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Szanowni Państwo – drodzy Nauczyciele!
Jednym z głównych celów istnienia naszego pisma jest udzielanie Pań-

stwu wieloaspektowej pomocy w niełatwej pracy pedagogicznej. Chcemy na-
uczać dobrze i nowocześnie - holistycznie, pragniemy, by wszyscy, korzysta-
jący z efektów naszej pracy, mieli o nas jak najlepsze zdanie… To marzenia, 
towarzyszące pracy nauczyciela od zarania jego działalności. Przypomnijmy 
tu słowa poety i współpracownika pierwszego europejskiego ministerstwa 
oświaty – Komisji Edukacji Narodowej, Józefa Epifaniego Minasowicza: Świat 
takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc, chodzili, a chodząc, nauczali. 
Słowa te są jednoznaczną zachętą do korzystania z tak lubianego przez ucz-
niów sposobu przekazywania wiedzy podczas wycieczek szkolnych.

Nasz piętnasty numer Dolnośląskich Ścieżek jest nieco odmienny od 
pozostałych i rozwija powyższą myśl, znaną dobrym nauczycielom o wiele 
wcześniej, już od starożytności (w jakich okolicznościach odbywały się filozo-
ficzne dysputy perypatetyków?...). Bogate możliwości planowania szkolnych 
i prywatnych peregrynacji po ziemi jeleniogórskiej stały się tematem przewod-
nim rozdziału Nasza mała ojczyzna. Okolice Jeleniej Góry to specjalne miejsce 
na mapie Dolnego Śląska, niewątpliwie kojarzące się z turystyką i najwyższy-
mi na naszej ziemi górami – Karkonoszami oraz ich „wizytówką” – znanym 
wszystkim stożkiem Śnieżki, ich najwyższym szczytem. Region jeleniogórski 
to raj dla turystów poszukujących piękna natury, ale, jak się dowiemy z treści 
naszego numeru, czekają na nich także inne niespodzianki. Bogata przeszłość 
tej ziemi została zaklęta i odzwierciedlona w zabytkach, między innymi dzięki 
zachowanym dla nas licznym zamkom i pałacom dawnych magnatów związa-
nych z regionem. Niektóre z budowli zostały odrestaurowane, przywrócono 
im dawną świetność, inne – jak choćby tajemniczy zamek Bolczów - pozosta-
ją świadectwem przeszłości w pięknie swych ruin, ściśle współistniejących z 
naturalnym bogactwem – wkomponowanymi w zamkowe mury ogromnymi 
skałami na wzgórzu, na którym warownia została wzniesiona. Trudno wyob-
razić sobie lepsze warunki do nowoczesnego nauczania historii w klimacie po-
zytywnego nastawieniu do tematu i egzemplifikacjami w postaci elementów 
kultury materialnej…

Teksty dotyczące ziemi jeleniogórskiej mogą ułatwić Państwu planowa-
nie wycieczek szkolnych, niewątpliwie tańszych od wyjazdów do najbardziej 
oddalonych zakątków Polski, a jakże ważnych z punktu widzenia osób od-
powiedzialnych za kształtowanie świadomości regionalnej naszej młodzieży, 
a następnie postaw patriotycznych. Już Stanisław Staszic w apelu skierowa-
nym do młodzieży sugerował jej intensywne działania krajoznawcze - by nikt 
nie ubiegł jej w poznawaniu własnej ziemi, bo rzeczy obce poznawać jest sprawą 
chwalebną, swoje natomiast – obowiązkiem. Jedna ze szkół najbardziej zaangażo-
wanych w działania regionalne – Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrocławiu, od 
lat wygrywająca Konkurs o Wielką Nagrodę Wrocławia, proponuje swym ucz-



� niom wycieczki jedynie w obrębie Dolnego Śląska! Do aktywnego poznawania 
stolicy naszego regionu zachęcają scenariusze zajęć opublikowane w rozdziale 
dotyczącym edukacji regionalnej. Nie zabrakło też propozycji metodycznych, 
przygotowanych przez „ nadzieję edukacji polskiej” – studentów Kolegium 
Nauczycielskiego we Wrocławiu, Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskie-
go oraz nauczycieli pracujących na naszej ziemi. 

Proponujemy wielorakie inspiracje do przygotowania różnego typu dzia-
łań edukacyjnych w szkole. Wierzymy, że mądre i dobre inicjatywy nauczy-
cielskie wzbogacą możliwości edukacyjnego oddziaływania szkoły na wycho-
wanków i znacznie przyczynią się do zwiększania ich motywacji w zakresie 
osiągania dobrych wyników w nauce. Jeśli nauczanie jest prowadzone w inte-
resujący sposób – młodzi ludzie chętnie uczestniczą w zajęciach i więcej z nich 
zapamiętują! Warto zachęcać młodych do samodzielnego przygotowania lub 
współtworzenia różnych zajęć dla nich przeznaczonych, bo zwiększamy za-
sób ich wiedzy, zachęcamy do samodzielności i odpowiedzialności za podjęte 
działania, rozwijamy kreatywność… Może warto nasze pismo włączyć w pro-
ces wspólnego przygotowania scenariusza wycieczki, aby ułatwiło wybranie 
miejsc, w których warto się znaleźć lub zachęciło młodych ludzi do przyjęcia 
ról przewodników klasowej wycieczki?...  

Życzymy Państwu owocnej lektury i wielu ciekawych działań edukacyj-
nych, inspirowanych naszymi tekstami. Dziękujemy wszystkim współpracow-
nikom za pomoc w tworzeniu naszego wspólnego przedsięwzięcia – 15. nume-
ru Dolnośląskich Ścieżek.

Zygmunt Korzeniewski 

jeleniogórzanie trzymają się mocno…

Nauczyciele znają budynek przy ul. 1 Maja 43 w jeleniej górze od bli-
sko czterdziestu lat. Ten duży obiekt w centrum miasta służył i nadal służy 
dolnośląskiej oświacie.

IKN, ODN, WOM, DODN, DCDNiIP to skróty nazw, które - jak się okazu-
je - doskonale potrafią rozszyfrować nie tylko nauczyciele. Można zapytać, co 
jest tego powodem? Odpowiedź jest prosta. Przez te wszystkie lata jeleniogór-
ski ośrodek, działający na potrzeby edukacji, szkolił  nie tylko nauczycieli. Był 
i pozostaje czymś więcej niż zakładem doskonalącym pracowników. Poprzez 
podejmowane działania ma charakter kulturotwórczy, jest szeroko otwarty na 
potrzeby środowiska lokalnego i regionu.

 Ośrodek to nie tylko miejsce w centrum Jeleniej Góry, a przede wszyst-
kim tworzący go ludzie. Przez placówkę przewinęła się plejada znakomitych 
nauczycieli, doradców metodycznych  i konsultantów. Trudno ich wszystkich 
wymienić, bo lista byłaby bardzo obszerna… Jednak powinienem chociaż 
wspomnieć o moich poprzednikach: nieżyjącym już prof. doktorze M. Wal-




