyjdzie moja kolej. Kiedy to nastąpi, nie wiem, ale że
i�tak kiedyś musi nastąpić, więc mniejsza o termin. Trzeba
się tymczasem bawić. Życie samo w sobie byłoby niezłe,
gdyby nie Miedzianobrody. Dzięki jemu człowiek czasem
brzydzi się samym sobą. Próżno uważać walkę o jego
łaski za jakiś wyścig cyrkowy, za jakąś grę, za jakieś
zapasy, w których zwycięstwo schlebia miłości własnej.
Ja wprawdzie często sobie tak to tłumaczę, a jednak
czasem wydaje mi się, że jestem takim Chilonem i niczym
lepszym od niego. Gdy ci przestanie być potrzebny,
przyślij mi go. Polubiłem jego budującą rozmowę.
Pozdrów ode mnie twą boską chrześcijankę, a raczej proś
jej w moim imieniu, by nie była dla ciebie rybą. Donieś
mi o swym zdrowiu, donieś o miłości, umiej kochać, naucz
kochać i żegnaj!”2)

Zadanie:

Napisz plan dekompozycyjny listu.
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Zadanie:

W planie dekompozycyjnym podkreśl te informacje,
które uważasz za najważniejsze. Podaj, czego dotyczą
zaznaczone przez Ciebie informacje.

Zadanie:

Podaj, czym różni się budowa listu Petroniusza
od�budowy listów współczesnych.

Zadanie:

Na podstawie podkreślonych przez siebie w planie
dekompozycyjnym informacji zbuduj SMS, który zamiast
listu mógłby wysłać Petroniusz Winicjuszowi.

Tu też będzie co robić przez dwie lekcje.

3.
Idąc za ciosem, proponuję kolejną lekcję z listem.
Proponuję temat: Rozpoznaję czynniki wpływające

na treść listu i jego formę.

Można zrealizować ten temat na liście:

„Wiem, o cezarze, że wyglądasz z niecierpliwością
mego przybycia i że twoje wierne serce przyjaciela tęskni
dniami i nocami za mną. Wiem, że obsypałbyś mnie
darami, powierzył mi prefekturę pretorii, a Tygellinowi
kazał być tym, do czego stworzyli go bogowie: dozorcą
mułów w tych twoich ziemiach, któreś po otruciu Domicji
odziedziczył. Wybacz mi jednak, bo oto przysięgam ci
na Hades, a w nim na cienie twej matki, żony, brata
i�Seneki, że przybyć do ciebie nie mogę. Życie jest
wielkim skarbem, mój drogi, jam zaś z owego skarbu
umiał najcenniejsze wybierać klejnoty. Lecz w życiu są
także rzeczy, których już dłużej znieść nie potrafię.
Och,�nie myśl, proszę, że mnie zraziło to, iżeś zabił matkę
i�żonę, i brata, iżeś spalił Rzym i wysłał do Erebu
wszystkich uczciwych ludzi w twym państwie. Nie, mój
prawnuku Kronosa. Śmierć jest udziałem ludzkiego
pogłowia, po tobie zaś innych postępków nie było się
można spodziewać. Ale kaleczyć sobie uszy jeszcze przez
lata całe twoim śpiewem, widzieć twe domicjuszowskie
cienkie nogi, miotane tańcem pirrejskim, słuchać twej gry,
twej deklamacji i twoich poematów, biedny poeto
z�przedmieścia, oto co przewyższyło moje siły i wzbudziło
do śmierci ochotę. Rzym zatyka uszy słuchając ciebie,
świat cię wyśmiewa, ja zaś dłużej już za ciebie płonić się
nie chcę, nie mogę. Wycie Cerbera, mój miły, choćby
do twego śpiewu podobne, mniej będzie dla mnie
dotkliwe, bom nie był mu nigdy przyjacielem i za głos
jego wstydzić się nie mam obowiązku. Bądź zdrów, lecz
nie śpiewaj, zabijaj, lecz nie pisz wierszy, truj, lecz nie
tańcz, podpalaj, lecz nie graj na cytrze, tego ci życzy i tę
ostatnią przyjacielską radę posyła ci Arbiter elegantiae.”

Przy okazji wyjdzie ironia i jej funkcje.
Można też na tym liście zrealizować następujący temat:

Ustalam, co łączy Petroniusza z Jackiem Soplicą.

Warunek: wcześniej musi być omówiony „Pan Tadeusz”.
Można też przy odwróconej kolejności omawiania lektur
zrealizować temat:

Ustalam, co łączy Jacka Soplicę z Petroniuszem.

Proponuję zrobić to rutyną krytycznego myślenia –
DOUBLE BUBBLE:

Różnice Podobieństwa   Różnice

Petroniusz    Jacek
  Soplica

Uczniowie w grupach dwuosobowych, tak jak siedzą
w ławce, samodzielnie ustalają podobieństwa i różnice
między postaciami. Później przedstawiciel poszczególnej
grupy zapisuje na tablicy jedno podobieństwo lub jedną
różnicę. Należy zawsze zaczynać od podobieństw.
Po�wyczerpaniu wskazanych przez uczniów podobieństw
i różnic warto sformułować wnioski wynikające z tego
zestawienia. Tu też wyjdzie ironia, ale także funkcja obrazu
śmierci w utworze. W obu przypadkach niewątpliwie obraz
śmierci służy nie wprost wyrażonej przez narratora
pozytywnej ocenie postaci, wszak Petroniusz upodobnił
się po śmierci do cudnego posągu (heroizacja), a Jackowi
Soplicy z promieni wschodzącego słońca ułożyła się
wokół głowy aureola (sakralizacja). cdn

Wojciech Tañski

W-M ODN w Olsztynie
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Motto:
Latem lub wiosną przy tej rozmaitości ziela, a każde

ozdobione kwieciem, nasz ogród piękniej wyśpiewuje
chwałę Stwórcy - powiedział Seweryn jakby prosząc
o�wybaczenie.-Lecz także o tej porze roku oko zielarza
w�zeschłych łodygach dostrzega przyszłe rośliny i mogę
rzec ci, że ten ogród jest bogatszy niż jakiekolwiek
herbarium i bardziej od niego kolorowy, choćby nie wiem
jak piękne były w owym herbarium miniatury.

Umberto Eco, Imię róży

Herbarium

Miko³aja Kopernika
Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego.

VII�edycja.
.
Wieloletnią już tradycją stało się przystępowanie szkół

z województwa warmińsko-mazurskiego do konkursu
szkolnego ogrodu dydaktycznego organizowanego przez
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska w Olsztynie. Realizacja zadań konkursowych
corocznie ma na celu poszerzanie uczniowskich
i�nauczycielskich umiejętności oraz wiedzy związanych
z�projektowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem szkolnych
ogrodów dydaktycznych. Opiekunem konkursu,
koordynatorem zadań konkursowych jest Alicja
Szarzyńska (nauczyciel konsultant ds. nauczania geografii
i ekologii) oraz w tym roku - Katarzyna Pietrzyk (doradca
metodyczny ds. nauczania języka polskiego).

Tegoroczna edycja certyfikatu była szczególna,
bowiem połączona z przygotowaniem obchodów 550.
rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, które będą miały
miejsce w roku 2023. Uczniowie i nauczyciele,chcąc
zrealizować zadanie konkursowe, podejmowali się spełnić
kilka ważnych warunków. Jednym z nich było poznanie
biografii naszego słynnego astronoma, nie tylko jako

twórcy teorii heliocentrycznej, ale również właśnie tego
uczonego, który zajmował się medycyną. Według
biografów Mikołaj Kopernik uzyskał stopień licencjata
nauk medycznych, pozwalający mu na prowadzenie
praktyki lekarskiej. Studiował medycynę przez rok
w�Bolonii, a w Padwie kontynuował studia przez dwa lata.
Dodatkowo wiadomo, że nasz bohater doskonale poznał
sztukę zielarską, wspomagającą, a wręcz w tamtych
dawnych wiekach, będącą podwalinami nauk
medycznych. Zatem Mikołaj Kopernik był bez wątpienia
zielarzem,korzystającym z roślin leczniczych i być może
takie rośliny uprawiającym. Znany jest nam wszystkim
portret astronoma, na którym widać jego dłoń, trzymającą
bukiet konwalii. To właśnie symbol sztuki lekarskiej.

Taka wiedza o Mikołaju Koperniku niewątpliwie mogła
być inspiracją do realizacji zadania konkursowego. Było
nim stworzenie Herbarium Mikołaja Kopernika w Szkolnym
Ogrodzie Dydaktycznym. Herbarium - czyli zbiór ziół -
roślin głównie leczniczych, ale również przyprawowych.
W realizacji zadania należało wziąć pod uwagę osobę
astronoma i symbolicznie uwzględnić tytułowe zadanie
konkursowe. Pojęcie „herbarium” ma kilka znaczeń.
Niegdyś były to zbiory zasuszonych roślin lub miejsce
ich przechowywania. W późniejszych czasach były to
księgi z opisami roślin i możliwości ich zastosowania,
pięknie zdobione z dokładnymi rysunkami ziół oraz
kwiatów. W czasach średniowiecza słynne stały się zielniki
zakładane przez zakonników w ogrodach klasztornych.
I�właśnie takie herbarium było przedmiotem
konkursowych zmagań. Szkoły i przedszkola
przystępujące do konkursu miały za zadanie stworzyć
w�swoim ogrodzie zielnik, czyli herbarium. Należało
odpowiednie rośliny zasiać lub posadzić, następnie
doglądać, aby pięknie wyrosły i dodatkowo połączyć te
czynności z osobą Mikołaja Kopernika. Kolejnym etapem
było nagranie filmu o powstałym herbarium i umieszczenie
go na platformie YouTube.

Do konkursu przystąpiły łącznie 22 przedszkola oraz
szkoły z różnych stron województwa. Wiele szkół już od
lat prowadzi swój szkolny ogród dydaktyczny, zatem
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realizacja zadania konkursowego polegała tylko na
uzupełnieniu go o zielnik. Należało w nim posadzić
odpowiednie rośliny, zasiać zioła i zadbać, aby pięknie
kwitły. Tak też się stało, co widoczne jest na filmach
przesłanych przez uczestników VII Certyfikatu Szkolnego
Ogrodu Dydaktycznego. Wiele szkół urządziło zielnik,
sadząc rośliny w ziemi, inne zaś utworzyły herbaria
w�drewnianych skrzyniach lub też innych naczyniach,
nawet stylizowanych na dawne czasy. Takie interesujące
rozwiązania aranżacji przestrzeni ogrodu uczyniły go nie
tylko pożytecznym, ale także miłym dla oka. Ogrody
zyskały dodatkową wartość, przemawiając do gości
głównym przesłaniem konkursowym. Mikołaj Kopernik na
pewno byłby rad z możliwości aptecznych powstałych
herbariów. To bogate zbiory różnorodnych roślin i ziół o
charakterze leczniczym, wspomagającym organizm
człowieka. Dbałość o zdrowie to ważny motyw konkursu.

W przygotowaniach realizacji zadania konkursowego
pomogły nauczycielom konsultacje przygotowane przez
Ośrodek, podczas których zostały przedstawione
programy komputerowe pozwalające zmontować film
oraz służące do edycji materiałów filmowych,
fotograficznych i fonicznych. Według warunków
konkursowych film o Herbarium Mikołaja Kopernika
powinien posiadać wartość edukacyjną stąd obecność
lektora i konieczność nagrania narracji uzupełniającej
wiedzę o roślinach. Podczas konsultacji nauczyciele
poznali również możliwości kanału YouTube.

Podsumowując walory edukacyjne i dydaktyczne
konkursu „Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego.
Herbarium Mikołaja Kopernika”, należy zwrócić uwagę na
różnorodność treści, z którymi zapoznawali się uczniowie
oraz nauczyciele, począwszy od biografii astronoma,
poprzez rozległą wiedzę o roślinach zielnych, aż
po�umiejętności z dziedziny filmu i informatyki. Wartością
dodaną była umiejętność sporządzenia scenariusza
filmowego, zredagowania tekstu narracyjnego oraz
wybrania ścieżki muzycznej do filmu. Nade wszystko
jednak niezwykle cennym atutem konkursu jest pozyskanie
przez uczestników zakątka ziołowego w Szkolnym
Ogrodzie Dydaktycznym.

Wszystkie przedszkola i szkoły, które przystąpiły do
konkursu, uzyskały świetne wyniki i otrzymały Certyfikat
Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego. Uroczystość
wręczenia nagród oraz certyfikatów odbyła się w sali
projekcyjnej Olsztyńskiego Planetarium. Spotkanie

z�przedstawicielami rozpoczął dyrektor Planetarium -
dr�Jacek Szubiakowski, który powitał wszystkich
zebranych oraz wprowadził w tematykę konkursu - czyli
dokonania Mikołaja Kopernika i przedstawił ciekawostkę
z nim związaną. Otóż w zamkowej bibliotece znajduje się
inkunabuł, zawierający dwa dzieła medyczne we wspólnej
oprawie, który niegdyś należał do Kopernika. Jest to
jedyna książka z biblioteki Mikołaja Kopernika, która
znajduje się w zbiorach polskich. Następnie uczestnicy
obejrzeli premierowy film edukacyjny „Polaris”,
przeznaczony dla dzieci, a wyjaśniający, w jaki sposób
można eksplorować przestrzeń kosmiczną. Kolejnym
punktem programu było przedstawienie realizacji zadania
konkursowego przez Małgorzatę Ruszczyk ze Szkoły
Podstawowej w Hejdyku (powiat piski). Zebrani mieli
okazję wysłuchać ciekawego wystąpienia ilustrowanego
zdjęciami z kolejnych etapów projektowania i tworzenia
ogrodu przy szkole w Hejdyku. Obejrzeliśmy świetnie
zaaranżowaną przestrzeń ogrodu, która stała się
herbarium skomponowanym w kształcie promieni
słonecznych, co było bezpośrednim nawiązaniem do teorii
heliocentrycznej Kopernika. Wspaniałą inicjatywą
dydaktyczną były zajęcia edukacyjne na terenie ogrodu,
stworzenie twórczych pomocy dydaktycznych oraz
zorganizowanie spotkań naukowych z wystawą roślin
zielnych. Małgorzata Ruszczyk miała również okazję
poprowadzić szkolenie na temat Herbarium Mikołaja
Kopernika. Wynikiem wszystkich działań konkursowych
było zaprojektowanie tablicy poglądowej,
przedstawiającej rośliny lecznicze oraz wydanie folderu
opisującego właściwości tych ziół.

Na zakończenie uroczystości nauczyciele realizujący
projekt odebrali z rąk Alicji Szarzyńskiej certyfikat oraz
nagrody książkowe. Katarzyna Pietrzyk w krótkim
wystąpieniu podsumowała realizację celów konkursu,
a�należały do nich:

• utworzenie herbarium – zakątka ziołowego (roślin
leczniczych i przyprawowych) w ogrodzie
dydaktycznym z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja
Kopernika;
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Herbarium

Miko³aja Kopernika

Herbarium Mikołaja Kopernika w ogrodzie
dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Hejdyku

Szkoła Podstawowa w Hejdyku zgłosiła się do udziału
w VII edycji konkursu Certyfikat Szkolnego Ogrodu
Dydaktycznego pod hasłem Herbarium Mikołaja Kopernika
w ogrodzie dydaktycznym.

W związku z tym w czerwcu 2022 r. postanowiliśmy
wzbogacić nasz ogród dydaktyczny o Herbarium.
Na�początku zaprojektowaliśmy zakątek roślin
leczniczych. Proces jego tworzenia przebiegał etapami.
Wyznaczyliśmy teren, wykonaliśmy ogrodzenie
i�przygotowaliśmy podłoże. Następnie zgromadziliśmy
50�roślin leczniczych pochodzących ze środowiska
naturalnego (łąka, pole, las, nieużytki, przy drogach).
Zostały one wsadzone do przygotowanego ogródka.
Końcowym etapem było pomalowanie płotka i ustawienie
tabliczek z nazwami, które uczniowie klasy VII
przygotowali w szkole.

• popularyzacja wiedzy o różnorodności roślin
zielarskich i ich zastosowaniu;

• zainteresowanie uczestników postacią Mikołaja
Kopernika, który był nie tylko wielkim astronomem,
ekonomistą, matematykiem, kartografem, ale także
lekarzem - czego świadectwem są liczne portrety
przedstawiające go z konwalią – symbolem sztuki
lekarskiej;

• zaangażowanie uczniów/ dzieci do przygotowania
projektu konkursowego;

• wykorzystanie filmu do zaprezentowania walorów
przyrodniczych i edukacyjnych ogrodu
dydaktycznego ze szczególnym uwzględnieniem
różnorodności roślin zielarskich;

• rozwijanie umiejętności z zakresu technologii
informacyjnej.

Fundatorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie.

Niniejszym możemy dumnie ogłosić, że 22 placówki
wykonały pięknie zadania konkursowe i otrzymały
certyfikaty. Serdecznie gratulujemy całej społeczności
szkolnej sukcesu. Życzymy powodzenia w pielęgnowaniu
ogrodu, a w szczególności zakątka „Herbarium Mikołaja
Kopernika”. Nasz słynny Warmiak na pewno byłby dumny
z takich dydaktycznych i ogrodniczych osiągnięć.

Katarzyna Pietrzyk

W-M ODN w Olsztynie
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Kolejnym etapem tworzenia Herbarium było utworzenie
zakątka roślin przyprawowych.W istniejącym ogródku
ziołowym wykopaliśmy stare rośliny. Przygotowaliśmy
podłoże. Następnie wsadziliśmy 17 roślin przyprawowych
zgodnie z opracowanym projektem.

Dalszą czynnością było wkopanie drewnianych palisad.
Stworzyły one Słońce wraz z promieniami wzdłuż, których
rosną rośliny przyprawowe.

Chcąc zrealizować cele konkursu opracowaliśmy plan
działań edukacji uczniów. Zaczęliśmy od przybliżenia
tematyki ziół. Uczniowie klas VII i VIII mieli za zadanie
opracowanie prezentacji multimedialnych na temat roślin
leczniczych i przyprawowych znajdujących się w naszym
Herbarium. Najciekawsze zostały zaprezentowane uczniom
klas młodszych. Tworząc Herbarium Mikołaja Kopernika,
mieliśmy na celu przybliżenie tej postaci dzieciom.
Oglądali oni prezentacje, wykonywali prace plastyczne,
karty pracy, quizy, poznawali Układ Słoneczny na modelu
oraz obrót Ziemi przy użyciu tellurium. W czasie zajęć
uczniowie poznawali nie tylko wielkiego astronoma,
azarazem lekarza.

Kolejne zadanie edukacji to wycieczki do naszych
zakątków ziołowych, gdzie uczniowie zrywali zioła,
a�następnie uczyli się je rozpoznawać. Następnie uczniowie
klas I-III wykonywali z roślin leczniczych karty do zielnika.
Sporządzona została gazetka z wykonanych prac. Z kolei
uczniowie klas V-VIII tworzyli z zasuszonych ziół karty do
zielnika roślin leczniczych, które ułożyli w segregatorze.
Zawierały one nazwę rośliny oraz jej zastosowanie
w�lecznictwie. Powstała piękna kolekcja – zielnik roślin
leczniczych z naszego Herbarium.

Ponadto uczniowie klas V-VIII wykonali ciekawą pomoc
dydaktyczną. Była to sylwetka człowieka, na której zostały
przyklejone nazwy ziół i włożona roślina oraz jej
zastosowanie.

Kreatywnym zadaniem było tworzenie przez uczniów
klas młodszych bukietów ziołowych. W tym celu zostały
zgromadzone zioła z najbliższej okolicy, z których

projektowane były bukiety ziołowe. Powstały bardzo
pomysłowe prace, które tworzą piękną wystawę na
gazetce szkolnej.

Z kolei uczniowie starsi wykonali duży bukiet ziołowy
dla nauczycieli, który wręczyli z okazji dnia nauczyciela.

Swoją wiedzę o roślinach przyprawowych i leczniczych
uczniowie wykorzystywali w czasie zajęć. Były to układanki
w dobieranie rośliny do opisu, odgadywali ziołowe fraszki,
rozwiązywali ziołowe krzyżówki. Również w sposób
zabawowy utrwalali wiedzę grając w karty Ziołowy Piotruś.
Chcąc zebrać informacje o roślinach leczniczych
z�naszego herbarium, wykonaliśmy ulotkę w postaci
składanego folderu ze zdjęciem i zastosowaniem danej
rośliny.

Ostatnim zadaniem było wykonanie wystawy
z�zasuszonych ziół ustawionych w starych naczyniach jako
symbolem tradycji i wykorzystywania ich w medycynie
ludowej. Każde zioło opatrzone zostało tabliczką z nazwą.
To kolejna okazja dla lepszego poznawania i utrwalania
nazw roślin leczniczych.

Utworzenie herbarium przy szkole stworzyło miejsce
do prowadzenia lekcji w terenie. To przedsięwzięcie było
okazją poszerzenia wiedzy o roślinach leczniczych
i�przyprawowych oraz pozwoliło jeszcze bardziej docenić
znaczenie roślin w nauce, gospodarce, sztuce czy kulturze.

Nasz szkolny ogród dydaktyczny stanowi cenną
przyrodniczo pomoc dydaktyczną. Jest miejscem
prowadzenia zajęć z różnych przedmiotów: biologii,
geografii, przyrody i edukacji przyrodniczej. Daje
możliwość realizacji podstawy programowej, a przede
wszystkim podejmowania działań praktycznych
w�najbliższym otoczeniu szkoły. Oprócz funkcji
dydaktycznej pełni istotny element zagospodarowania
terenu wokół szkoły. Korzystnie wpływa na poprawę
estetyki otoczenia.

Ma³gorzata Ruszczyk

Szko³a Podstawowa w Hejdyku
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Lekcje jêzyka

ukraiñskiego online
Lekcje języka ukraińskiego online z Ukrainą stały się

realne nawet podczas wojny.
Od 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 8 z Ukraińskim

Językiem Nauczania w Bartoszycach współpracuje ze
Lwowską Obwodową Biblioteką dla Dzieci. W ramach
współpracy rozpoczęliśmy realizacje projektu
międzynarodowego „Jesteśmy Ukraińcami – Ja i Ty”,
który miał różne formy, a mianowicie: uczniowie nasi
uczestniczyli w interesujących warsztatach
kulturoznawczych podczas wycieczki do Lwowa,
bibliotekarki i przedstawicielki współczesnej literatury dla
dzieci z Ukrainy odwiedzały raz w roku bartoszycką szkołę
i prowadziły dla uczniów różnorodne pod względem
tematycznym warsztaty, pokazy i spotkania.

Nasza współpraca przejawiała się również w formie
innowacji pedagogicznej z języka ukraińskiego pn.
„Lekcje języka ukraińskiego online z Ukrainą”. Nauczyciele
języka ukraińskiego na poziomie wszystkich klas
realizowali cykl zajęć online, które prowadziły
bibliotekarki niemalże ze wszystkich części Ukrainy:
od�Lwowa, przez Równe, Żytomierz, Mikołajów (nad
Morzem Czarnym) aż do Charkowa. W tak interesujący
sposób realizowane były podstawy programowe z języka
ukraińskiego i jednocześnie wirtualna podróż po Ukrainie.
Nawet zdalne nauczanie i zamknięcie szkół nie było
przeszkodą w realizacji projektu. Staraliśmy się jak
najlepiej w sposób atrakcyjny dla uczniów wykorzystać
ten trudny czas w edukacji.

Ostatni raz spotkaliśmy się paniami bibliotekarkami
z�Charkowa 22 lutego 2022 r. Uczniowie odbyli

niepowtarzalna wirtualną wędrówkę ulicami Charkowa,
podczas której poznawali charkowski okres twórczości
ukraińskiej pisarki Łesi Ukrainki, notabene, patronki naszej
szkoły. Niepowtarzalną, bo już jej nigdy nie powtórzymy.
Nikt z nas, ani w Polsce, ani w Ukrainie, w Charkowie, nie
dopuszczał myśli, że to ostatnia nasza podróż
autentycznymi ulicami, po których chodziła Łesia
Ukrainka.

Podziwialiśmy piękne historyczne miejsca, budynki,
zabytki Charkowa, których dzisiaj w wielu przypadkach
już nie ma. Zniszczył je okrutny rosyjski agresor,
napadając 24 lutego 2022 r. na Ukrainę.

6 grudnia 2022 r.,po 9-ciomiesięcznej przerwie,
odnowiliśmy realizację projektu. Uczniowie w Dzień
Świętego Mikołaja otrzymali oryginalny podarunek.
Spotkanie online z Ukrainą odbyło się też w wyjątkowy
dzień w Ukrainie – Święto Sił Zbrojnych Ukrainy. Odważni
i niezłomni obrońcy Ukrainy są dla nas dumą i wszyscy
wierzymy w ich zwycięstwo!

Tym razem lekcja online poświęcona była wybitnej
ukraińskiej postaci XVIII w. Hryhorjowi Skoworodzie
(Hryhorij Skoworoda). Poeta i filozof, nazywany
„Ukraińskim Sokratesem” urodził się równo 300 lat temu
(4 grudnia 1722 r.). Poeta należał do najbardziej
wykształconych postaci tych czasów. Dzięki wędrówkom
po Europie poznawał świat, przeszedł pieszo przez całą
Ukrainę, Polskę i dotarł do Niemiec. Swoją wiedzą dzielił
się z każdym, kogo napotkał, a szczególnie ważnymi dla
niego byli ci najbiedniejsi, nic więc dziwnego, że nazywali
go „wędrującą akademią”. Był pedagogiem, który
z�wielkim szacunkiem odnosił się do swoich uczniów, ale
też samotnikiem. Niezwykle cenił sobie wolność, marzył
o wolności wszystkich Ukraińców, krytykował zaborczą
politykę Rosji wobec Ukrainy.

Lekcja zakończyła się quizem, który wywołał wiele
emocji wśród uczniów. Ósmoklasiści, wykorzystując
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aplikację Kahoot, rywalizowali między sobą o najlepszy
wynik, wykazując się dobrą znajomością filozofii
Skoworody (i tu bardzo przydały się telefony
komórkowe!).

Oryginalna twórczość Hryhorija Skoworody i, jak na
ten czas, niezwykle liberalne poglądy na życie
i�funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, gdzie każdy
powinien wykonywać pracę zgodnie z powołaniem,
a�także prace, które przynoszą korzyść dla
społeczeństwa, są godne uwagi i we współczesnych
czasach.

A jak dzisiaj postrzega twórczość poety H. Skoworody
współczesna młodzież? - Do ósmoklasistów najbardziej
przemawiają takie aforyzmy: „Więcej myśl i wtedy
decyduj.”, „Szczęśliwy jest ten, komu udało się znaleźć
szczęśliwe życie. Ale szczęśliwszy jest ten, kto wie, jak to
wykorzystać.”, „Ze wszystkich strat strata czasu jest
najcięższa.”, Jak głupio błagać o to, co możesz osiągnąć
sam.”, „Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż podstępny
wróg, ale nie ma nic bardziej trującego niż udawany
przyjaciel.”.

Jedno jest pewne, że część poglądów „ukraińskiego
Sokratesa”, które zawarte są w bajkach i jego złotych
myślach, mają charakter ponadczasowy.

Dziękujemy ukraińskiemu koordynatorowi Olenie
Kremniowej i bibliotekarce Chrystynie Rosi ze Lwowa za
spotkanie.

Lubomira Tchórz

Szko³a Podstawowa nr 8 w Bartoszycach

Z AZPO do Platona

- wyjazd licealistów

do Grecji
„Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy.

Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.”
Arystoteles

Początek października, 20 licealistów z Akademickiego
Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie wraz
z�opiekunami spędziło tydzień w greckiej Katerini,
realizując projekt pn. Unia - moja szansa na rozwój.
W�partnerstwie z grecką szkołą Platon wspólnie osiągnęli
rezultaty zaplanowane w projekcie. Głównym założeniem
było doskonalenie umiejętności językowych, rozwój
przedsiębiorczości i kreatywności. Czas spędzony
z�greckimi rówieśnikami pozwolił poznać grecką kulturę,
kuchnię, ich mentalność i naocznie sprawdzić
wykorzystanie środków unijnych.

„Dzięki projektowi można było sprawdzić siebie
w�sytuacjach losowych, poznać wiele wspaniałych osób
oraz zakochać się w nowych miejscach, do których chce
się wracać”- mówi Łukasz Perowicz, licealista. Uczestnicy
realizowali zadania projektowe w szkole i podczas
organizowanych wycieczek. Wspólne zwiedzanie Salonik,
Volos, Pelion i Litochoro było okazją do rozwoju
kompetencji przedsiębiorczości, komunikacji w języku
angielskim oraz współpracy w grupie międzynarodowej.

Grecka szkoła okazała się odpowiednikiem AZPO,
spotkanie z dyrektorem zaowocowało realizacją
postanowień umowy partnerskiej, podpisanej podczas
lipcowej wizyty przygotowawczej nauczycielek AZPO:

Portret H. Skoworody,  wykonany w 1972 r. przez malarza L.

Fitilowa
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Adwentowy uczynek
19 wolontariuszy z klas III-VIII Szkolnego Koła Caritas

Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki – Szkolnego Klubu
Wolontariatu „Dar Serca” w Butrynach, przeprowadziło
21. Ogólnopolską Zbiórkę Żywności Caritas
w�hipermarkecie Carrefour w Olsztynie. Zebraną żywność
przeznaczymy na pomoc samotnym, potrzebującym
w�parafii św. Jakuba Ap. W Butrynach. Jesteśmy wdzięczni
rodzicom za przywiezienie na akcję wolontariuszy z Nowej
Kaletki, Nowej Wsi, Chaberkowa, Łajs, Przykopu, Nowego
Ramuka i Butryn. Dziękujemy również rodzicom za
transport zebranych artykułów spożywczych.
W�ten�sposób świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza.

Krzysztof Gajewski

opiekun SKC

dyrektorka AZPO. Zgadzamy się z Homerem,
że�„podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie”.

Pełna relacja z wizyty na FB AZPO.
Projekt jest realizowany z Funduszy UE w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Katarzyna Mi¹skowska

AZPO w Fijewie

Anity Witkowskiej-Szczepańskiej i Magdaleny Foty.
Uczniowie odwiedzili Platomonas, gdzie Morze Egejskie
spotyka się z górami Olimpu, gdzie szelest liści ze starych
platanów „opowiada” prastare dzieje o burzliwej historii
owych okolic. Uczestnicy wzięli sobie do serca słowa
Heraklita z Efezu, twierdzącego że „kto nie dąży do rzeczy
niemożliwych, nigdy ich nie osiągnie” i wspięli się na
masyw Olimpu. Wędrówkę poprzedziła wizyta
w�narodowym muzeum Olimpu, gdzie oprócz wystawy
obejrzeli projekcję filmu 3D o Olimpie.

„To doskonały sposób na poszerzenie horyzontów,
wymianę myśli, poznanie nowych miejsc i doskonalenie
umiejętności językowych. Rewelacja, że nasza szkoła daje
takie możliwości”- stwierdza Zuzanna Samoszuk,
licealistka.

W Salonikach uczestnicy odwiedzili uniwersytet
Arystotelesa, jego wydziały, wzięli udział w rozmowach
ze studentami.

Kolejnego dnia wspólnie zwiedzali Pelion, wyjątkowy
półwysep w Grecji. To jeden z najbardziej zielonych
zakątków w Grecji. Miejsce to jest uznawane za krainę
mitycznych centaurów i letnią rezydencję bogów z Olimpu.
Na jeden dzień Pelion stał się rezydencją licealistów AZPO.
Przez chwilę mogli poczuć się jak ojciec medycyny
Hipokrates, który studiował tutaj. Według wierzeń greccy
bogowie nazywali Pelion swoją letnią rezydencją. Wiosną
opuszczali Olimp i spędzali lato w pięknych okolicach
Pelionu.

Czas minął szybko i nadszedł moment pożegnania
z�Grecją. Po serdecznych uściskach młodzież wróciła do
Polski. To był wspaniały, pełen wrażeń tydzień.

Wracając do AZPO, uczniowie przywieźli ze sobą bagaż
nowych doświadczeń, relacji z młodzieżą grecką,
sposobów komunikowania się, wniosków i inspiracji do
nauki zarówno języka angielskiego, ale także chęci
poznania kultur innych krajów. „Nasi uczniowie zostali
wspaniale przyjęci przez rówieśników, nawiązali
przyjacielskie kontakty z młodzieżą, byli chwaleni za
bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, wielką kulturę
osobistą oraz gotowość do przyjmowania nowych
wyzwań.” - z dumą podsumowuje Katarzyna Miąskowska,


