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4 5Od Redakcji
Szanowni Państwo – drodzy Czytelnicy!

Nasz kolejny (już drugi) internetowy numer Dolnośląskich Ścieżek dostosowuje się 
do rzeczywistości, w której istnieje. Proponujemy teksty o różnorodnej tematyce i zróżni-
cowanej objętości, aby trud zapoznawania się z zawartością pisma na ekranie komputera 
nie był dla Państwa barierą poznawczą…

Rekomendowana przez nas „mała ojczyzna dolnośląska” to powiat kamiennogórski, 
tym razem nieco subiektywnie przedstawiony przez Redakcję pisma. Konkludujemy ze 
zdumieniem, że mieszkańcy tych przepięknych i często niedocenianych turystycznie oko-
lic nie chcieli (?), nie mogli przedstawić swych ukochanych miejsc (?), a może nie wie-
dzieli, że mają możliwość, by to uczynić? … Dlatego naszych Szanownych Czytelników 
zachęcamy również do własnych poszukiwań w literaturze przedmiotu oraz w Internecie, 
bo Ziemia Kamiennogórska jest skarbnicą wiedzy historycznej, wiążącej się z wieloma 
zagadkami i tajemnicami regionu! 

W Dolnośląskich Ścieżkach przedstawiamy kolejny powiat na styku granic, wią-
żący wieloaspektowo nas, europejskich sąsiadów - Czechów, Niemców i Polaków. 
Konsolidacji sprzyja gościnny Dom Trzech Kultur Parada – miejsce międzynarodowych 
spotkań w Niedamirowie (w pobliżu Kamiennej Góry). W kontekście sąsiedzkich więzi 
pozostaje także pytanie, co może łączyć Kamienną Górę z Berlinem? -  zapraszamy do 
lektury artykułu! 

Kolejne istotne turystycznie miejsca to m. in. stolica regionu, Kamienna Góra, prze-
piękny Krzeszów, a także  Chełmsko – miasto dawnych tkaczy … 

Prawdziwych turystów w każdym wieku zachęcamy do poznawania urokliwych 
gór i krajobrazowych osobliwości, choćby takich jak Kolorowe Jeziorka w okolicach 
Wieściszowic. Zapewniamy momenty zachwytu oraz pragnienie, by nigdy nie odchodzić 
znad tafli Turkusowego Jeziorka!

Jak zazwyczaj, gwarantujemy możliwość zapoznania się z wieloma ciekawymi 
pomysłami zajęć dydaktycznych, refleksjami dydaktyków, a także fragmentem książki 
Karola Maliszewskiego, naszego dolnośląskiego poety, krytyka literackiego, nauczyciela 
akademickiego, ale nade wszystko (!) – mądrego, dobrego nauczyciela języka polskiego 
i  regionalisty w szkole podstawowej. Ujawnił on  w publikowanym przez nas  tekście 
jedną z najszlachetniejszych i najpiękniejszych pasji -  zakorzeniania młodych ludzi w ich 
ojczyźnie, wiązania z Dolnym Śląskiem, a następnie – z wielką Ojczyzną, Polską. 

Zapoznawanie się z treściami naszego pisma można uznać za cykl spotkań z ich 
twórcami, co podkreśla – w świetle zacytowanych słów Karola Maliszewskiego –  uni-
wersalność, a zarazem bliskość tekstów literackich: Zawsze słyszę za ścianą kartki 
ludzki głos, szelest oddechu, widzę za rzędami liter twarz człowieka, „żywość” na chwilę 
zatrzymaną w kadrze tekstu, modyfikowaną i modulowaną przez tekst. Dlatego litera-
tura jest tak ważna. Nie kończy się na grze, estetycznej hochsztaplerce i mistrzowskich 
powtórkach. Ciągle odkrywa, prowadzi ponadczasową rozmowę, prowadzi człowieka.

Dlatego serdecznie zapraszamy do lektury naszego pisma w kontekście wielorakich 
kontaktów z twórcami tekstów oraz poszukiwań inspiracji do nauczycielskich działań. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim współtwórcom naszego pisma za owocną współpracę, 
której efektem jest nowy, już 20. numer Dolnośląskich Ścieżek!
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Powiatowe Centrum Edukacji w Kamiennej Górze 
– wczoraj i dzisiaj

Powiatowe       Centrum      Edukacji jest najmłodszą placówką oświatową funkcjonującą 
na terenie powiatu kamiennogórskiego. Pierwszym krokiem do powstania PCE była 
uchwała Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego z 20 września 2001 roku o powołaniu 
w powiecie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Dwa miesiące później, 20 listopada 2001 
roku, podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem 
Kamiennogórskim o przejęciu Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Je-
leniej Górze. Zasoby biblioteki pedagogicznej były już wówczas przeniesione na parter bu-
dynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 17, gdzie na I piętrze mieściła się też siedziba Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Przejęcie biblioteki pedagogicznej umożliwiło połącze-
nie istniejących już placówek w jedną jednostkę, łącznie z nowoutworzonym Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli. 31 grudnia 2001 roku podpisano akt założycielski placówki, 
w którym połączono Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Filię Biblioteki Pedagogicznej, nadając nowej jednostce nazwę 
Powiatowe Centrum Edukacji. Funkcjonowanie nowej placówki rozpoczęło się 1 stycz-
nia 2002 roku. 

Najdłuższą tradycją funkcjonowania w powiecie kamiennogórskim z trzech jedno-
stek połączonych w PCE miała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, utworzona w ro-
ku szkolnym 1967/1968. Wówczas placówka ta nazywała się Poradnią Wychowawczo-
Zawodową i głównie zajmowała się kierowaniem uczniów do kształcenia specjalnego. 

Od momentu połączenia Powiatowe Centrum Edukacji świadczy usługi dla nauczy-
cieli, uczniów i rodziców, płynnie łącząc zadania placówek wchodzących w skład PCE. 

Główne zadania, realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną, to: 
• zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kształcących się nauczycieli, wychowawców, ka-

dry kierowniczej szkół i placówek, nauczycieli doradców oraz innych zainteresowanych 
czytelników,

• wspieranie studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy 
zakładów kształcenia nauczycieli,

• pomoc merytoryczna w uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego na-
uczycieli.

Główne zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
• udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
• udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwią-

zanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
• profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
• terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
• wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
• pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowa-

niu kariery zawodowej,
• prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
• pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów,



6 7• wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły,
• organizowanie i prowadzenie szerokiego programu psychoedukacyjnego, profilak-

tycznego i konsultacyjno-diagnostycznego dla nauczycieli,
• organizowanie doradztwa psychologiczno-pedagogicznego dla nauczycieli,
• rozwiązywanie różnorodnych problemów środowiska nauczycielskiego,
• propagowanie osiągnięć wiedzy psychologiczno-pedagogicznej,
• prezentowanie najnowszych technik, procedur i sposobów pracy z jednostką i z ze-

społem.
Zadania, realizowane w ramach funkcjonowania Ośrodka Doskonalenia Nauczy-

cieli:
• wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,
• podtrzymywanie i podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli,
• wspieranie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
We wrześniu 2003 roku na wniosek dyrektora został powołany doradca metodyczny 

– koordynator, który realizował swoje zadania w ramach 1⁄2 etatu na dodatkową umowę 
o pracę. Obecnie doradca metodyczny pracuje 5 godzin dydaktycznych w tygodniu. 
W ramach godzin pracy realizuje doradztwo metodyczne w obszarze matematyki i infor-
matyki oraz prowadzi krótkie formy doskonalenia: konferencje, warsztaty, kursy. 

Rejon działania PCE – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stanowią 23 placówki 
oświatowe (najczęściej są to zespoły placówek), w których zatrudnionych jest 618 na-
uczycieli różnych specjalności.

Są to osoby korzystający z doradztwa metodycznego oraz różnych form doskona-
lenia, organizowanych przez PCE – ODN. Pomimo znikomego zatrudnienia w Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli udaje nam się realizować wiele różnorodnych form doradczych 
i doskonalących. Obecnie w Powiatowym Centrum Edukacji zatrudnionych jest 12. na-
uczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jeden nauczyciel w niepełnym wymiarze 
pracy.

Specjaliści zatrudnieni w PCE to: 4. psychologów, 3. pedagogów, 2. logopedów, 
2. nauczycieli bibliotekarzy oraz doradca metodyczny. W administracji i obsłudze 
zatrudnione są trzy osoby na pełnym etacie oraz dwie w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Dla potrzeb Zespołu Orzekającego, działającego przy Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej zatrudniony jest na umowę zlecenie lekarz – pediatra.

W 2009 roku ODN był inicjatorem i organizatorem 35. różnorodnych form doskona-
lenia zawodowego, z których skorzystało 714 nauczycieli. 

Dla nauczycieli z powiatu kamiennogórskiego zaproponowaliśmy:
I. Kursy doskonalące:
1. Arteterapia – rozwój przez sztukę, formy plastyczne, teatralne, relaksację. 
2. Autoprezentacja. 
3. Stres w zawodzie nauczyciela. 
II. Warsztaty:
1. Kształcenie uczniowskich umiejętności na lekcjach chemii zgodnie z wymagania-

mi nowej podstawy programowej.
2. Obowiązkowe doświadczenia uczniowskie w nowej podstawie programowej z fi-

zyki. 
3. Terapia EEG Biofeedback – podstawowe założenia, trening.
4. Terapia pedagogiczna i jej wykorzystanie w praktyce szkolnej.
5. Filmoteka szkolna.
6. Komunikacja interpersonalna w szkole – w co grają rodzice, uczniowie, nauczy-

ciele. 
7. Rozwiązania metodyczne zgodne z nową podstawą programową.



8 98. Wdrażanie podstawy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
– 2 edycje warsztatów. 

9. Dokumentacja wychowawcy klasy w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. 
III. Szkolenia rad pedagogicznych:
1. Motywująca funkcja oceniania.
2. Procedury postępowania nauczyciela i dyrektora w trudnych sytuacjach wycho-

wawczych z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego.
3. Edukacyjna wartość dodana – nowa jakość edukacji.
4. Emisja głosu.
4. Podnoszenie jakości kształcenia – propozycje programu naprawczego.
IV. Wykłady:
1. Metody diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych – wykład prowadzony w ra-

mach Forum Pedagogów.
2. Nowe metody badawcze Platforma Badań Zmysłów – wykład prowadzony w ra-

mach Forum Pedagogów.
3. Nowe metody badawcze Platforma Badań Zmysłów – wykład prowadzony w ra-

mach Grupy Wsparcia Zawodowego Logopedów.
4. Lepiej mówić jąkając się niż płynnie milczeć – wykład prowadzony w ramach 

Grupy Wsparcia Zawodowego Logopedów.
5. Implant ślimakowy – rehabilitacja i funkcjonowanie pacjentów – wykład prowa-

dzony w ramach Grupy Wsparcia Zawodowego Logopedów. 6. Mobilna tablica interak-
tywna.

V. Konferencje:
1. Komponent informacyjny projektu systemowego Wdrażanie podstawy programo-

wej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół 
– 8 edycji konferencji, uczestniczyło w nich ponad 300. nauczycieli.

2. Strategia przygotowania do matury z matematyki w 2010 roku
3. Jak dobrze nauczyć matematyki wszystkich uczniów.
4. Nadzór dyrektora szkoły nad nową podstawą programową.
Po raz kolejny komisja powołana przez dyrektora placówki realizowała powiatowe 

etapy konkursów zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista.
W 2009 roku PCE było organizatorem akcji Drzwi otwarte – 26 września 2009 r. pod 

hasłem Dysleksja – to nie takie straszne, 8 marca 2009 roku - Dzień Bezpłatnych Diagnoz 
Logopedycznych, 22.10.2009 r. - Dzień Osób Jąkających się. 

PCE współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi (m.in.. ZamKor z Krakowa, 
Oficyna Wydawnicza K. Pazdro oraz firmy: MED – EL z Warszawy), Centrum Edukacji 
Obywatelskiej z Warszawy, DODN we Wrocławiu Filia z Wałbrzycha.

W 2009 roku prawie 2400. czytelników odwiedziło naszą bibliotekę i wypożyczyło 
ponad 4500 woluminów.

W zakresie działań biblioteki pedagogicznej nauczyciele bibliotekarze przeprowa-
dzili:

1. Lekcje biblioteczne na temat: Źródła informacji w bibliotece naukowej na przykła-
dzie BP w Kamiennej Górze (z uwzględnieniem systemu ALEPH ) – 3 spotkania.

2. Zajęcia na temat: Spotkania w Bajkolandii – zajęcia literacko – plastyczne z wy-
braną książką dla dzieci – 13 spotkań, w których udział wzięło 260 dzieci w wieku od 
3 do 6 lat z przedszkoli z Kamiennej Góry.

Największe zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne odbywa się w zakresie pracy 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W arkuszu organizacyjnym PCE w obszarze 
działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej znajdują się 23 szkoły i placówki 
oświatowe, ponad 9200. uczniów, w tym ponad 2,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 5 lat.



8 9Co roku rejestrujemy około 900. wniosków rodziców o przeprowadzenie badań 
specjalistycznych. Coraz częściej do poradni zgłaszają się rodzice z małymi dziećmi - od 
18 miesiąca do 5 roku życia. Średnio miesięcznie poradnię odwiedza ok. 400 uczniów, 
uzyskując różnorodne formy wsparcia i terapii (indywidualnej i grupowej).

Specjaliści zatrudnieni w poradni w roku szkolnym 2009/2010 wykonali blisko 800 
diagnoz psychologicznych, prawie 500 diagnoz pedagogicznych, 225 diagnoz logope-
dycznych, 456 badań przesiewowych w szkołach podstawowych i przedszkolach, 453 
badania słuchu programem Słyszę, 551. uczniów objęto zajęciami grupowymi.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kamiennej Górze realizowane są 
autorskie programy profilaktyczne, np. Jak radzić sobie z gniewem i agresją dla klas 
IV – VI szkoły podstawowej, Jak ustrzec dziecko przed zaburzeniami odżywiania 
– anoreksja, bulimia – dla gimnazjalistów, Czy narkotyki są wśród nas ? Jak rozpoznać 
kiedy dziecko sięga po narkotyki – program profilaktyczny dla rodziców i uczniów szkół 
gimnazjalnych.

Obecnie w działalności placówki bardzo ważne są: współpraca oraz powiązania po-
między instytucjami wchodzącymi w skład PCE. Wspólne działania, prowadzone już od 
kilku lat, to:

• Kamiennogórskie Forum Bibliotekarzy KFB,
• Forum Pedagogów Szkolnych,
•  Grupa Wsparcia Zawodowego Logopedów GWZL,
•  Forum Młodego Nauczyciela,
•  Forum Nauczycieli Matematyki,
• Wydawanie Informatora o działalności PCE,
• Powiatowe Prezentacje Edukacyjne (trzy edycje),
• Prowadzenie konkursów na etapie powiatowym zDolny Ślązaczek, zDolny Ślązak 

Gimnazjalista,
• Akcja Drzwi otwarte,
•  Dzień Osób Jąkających się,
•  Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa,
•  Wystawy tematyczne,
•  Administrowanie strony internetowej,
•  Prowadzenie lekcji zawodoznawczych wspólnie z lekcjami bibliotecznymi dla 

gimnazjalistów,
•  Prezentacja naszych działań w mediach lokalnych,
•  Spotkania z wydawnictwami oświatowymi,
•  Prowadzenie kroniki wydarzeń PCE.
Pracownicy pedagogiczni PCE uczestniczą w realizacji różnych projektów i pro-

gramów Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ubiegłym roku szkolnym dwie osoby zo-
stały przeszkolone w ramach projektu systemowego Wdrażanie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
– Komponent Informacyjny. Dzięki temu ponad 300. nauczycieli z powiatu kamiennogór-
skiego skorzystało ze spotkań informacyjnych. Doradca metodyczny ODN wziął udział 
w projekcie Stowarzyszenia ,Integracja na temat: Romowie – przyszłość bez uprzedzeń. 
Konsekwencją wiedzy uzyskanej w realizowanym projekcie było przeprowadzenie 6–go-
dzinnych warsztatów dla nauczycieli na temat społeczności romskiej: metodyki propago-
wania wiedzy o Romach oraz o sytuacji dziecka romskiego w szkole.

Podczas wakacji dwóch nauczycieli PCE zrealizowało szkolenia dla ,Liderów zmian 
w ramach projektu systemowego Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiedza uzyskana podczas szkoleń zostanie wykorzy-
stana w zaplanowanych już spotkaniach dla ok. 100. nauczycieli z powiatu.



10 11Obecnie nasz ośrodek bierze udział w projekcie realizowanym przez MEN: 
Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem dosko-
nalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego. Na konferencji, promującej i rozpoczy-
nającej projekt, realizowanej w październiku 2010 r. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w Warszawie, nasza placówka była prezentowana jako przykład dobrej praktyki i cieka-
wego rozwiązania organizacyjnego.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż połączenie trzech jednostek w jedną struk-
turę organizacyjną – Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze spraw-
dza się. Przemawiają za takim modelem względy ekonomiczne, funkcjonalność pla-
cówki, dostępność dla różnych podmiotów, umieszczenie doskonalenia zawodowego 
blisko nauczyciela.

Powiatowe Centrum Edukacji w sposób szczególny wpisało się w krajobraz edu-
kacyjny naszego powiatu i stanowi niewątpliwie jego centrum. Świadczy o tym liczba 
corocznie przeszkalanych przez nasz ośrodek nauczycieli, która przekracza ogólną liczbę 
zatrudnionych w powiecie pracowników pedagogicznych oświaty oraz duże zaintereso-
wanie pomocą psychologiczno–pedagogiczną, realizowaną zarówno w siedzibie PCE, jak 
i w szkołach i przedszkolach, czyli blisko ucznia.
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Nasze małe ojczyzny
- powiat kamiennogórski



12 13Oprac. Krystyna Pac-Marcinkowska na podstawie Przewodnika Dolny Śląsk 
J. Czerwińskiego i www.kamienna-gora.pl

Panorama powiatu kamiennogórskiego

… to 396 km2 przepięknych okolic, kotlin poprzecinanych gęstą siecią rzek 
i strumieni, malowniczych pasm górskich, skałek, łąk i lasów. Leży w południowo 
–zachodniej części Polski w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Granice geograficz-
ne powiatu stanowią:

- od zachodu - Grzbiet Lasocki,
- od południa - Zawory,
- od wschodu - Góry Suche,
- od północy - Góry Kaczawskie i Wałbrzyskie.
Geograficznie teren powiatu pokrywa się z granicami kotliny kamiennogórskiej, 

Bramy Lubawskiej oraz kotliny marciszowskiej. Sama kotlina kamiennogórska stanowi, 
obok kotlin jeleniogórskiej i kłodzkiej, największe obniżenie śródgórskie Sudetów. Brama 
Lubawska z kolei już od średniowiecza uważana była za najlepsze przejście przez Sudety. 
Główne trakty handlowe, łączące Wrocław i Pragę, wiodły właśnie przez Bramę 
Lubawską. Na terenie powiatu w 2. miastach (Kamienna Góra, Lubawka) oraz 43. 
wsiach zamieszkuje ponad 48, 5 tys. mieszkańców. Powiat jest podzielony na 4 gminy:

- Gmina miejska Kamienna Góra,
- Gmina wiejska Kamienna Góra,
- Gmina miejsko - wiejska Lubawka,
- Gmina wiejska Marciszów.
Położenie powiatu kamiennogórskiego na szlaku Szczecin - Wrocław - Praga powo-

duje, że jest on niezwykle atrakcyjny dla przedsiębiorców poszukujących nowych terenów 
dla lokalizacji swoich przedsięwzięć. W 1997 roku powstała na terenie powiatu Specjalna 
Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która stwarza dogodne warunki ekono-
miczne (m.in. zwolnienia z podatków) dla nowo powstałych na jej terenie podmiotów. 

Bliskość Karkonoszy gwarantuje rozwój wszelkich form turystyki. Szczególnie 
modne ostatnio stało się spędzanie czasu w gospodarstwach eko - i agroturystycz-
nych, których z roku na rok jest coraz więcej. Świadczone przez nie usługi spowodo-
wały, że odnotowuje się coraz większą ilość turystów z Wrocławia, a także z krajów 
zachodniej Europy. 

Powiat kamiennogórski jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. Ową różno-
rodność podkreśla klimat, typowy dla terenów górskich i podgórskich. Klimat ten 
jest wynikiem braku łagodzących wpływów oceanicznych poprzez izolację grzbieta-
mi Karkonoszy. Charakteryzuje się dużą zmiennością, co w połączeniu z różnorod-
nym ukształtowaniem terenu nadaje tutejszym krajobrazom niezwykłej intensywno-
ści i dynamiczności urody. Prawie cały teren powiatu znajduje się w dorzeczu Bobru 
- największego lewostronnego dopływu Odry. Na jego przełomie w początkach XX 
w. powstał sztuczny zbiornik w miejscowości Bukówka. Jest on jednym z dwóch 
zbiorników w Polsce, położonych powyżej 500 m n.p.m.

Najstarsze ślady działalności człowieka na obszarze obecnego powiatu kamienno-
górskiego pochodzą z epoki kamienia. Natomiast najstarsze znaleziska archeologiczne 
pochodzą z epoki neolitu (3500-2500 p.n.e.). Znacznie więcej śladów pochodzi z epoki 
wczesnego średniowiecza, kiedy to tereny ziemi kamiennogórskiej zamieszkiwało plemię 
Bobrzan, wymieniane w tzw. dokumencie praskim z XI w. Z tego też okresu zachowały 
się liczne ślady grodzisk, m.in. w Kamiennej Górze, Błażkowej, Lubawce, Pastewniku, 
czy Ulanowicach.
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• Od VII wieku teren ten należał do Państwa Wielkomorawskiego, pod koniec 

X wieku został włączony przez Mieszka I do Państwa Polskiego.
• W 1201 r. władanie nad Śląskiem objął Henryk zwany Brodatym. W tym czasie na 

górze, wznoszącej się u ujścia rzeki Zadrny do Bobru, powstał zamek strażniczy, który 
strzegł traktu handlowego wiodącego przez Bramę Lubawską na południe. U stóp zamku 
powstała osada targowa.

• Bitwa pod Legnicą i śmierć Henryka Pobożnego ( następcy Henryka Brodatego) 
w 1241 r. oznacza koniec ich państwa. W 1242 r. wdowa po Henryku Pobożnym, wypeł-
niając wolę męża, sprowadziła do Kresowego Boru benedyktynów z czeskich Opatowic; 
księżna ofiarowała im tamtejsze tereny na założenie klasztoru.

• 1249 r. Bolesław Rogatka, książę legnicki (syn Henryka Pobożnego), zezwala be-
nedyktynom lokować na prawie niemieckim wieś targową, zwaną Landishute, położoną 
w widłach rzeki Bóbr i Zadrna. Jest to najstarsza historyczna wzmianka o Kamiennej 
Górze. Śmierć Rogatki w 1278 r. doprowadza w konsekwencji do podziału księstwa 
legnickiego między jego trzech synów. Ziemia kamiennogórska przypada w udziale 
Bolkowi I.

• W 1286 r. Bolko I świdnicki odkupuje od benedyktynów nadane im dobra (wyraź-
nie niewygodnych, gdyż poddanych króla Czech Wacława II) i w 1292 r. na ich miejsce 
sprowadza cystersów z Henrykowa. Cystersi do momentu sekularyzacji w 1810 r. stwo-
rzyli na ziemi kamiennogórskiej ogromne latyfundium, znacznie przyczyniając się do 
rozwoju tych terenów. W latach 1285-1295 Książę świdnicko-jaworski Bolko I buduje 
zamek na górze zamkowej w miejscu starego grodu, natomiast osadę targową u stóp zam-
ku przekształca w miasto rządzące się prawem niemieckim.

• W 1392 r., wraz ze śmiercią księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku II świdnickim, 
księstwo świdnickie jako wiano Anny (adoptowanej przez Bolka II) przeszło pod panowa-
nie niemieckiej dynastii Luksemburgów, zasiadającej na tronie czeskim. Początek XV w. to 
okres ogromnego napięcia w Czechach. Za rządów Ludwika Luksemburskiego doszło do 
ogólnonarodowego powstania, zwanego powstaniem husytów. Skierowane było wyraźnie 
przeciwko niemieckiej dynastii Luksemburgów, przeniosło się także na tereny Śląska.

• Druga połowa XV wieku przyniosła kolejne zmiany. Śląsk został opanowany przez 
króla Węgier, Macieja Korwina. Był to niespokojny okres, gdyż Korwin walczył naj-
pierw z Jerzym z Pobieradu, będącym od 1458 r. królem Czech, a potem - z Wacławem 
Jagiellończykiem, panującym w Czechach od 1471 roku. Spokój przyniosła Śląskowi 
dopiero śmierć Korwina w 1490 roku. Do 1516 roku w Czechach (w tym na Śląsku) i na 
Węgrzech panuje Władysław Jagiellończyk. Za jego panowania Kamienna Góra została 
ufortyfikowana murami obronnymi i fosą.

• W 1526 r. w bitwie z Turkami pod Mohaczem ginie Ludwik II, syn Władysława 
Jagiellończyka. Na mocy układu o przeżycie, władanie nad Czechami, w tym Śląskiem, 
objęła austriacka monarchia Habsburgów. Przez niemal 100 lat trwał okres dynamiczne-
go rozwoju rzemiosła, budownictwa na ziemi kamiennogórskiej, zahamowany dopiero 
przez wojnę trzydziestoletnią (1618-1648), w czasie której ziemia kamiennogórska była 
rabowana i plądrowana przez przechodzące wojska cesarskie i szwedzkie. W 1639 roku 
po kolejnym przemarszu wojsk w Kamiennej Górze pozostało tylko dwóch mieszkańców. 
Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej rozpoczęto praktycznie budowę Kamiennej Góry 
od początku, sprzyjała temu względnie spokojna sytuacja polityczna przez prawie 100 lat. 
W czasie tego okresu rozkwitła produkcja i sprzedaż płótna lnianego. Płótno z Kamiennej 
Góry i okolic zyskało europejską sławę. Rozwój życia gospodarczego pozwolił miastu 
i okolicom dojść do dobrobytu. Odbudowano i rozbudowano Kamienną Górę, Chełmsko 
Śląskie i Lubawkę.
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zmiany. Po śmierci króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma I, jego syn Fryderyk II wkracza 
na austriacki do tej pory Śląsk. Do lipca 1742 roku Prusy objęły władanie nad Śląskiem. 
Austria nie chciała jednak tak łatwo zrezygnować z najcenniejszej perły swojej monar-
chii, jak nazywała Śląsk Maria Teresa. Wybuchły trzy wieloletnie, wyniszczające wojny 
pruskie, trwające z małymi przerwami do 1763 r. Ziemia kamiennogórska wyszła z wojen 
bardzo zniszczona, a sama Kamienna Góra zaliczona została do najbardziej zniszczonych 
i wyludnionych miast na Śląsku. Po wojnie na ziemi kamiennogórskiej zaczęły prospero-
wać wielkie majątki ziemskie Zedlitzów, Langenthalów, Nositzów, Seidlitzów.

• Wyzysk stosowany przez kupców skupujących od chałupników płótno i nici 
doprowadził w 1793 r. do buntu tkaczy w Chełmsku Śląskim, Kamiennej Górze oraz 
Lubawce.

• Edyktem króla pruskiego Fryderyka III z dnia 10.09.1810 nastąpiła likwidacja 
i wywłaszczenie wszystkich śląskich zakonów. Także cystersi z Krzeszowa utracili swoje 
dobra.

• XIX w. to okres spokoju, w którym nastąpił dynamiczny rozwój ziemi kamienno-
górskiej. Rozwinął się przemysł włókienniczy, handel, powstawały nowe tartaki, folusze, 
bielniki, magle, krochmalnie, także browary i gorzelnie. Wraz z rozwojem działalności 
przemysłowej podejmowano próby rozwinięcia górnictwa węgla. Budowano nowe drogi 
i linie kolejowe. Ziemia kamiennogórska stała się miejscem odwiedzanym przez turystów, 
dla potrzeb których we wsiach i miastach powstawały liczne hotele i zajazdy.

• Bezpośrednie działania pierwszej i drugiej wojny światowej ominęły ziemię ka-
miennogórską. W okresie międzywojennym dynamicznie rozwinęła się turystyka, w Lu-
bawce powstał kompleks obiektów sportowych, który posłużył niemieckim sportowcom 
w przygotowaniach do olimpiady w Berlinie w 1936 r. W czasie II wojny światowej do 
zakładów, produkujących na potrzeby III Rzeszy na terenie powiatu kamiennogórskie-
go, zwożono robotników przymusowych i jeńców wojennych. W Kamiennej Górze, 
Lubawce, Chełmsku Śląskim i Marciszowie powstały filie obozu koncentracyjnego 
w Gross Rosen (Rogoźnica).

• 9 maja 1945 r. wkroczyły do Kotliny Kamiennogórskiej oddziały 21. armii I Frontu 
Ukraińskiego. Następstwem tego faktu było rozpoczęcie akcji osadniczej ludności pol-
skiej na ziemi kamiennogórskiej. Na ziemię kamiennogórską przybywali repatrianci 
z centralnej Polski oraz zza Buga. Mimo iż wszyscy byli Polakami, dzieliły ich odmienne 
ubiory, potrzeby pokarmowe, a nawet różnice językowe. Ogromna wola przetrwania po-
zwoliła jednak przesiedleńcom dostosować się do nowej, bardzo trudnej rzeczywistości. 
Dziś owe odrębności regionalne stanowią jedynie formę folklorystycznej atrakcji.

• W 1975 roku powiat kamiennogórski wszedł w skład nowo powstałego wojewódz-
twa jeleniogórskiego, a w 1999 roku miasto znowu stało się siedzibą władz powiatowych.

Bibliografia
Jerzy Sarnecki, Kamienna Góra-fakty z przeszłości miasta do końca 1945 roku, 

Kamienna Góra 2002. 
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Anna Stodolna-Rybczyńska

Między Kamienną Górą a Bramą Brandenburską 
– o dziele budowniczego Carla Langhansa

Po zapoznaniu się z poniższym tekstem będziemy świadomi, że twórca projektu 
monumentalnej berlińskiej Bramy Brandenburskiej to dawny mieszkaniec obecnego 
Dolnego Śląska, Carl Gotthard Langhans, urodzony w 1732 roku w Landeshut, 
obecnie - Kamiennej Górze …

Jego biografia jest pełna niedopowiedzeń i tajemnic. Ze źródeł historycznych wynika, 
że był synem przyrodnika i prorektora ewangelickiej szkoły w Kamiennej Górze. Kiedy 
Carl Langhans ukończył pięć lat, jego rodzina przeniosła się do Świdnicy, gdyż ojciec uzy-
skał tam stanowisko rektora liceum przy Kościele Pokoju. To ostatnia rzetelna informacja 
na temat młodości przyszłego Wielkiego Budowniczego – kolejna dotyczy rozpoczęcia 
przez niego w 1753 roku studiów na wydziale prawa na Uniwersytecie w Halle. Dlaczego 
je porzucił i co robił później? – o tym milczą wszelkie źródła. Na pewno jednak musiał na-
uczyć się zawodu architekta, by… zostać najpierw inspektorem budowlanym i nadzorować 
budowę nowego pałacu Hatzfeldów we Wrocławiu (stary spłonął w 1760 roku). Projekt 
budynku wykonał Isidore Cannevale, Francuz z włoskim rodowodem, jednakże Langhans, 
po przyjrzeniu się reprezentacyjnym budowlom  Austrii i Włoch, dokonał udanych zmian 
w koncepcji wnętrz zaprojektowanego pałacu.Były one tak udane, że od tej pory dawny 
kamiennogórzanin stał się jednym z najbardziej wziętych architektów, głównie za sprawą 
wrocławian, zachwyconych jego architektonicznymi dokonaniami w pałacu Hatzfeldów. 

Co było dalej? – Wielkopolska - projekt pałacu Mielżyńskich w Pawłowicach z 
niezwykłym prezentem od hrabiego na zachętę do pracy – wierzchowcem z siodłem 
(dowodem są rachunki!), a następnie … ustawiły się kolejki do mistrza. Znaleźli się 
w nich tak znaczący Dolnoślązacy jak minister Śląska, Carl Georg Hoym,  z prośbą o 
przebudowę barokowego pałacu w Brzegu Dolnym, bankier Gideon de Pachaly, który 
zapragnął posiadłości miejskiej połączonej z kantorem (przy obecnej wrocławskiej 
ulicy Szajnochy)… - i wielu innych. Nic dziwnego, że talent Wielkiego Budowniczego 
doceniono nadaniem  rangi państwowej – w 1775 roku od króla Fryderyka II Carl 
Langhans uzyskał tytuł radcy wojennego i nadradcy budowlanego. Wiązały się z tym 
faktem różne obowiązki, m.in. opieka  nad wszystkimi państwowymi inwestycjami we 
Wrocławiu, Głogowie – nadzór nad budową dróg, mostów, kanałów, wytyczaniu nowych 
wsi dla kolonistów.  W wyniku stabilizacji życiowej znalazł czas na stworzenie rodziny 



16 17– po ożenku z Anną Elisabeth Jaeckel uzyskał następcę, syna Carla Ferdinanda, także 
wielkiego wrocławskiego architekta (z pięciorga dzieci Langhansa przeżył on i jego dwie 
siostry). 

Carl Gotthard Langhans to twórca wielu ważnych budowli na Dolnym Śląsku –  
m.in.  wrocławskiej cukrowni, domu kupieckiego, przytułku, koszar, pałaców, kościołów 
na podstawie modelowego, choć modyfikowanego projektu w Sycowie, Wałbrzychu, 
Dzierżoniowie oraz w wielkopolskim Rawiczu. 

Po śmierci Fryderyka II nowy król, Fryderyk Wilhelm II, sprowadził do Berlina 
najlepszych architektów, w tym Langhansa. Został on w 1788 roku głównym 
budowniczym dworu królewskiego - zaprojektował wiele reprezentacyjnych budowli 
i wnętrz w stolicy oraz Poczdamie, m.in. teatry w Charlottenburgu i Berlinie, a także  
Bramę Brandenburską.

Dzięki bogatej dokumentacji znamy działalność Wielkiego Budowniczego,  jednakże 
zagadką jest dla nas jego życie prywatne. Zachowało się niewiele świadectw o nim -  
jako o człowieku… Jedynie testament mistrza ujawnia jego ludzką naturę – wszystko, 
co posiadał, pozostawił swojemu jedynemu synowi. Otrzymał on  zbiory biblioteczne 
i rysunki architekta – m.in. 150 szkiców z różnych podróży, widoków architektury, ale 
także naszkicowany balon braci Montgolfier, narzędzia rolnicze, maszyny teatralne 
– najnowsze cuda techniki… 

Kamiennogórzanie pamiętają o sławnym mieszkańcu swej małej ojczyzny, który 
– jako jeden z nielicznych śląskich twórców - poznał pod względem architektonicznym 
prawie całą Europę i wyciągnął z tego faktu konstruktywne wnioski, tworząc własny, 
nowoczesny, architektoniczny styl. Jak podkreślił wrocławski plastyk, dr Jacek Kos 
– Langhans do końca życia próbował być nowoczesny. Nie skostniał, cały czas się 
rozwijał. Można powiedzieć, że stworzył architekturę typową dla drugiej połowy XVIII 
wieku w Europie Środkowej. W dwusetną rocznicę śmierci przygotowano ekspozycję 
Carl Gotthard Langhans (1732-1808) – architekt z Kamiennej Góry w kamiennogórskim 
Muzeum Tkactwa. 

Działania twórcze Wielkiego Budowniczego to jeden z wielu przykładów 
wspólnego dziedzictwa kulturowego – biografia i dzieła architekta zostały na zawsze 
wplecione w historię wspólnej Europy. Wystarczy spojrzeć na berlińską Bramę 
Brandenburską… 

(Źródło wiedzy to artykuł Agaty Saraczyńskiej Wielki Budowniczy z „Gazety Wyborczej” – Wrocław 
22.06.2007)

Anna Stodolna-Rybczyńska 

Beata Justa - światło Parady

„Nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź lampą w domu” (arabskie)

Podczas ustnych finałów corocznych konkursów zDolnego Ślązaka jurorzy 
dostrzegali wśród młodzieży niezwykłe osobowości. Niektóre z uczniowskich prezentacji, 
przygotowanych troskliwie na konkurs, pozostały na zawsze w ich pamięci, a bywa, że 
ożywają obecnie… Tak stało się w moim przypadku podczas przygotowania naszego 20. 
numeru Dolnośląskich Ścieżek.

W trakcie zapoznawania się z opisami szczególnie interesujących miejsc w powiecie 
kamiennogórskim słowo Parada wywołało natychmiastowe skojarzenie z uczniowską 



16 17prezentacją, poświęconą tej inicjatywie. Natychmiast skojarzyłam filmowy zapis wywiadu 
z twórcami Domu Trzech Kultur i przypomniałam sobie dawne zaskoczenie, że - dzięki 
działaniom z obszaru sztuki – skutecznie można zbliżyć do siebie Niemców, Czechów 
i Polaków. Zapamiętałam wtedy inicjatywy plastyczki – Beaty Justy, która wytrwale, 
podczas ciekawych działań warsztatowych, zaprzyjaźniała ze sobą młodzież z trzech 
różnych państw, tak przecież odległych od siebie kulturowo…

Kim jest osoba, której artystyczny żywot wypełnia troska o uniwersalną obecność 
Polaków w Europie? Beata Justa, zwana MalOgrodniczką (bo nie tylko maluje, lecz dba 
o przepiękny ogród Parady!) urodziła się w Karkonoszach. 

W latach 1989 - 86 studiowała na Wydziale Malarstwa w PWSSP we Wrocławiu. 
Dyplom uzyskała w 1986r. Od 1987 r. podjęła studia w Wolnej Szkole Sztuki w Hamburgu. 
Od 1991r. tworzy i kształtuje Paradę - Dom Trzech Kultur, ośrodek pracy twórczej. 
Został on formalnie założony przez Beatę Justę i Grzegorza Potoczaka w Niedamirowie 
(dawniej Kunzendorf) w 1992 r. 

W 1993r. wraz z Grzegorzem Potoczakiem założyła Fundację Polsko - Czesko 
- Niemieckiej Współpracy Kulturalnej Parada - Dom Trzech Kultur w Niedamirowie. 
Dom jest realizacją idei miejsca, w którym ludzie mogą się ze sobą spotykać, poznawać, 
wymieniać doświadczeniami, zawierać znajomości. Intencją inicjatorów ośrodka jest 
kulturowe zbliżenie trzech sąsiadujących ze sobą krajów - Polski, Niemiec, Czech 
– oraz poszukiwanie związków między nimi. Od tamtej pory Beata Justa organizuje 
i animuje wydarzenia artystyczne w Paradzie. W 2000 r. otwiera trójjęzyczną, dostępną 
dla wszystkich bibliotekę, w 2001 r. - Galerię pod Zielonym Jeleniem, W 2005 r. 
wraz z artystą Lalą Podlacha stawia na wzgórzu Latarnię ze szklanych butelek, 
przyświecającą projektowi Laterna futuri. 

Od 2000r. prowadzi szkolenia dla multiplikatorów z Kształcenia Interkulturowego 
w Polsce, Czechach i w Niemczech. 

Beata Justa także nie zaniedbuje własnej twórczości - zajmuje się malarstwem na 
jedwabiu, ceramiką, tworzeniem obiektów, instalacji i działań sztuki ziemi. 

Jej artystyczny dorobek to m. in.: 
• akcja towarzysząca Documenta 8 Kassel 1, 1987, 
• akcja w Wolnej Szkole Sztuki w Hamburgu , 1988, 
• Wystawa i akcja Blue Tabu, Hamburg 1990, 
• Galeria Zielony Jeleń - performance przy Documenta Kassel 9, 
• w 1992 roku - udział w wystawie Wspaniały krajobraz. Artyści i kolonie artystyczne 

w Karkonoszach w XX wieku, Jelenia Góra, Wrocław, Berlin, Rattingen, Hösel, Görlitz, 
1999-2000. 

Beata Justa funkcjonuje jak symboliczna latarnia Parady, przygotowuje 
działania na rzecz stworzenia wspólnej Europy - kontynentu bez granic, Europy 
przyjaźni i wieloaspektowego współdziałania jej obywateli. Odwiedźmy Paradę, by 
poznać MalOgrodniczkę i docenić jej niezwykłe inicjatywy! 
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Odwiedźmy Kamienną Górę !

Kamienna Góra położona jest w dolinie Bobru, pomiędzy Su-
detami Środkowymi i Zachodnimi, na wysokości 435 - 490 m n.p.m. 
Zajmuje centralne miejsce w malowniczej, rozciągającej się niemal 
południkowo śródgórskiej kotlinie, zwanej Kotliną Kamienno-
górską. Otoczenie kotliny stanowią pasma wzgórz i wzniesienia, 
których wysokość, w większości przypadków, nie przekracza 1000 
m n.p.m. Dno kotliny jest pofałdowane, co urozmaica krajobraz, 
nie zakłócając jednak rozległości widoków. Od południa Kotlina 
Kamiennogórska otwarta jest Przełęczą Lubawską (516 m n.p.m.). 
Od południowego zachodu wypiętrza się pasmo Lasockiego Grzbietu, a od zachodu osła-
niają kotlinę Rudawy Janowickie. Na północnym wschodzie Rudawy Janowickie nikną 
w niewielkim obniżeniu zwanym Kotliną Marciszowską, którą od Obniżenia Kamiennej 
Góry oddzielają Góry Lisie. Na północnym wschodzie wznoszą się Góry Wałbrzyskie, 
a na wschodzie Góry Suche. Z południa ku północy, środkiem kotliny od granic państwa 
aż do Kamiennej Góry, biegnie pasmo Gór Kruczych, rozdzielające obniżenie Bramy 
Lubawskiej od Kotliny Krzeszowskiej. W jej krajobrazie wyróżnia się niewielki masyw 
Wzgórz Krzeszowskich. Góry Krucze wraz z Pasmem Czarnego Lasu i Górami Suchymi 
tworzą Góry Kamienne. 

Historia
Najstarsze znaleziska archeologiczne wskazujące na działalność człowieka w okoli-

cy Kamiennej Góry pochodzą z czasów neolitycznych. Znacznie lepiej udokumentowane 
są ślady grodzisk średniowiecznych n.e.: Kamienna Góra, Błażkowa, Lubawka, Pastew-
nik, Ulanowice, Witków i kilka innych. 

Najstarszym dokumentem historycznym, wymieniającym z nazwy Kamienną Górę 
(Landeshütte, w innym miejscu: Landishute), jest zapis z 1249 roku księcia Bolesława 
Rogatki i jego brata Konrada, zezwalający benedyktynom z Kresowego Boru (Krzeszo-
wa) rozbudować na prawie niemieckim osadę targową, położoną w widłach rzek Bóbr 
i Zadrna. Osada ta prawdopodobnie nazywała się Straża i została założona w XIII w. na 
szlaku handlowym, u stóp wzgórza, na którym zbudowano zamek strażniczy. W 1292 



18 19r. książę Bolko Świdnicki otoczył ją podwójnymi murami i wałami oraz nadał prawa 
miejskie. Dwa lata później zbudowano pierwszy kościół, na którego miejscu dzisiaj stoi 
kościół św. Piotra i św. Pawła. 

W XIV w. w Kamiennej Górze działała i dysponowała szerokimi uprawnieniami 
rada miejska oraz cztery cechy rzemieślnicze: piekarze, rzeźnicy, szewcy i krawcy. Od 
1341 r. w mieście odbywał się również targ solny.

Od 1345 r. Kamienna Góra była najeżdżana przez wojska Jana Luksemburskiego. Po 
trzech latach książę Bolko II Świdnicki fortelem odzyskał władzę w mieście. Użył do 
tego nie konia trojańskiego, lecz wozu z sianem. Unieruchomieni w mieście najeźdź-
cy zarekwirowali wóz i siano, które mogłyby posłużyć ich koniom. Mogłoby, gdyby 
pod sianem nie byli ukryci żołnierze Bolka II, którzy opanowali miasto. Trzynaście 
lat później Kamienna Góra, podobnie jak inne miasta Bolka II, uzyskała prawo do bicia 
srebrnej i złotej monety.

Krwawy początek XV w. znaczony jest m.in. odpieraniem ataku husytów. Bohater-
stwo mieszkańców, a zwłaszcza mieszkanek Kamiennej Góry, długo jeszcze pozostawało 
w pamięci okolicznej ludności, zwłaszcza w postaci ballad i pieśni śpiewanych na jarmar-
kach i po dworach.

Wiek XVI był dla mieszkańców miasta czasem intensywnego rozwoju gospodarcze-
go. W tym czasie Kamienna Góra należała do monarchii habsburskiej. Kolejno powstawa-
ły cechy: płócienników, kowali (następnie dzieli się on na trzy osobne: ślusarzy, puszkarzy 
i wytwórców ostróg), stolarzy, kuśnierzy, zaś w wieku XVII – garncarzy i pasamoników, 
trudniących się wyrabianiem frędzli, pasów, galonów oraz taśm przyozdabianych metalo-
wą nicią (dzisiaj: pasmanteria).

W 1564 w mieście wybudowano ratusz z wieżą wysoką na 136 stóp. W tym czasie 
w mieście powstała również szkoła oraz apteka. Kamienna Góra rozwijała się coraz to 
prężniej. Sporo się budowało (np. w latach ok.1709-1720 wybudowano nowy kościół 
ewangelicki, jeden z 6. zbudowanych na Śląsku tzw. Kościołów Łaski, obecnie kościół 
pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej). Powstała też biblioteka (przy Kościele Łaski), 
szpital oraz drukarnia.

Zawirowania historii sprawiły, że od 1741 r. Śląsk wraz z Kamienną Górą przeszedł 
we władanie pruskie. W latach 1806-1813 została zajęta przez wojska napoleońskie, by 
w 1813 przeżyć koncentrację wojsk prusko – rosyjskich. 10 sierpnia 1813 roku w zamku 
Kreppelhof gośćmi byli car Rosji, Aleksander I i król Prus, Fryderyk Wilhelm III. Pięć lat 
później powiat kamiennogórski funkcjonował jako samodzielny twór w ramach rejencji 
legnickiej.

Chociaż w mieście powstaje pierwsza kasa oszczędnościowa, buduje się drogi, 
urząd telegraficzny, mechaniczną tkalnię, nowy szpital, gimnazjum – dotykają je rów-
nież nieszczęścia, m.in. we wrześniu 1831 r. zawaliła się 42-metrowa wieża ratusza. 
Czterdzieści lat po tym wyburzono i sam ratusz, a na jego miejscu powstała promena-
da.

W 1891 r. powstała nowa koedukacyjna prywatna szkoła wyższa, zaś w 1899 utwo-
rzono również prywatną linię kolejową, łączącą Kamienną Górę z Krzeszowicami. Wybu-
dowano również browar oraz słodownię. Początek nowego wieku był dla miasta czasem 
wielu inicjatyw gospodarczych. Zbudowano tu bowiem sieć energetyczną, wieżę ciśnień, 
zmodernizowano kanalizację, pobudowano nowe linie kolejowe. Niestety, kryzys związa-
ny z I wojną światową nieco przytłumił rozkwit miasta, a na długi czas odebrała nadzieję 
II wojna światowa. W lipcu 1944 w Kamiennej Górze powstała filia obozu koncentracyj-
nego Gross Rosen. 9 maja 1945 miasto zostało zajęte przez jednostki 21. Armii 1 Frontu 
Ukraińskiego, a 28 maja 1945 przybyły do Kamiennej Góry oddziały 29. Pułku Piechoty 
2 Armii Wojska Polskiego.



Zabytki Kamiennej Góry
W całości zachowała układ średniowiecznego miasta lokacyjnego - stare miasto ma 

kształt zbliżony do owalu o wymiarach ok. 350 m x 240 m (dłuższa oś w kierunku połu-
dniowy zachód - północny wschód), ograniczone jest ulicami: Spacerową, Aleja Wojska 
Polskiego, Okrzei. Centrum stanowi rynek zbliżony kształtem do prostokąta o wymiarach 
ok. 60 m x 70 m. Miasto zachowało bardzo liczny, bogaty i zróżnicowany zespół zabyt-
ków. W okresie po II wojnie światowej uległy one, w większości przypadków, znacznemu 
zniszczeniu. Na terenie Kamiennej Góry znajduje się wiele, w większości również znisz-
czonych, obiektów historycznego XIX-wiecznego budownictwa przemysłowego.

Rynek (Plac Wolności) ma kształt prostokąta i otoczony jest barokowymi kamie-
niczkami z XVII i XVIII wieku - niektóre z podcieniami. Dawniej wychodziło z niego 
10 ulic (po dwie z narożników i po jednej z centralnej części dłuższych pierzei). Do 1873 
roku stał na nim ratusz miejski.

Ratusz w stylu neorenesansowym 
został zaprojektowany przez wrocławskich 
architektów (Gatze i Böttcher). Jego projekt 
zatwierdzono na początku 1904 roku, a już 
w 1905 roku zakończono jego budowę. 
Fasada główna budynku składa się z trzech 
brył: niższej - zwróconej do placu elewacją 
boczną, wyższej - zwróconej do placu ścia-
ną szczytową i trzeciej , wtopionej między 
dwie pierwsze bryły.

Wystrój gmachu magistratu, zarówno 
zewnętrzny jak i wewnętrzny, zawiera wiele 
elementów nawiązujących do historii miasta 
(np. fryz na fasadzie budynku upamiętnia 
walkę z husytami oblegającymi miasto czy 
popiersia dobroczyńców miasta książąt 
świdnicko - jaworskich Bolka I i Bolka II 
w holu na pierwszym piętrze).

Jedna z najładniejszych kamienic 
w Rynku (Plac Wolności nr 6) zbudo-
wana została na początku XVIII wieku, 
a projektantem jej był Martin Franz 
(autor projektu Kościoła Łaski w Ka-
miennej Górze - dzisiaj kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej Różańcowej). 
W zabytkowej kamienicy (Plac Wolno-
ści nr 11) mieści się Muzeum Tkactwa 
Dolnośląskiego, posiadające bogate 
zbiory obrazujące między innymi histo-
rię miasta. 

Ratusz, Plac Grunwaldzki 1

Rynek, Plac Wolności



Kościół p. w. Św. Piotra 
i Pawła został zbudowany 
w XIV w. na miejscu znisz-
czonego, istniejącego tutaj 
wcześniej pierwszego kościo-
ła, pochodzącego sprzed 1295 
r. Wielokrotnie go przebudo-
wywano oraz zmieniano jego 
wystrój. Najpierw z powodu 
pożaru w XV w. (z tego czasu 
pozostały sklepienia prezbi-
terium oraz nawa główna), 
później zaś z powodu objęcia 
kościoła przez protestantów. 
Do nawy głównej dobudowano wówczas nawy boczne z emporami (rodzaj chóru). Kolej-
nych zmian w wystroju i wyposażeniu kościoła dokonano w połowie XIX w. Wstawiono 
wówczas witraże oraz nadano wnętrzu neogotycki charakter. Nowa polichromia z posta-
ciami polskich świętych pojawiła się w kościele w latach 1969 – 1972.

Kościół świętych Piotra i Pawła w Kamiennej Górze wymieniany jest w kronikach 
już w 1295 r. Powstał na planie krzyża greckiego. 

Prezbiterium obecnej świątyni powstało w XIV w., a nawa – w końcu XVI w. Całość 
przebudowana została jednak w XVIII w. i w 1885 r. 

Trójnawowa, orientowana, murowana świątynia posiada prostokątne prezbiterium 
i zachodnią wieżę. Sklepienie prezbiterium ma charakter krzyżowo-żebrowy, sklepienie 
nawy – kolebkowy z lunetami zdobionymi stiukiem. 

Wewnątrz m.in. gotycki, rzeźbiony tryptyk z początku XVI stulecia, rokokowa 
ambona i nagrobki z XVI i XVII w. 

Jeden z Kościołów Laski 
zbudowany przez protestantów 
na mocy układu w Altranstädt 
(1707), kiedy cesarz zezwolił 
śląskim ewangelikom na budo-
wę kolejnych sześciu kościo-
łów. Nazwano je Kościołami 
Łaski. Projektantem kościoła 
był słynny śląski architekt 
- Marcin Franz z Revala (ob. 
Tallina). Świątynię zbudowano 
na planie krzyża greckiego, 
z kopułą na skrzyżowaniu 
naw i wieżą nad wejściem do 
świątyni. Ramiona krzyża mają długość i szerokość 14 metrów, również 14 metrów ma 
średnica kopuły. Kościół utrzymany został w stylu barokowym; jednorazowo może po-
mieścić 5 tysięcy wiernych. Ciekawostkę stanowi niezwykłe podobieństwo kamienno-
górskiego kościoła poewangelickiego do kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. Ka-
mień węgielny położono w 1709 r., a uroczyste poświęcenie i nadanie wezwania Trójcy 
Świętej nastąpiło 8 października 1720 r. W 1724 roku zainstalowano w kościele organy, 
rok później ustawiono ołtarz, a w 1766 roku umieszczono na wieży kościelnej zegar. Przy 
kościele działała szkoła dla duchownych. Od 1729 r. parafia słynęła z jednej z pierwszych 
ogólnodostępnych bibliotek w Europie. Łącznie zawierała 8 tys. woluminów, w tym 40 

Kościół p. w. Św. Piotra i Pawła na Placu 
Grunwaldzkim. 

Kościół poewangelicki - dzisiaj: Matki Bożej 
Różańcowej na Placu Kościelnym. 



22 23średniowiecznych rękopisów, 600 oryginalnych listów Reformatorów (również M. Lutra) 
i 26 listów króla Fryderyka II. Po ostatniej wojnie księgi rozkradziono lub zniszczono, zaś 
zbiór obrazów i innych dzieł sztuki dał początek muzeum miejskiemu Sam kościół ulegał 
powolnemu niszczeniu, aż do 1958 roku, kiedy księża katoliccy rozpoczęli remont świą-
tyni, która funkcjonuje obecnie jako kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej. 

Pierwszy zamek 
strażniczy wzniesiono 
być może już w XIII w. 
Bardziej prawdopodob-
ne jest, że przed 1508 r. 
budowlę wzniósł Hans 
Schof (Schaffgotsch) 
z Chojnika. W II połowie 
XVI w. przebudowano 
zamek, tworząc okazały 
pałac w stylu renesan-
sowym na planie czwo-
roboku, z wewnętrznym 
dziedzińcem otoczonym 
arkadami i wieżą od stro-

ny południowo-zachodniej. Zamek otaczała fosa oraz mur zaopatrzony w blanki i baszty. 
Ponownie przebudowano go w końcu XIX w., lecz spłonął w 1964 roku. Do dzisiaj zacho-
wał się zarys czworobocznej wieży z końca XIX wieku i wewnętrzny dziedziniec z arka-
dami. Widoczne są również liczne otwory okienne w renesansowych obramieniach oraz 
portale i fasada ozdobiona kolumnami w stylu renesansowym. Zamek otacza częściowo 
już zarośnięta fosa oraz pozostałości parku z ponad stuletnią aleją lipowo-dębową. Wia-
domo z dokumentów historycznych, iż właścicielami zamku byli: ród Schaffgotschów 
(od XVI wieku), rodziny von Schindel, a po nich von Dyhrn, następnie od XVII w. sko-
ligacona z Schaffgotschami rodzina Promnitzów, a dalej spokrewnieni z Promnitzami 
członkowie rodziny Stolberg-Wernigerode (od połowy XVIII wieku). W sierpniu 1813 r. 
na zamku gościli car Rosji Aleksander I i król Prus Fryderyk Wilhelm III, a w 1904 roku 
cesarz Niemiec Wilhelm II z małżonką.

Kaplica cmentarna (Kościół pomocniczy Bożego Ciała przy ulicy Katowickiej). 
Wzniesiona w XVI w. kaplica po przebudowie w 1883 r. nabrała charakteru neogotyckie-
go. Nad dwuspadowym dachem wznosi się wieżyczka sygnaturki. Przed kaplicą, powyżej 
głównej alei, na murze cmentarnym umieszczono mieszczańskie płyty epitafijne. Po lewej 
stronie alei, naprzeciw kaplicy, rozciąga się najstarsza część cmentarza. Katolickie groby 
pochodzą z końca XVIII w. (cmentarz ewangelicki był położony na Górze Kościelnej 

– ponad obecną ul. Pia-
stowską). Warto zwrócić 
uwagę na mogiłę po-
święconą „Pamięci 120 
ofiar Filii obozu Gross 
– Rosen zamordowanych 
w latach 1941 – 1945 
w Kamiennej Górze”, 
która znajduje się przy 
końcu alei, po prawej 
stronie.

Ruiny zamku przy ul. Zamkowej.

Cmentarz żydowski przy ulicy Katowickiej, 
za starym cmentarzem.



22 23Cmentarz założono pod koniec XVIII w. Dzisiaj jest dość zaniedbany, jednak po-
mimo zniszczeń zachowała się jeszcze spora ilość macew (płyt nagrobnych), z dobrze 
czytelnymi inskrypcjami w języku hebrajskim i niemieckim. Pod koniec sierpnia 2003 
r. cmentarz został uporządkowany i ogrodzony dzięki zabiegom pracowników Muzeum 
Tkactwa Dolnośląskiego. W porządkowaniu brała udział młodzież, pracująca tutaj w ra-
mach Programu Antyschematy, którego celem jest porządkowanie i inwentaryzacja ży-
dowskich cmentarzy w Polsce. 

Krzeszów – perła europejskiego baroku

Krzeszów to niewielka wioska, położona nad Zadrną w Kotlinie Kamiennogórskiej. 
Słynie na Dolnym Śląsku z niezwykle okazałego zespołu klasztornego cystersów, w któ-
rym dwa kościoły uchodzą za perły barokowej architektury i sztuki. 

W 1242 roku wdowa po poległym na Legnickim Polu Henryku II Pobożnym, księżna 
Anna, sprowadziła tu z czeskich Opatovic benedyktynów, którzy w położonym nieopodal 
Krzeszówku założyli klasztor. Pół wieku później wnuk Henryka II, Książę świdnicki Bol-
ko I Surowy, wykupił okoliczne ziemie i osadził na nich cystersów z Henrykowa. Zbu-
dowali oni w Krzeszowie najpierw drewniany, a następnie murowany klasztor i kościół 
p.w. Panny Marii Łaskawej, który miał stać się nekropolią Piastów świdnickich. W miarę 
upływu czasu posiadłości klasztorne powiększały się, obejmując teren po Jelenią Górę 
i Bolków, w tym 42 wsie i miasta Strzegom, Chełmsko i Lubawkę. W roku 1343 klasz-
tor uzyskał przywileje górnicze, umożliwiające wydobywanie rud metali w okolicznych 
górach. W roku 1403 część zakonników przeniosła się do Cieplic, do założonej przez ród 
Schaffgotschów parafii. Świetność klasztoru skończyła się w XV wieku podczas wojen 
husyckich. W roku 1427 klasztor i kościół zostały splądrowane i spalone, zniszczone zo-
stały m.in. sarkofagi książąt, zginęło też kilkudziesięciu mnichów. Ocaleni mnisi, z opatem 
Mikołajem, schronili się w Świdnicy. Do Krzeszowa powrócili dopiero po czterech latach 
i do roku 1454 odbudowali i klasztor, i kościół. Okazało się jednak, że na krótko, bo już 
w 1463 r. wojska króla Jerzego z Podiebradów spustoszyły opactwo. W jego ponownej 
odbudowie pomogły dochody, przynoszone przez posiadłości klasztorne w Cieplicach, 
głównie za sprawą źródeł mineralnych i stawów rybnych. O randze klasztoru świadczy 
nadany w 1547 r. przez papieża Pawła III przywilej noszenia przez opatów krzeszowskich 
insygniów biskupich. Kolejne nieszczęścia spadły na zakon podczas wyniszczającej Śląsk 
wojny trzydziestoletniej; w 1632 r. klasztor został ograbiony przez Brandenburczyków, 
a w rok później Szwedzi zniszczyli bogatą bibliotekę i spalili kościół. W 1660 roku opa-
tem został bardzo energiczny Bernard Rosa, znany głównie z swojej kontrreformacyjnej 
postawy. Szybko pozbył się większości zamieszkujących dobra klasztorne innowierców 
i sprowadził na ich miejsce katolickich osadników z Czech, Łużyc i Brandenburgii. 
Jednocześnie z Czech i Austrii sprowadził znanych artystów i rzemieślników, chcąc 
przywrócić klasztorowi dawną świetność. W roku 1703 dobra klasztorne powiększyły 
się o zamek w Bolkowie i przylegające do niego tereny. Był to czas, kiedy intensywnie 
uprawiano rolę, zajmowano się sadownictwem i ogrodnictwem, uprawą chmielu, wino-
rośli, lnu, a w założonych w Krzeszowie stawach rozwijała się hodowla ryb. Stan taki 
trwał do sekularyzacji klasztoru w roku 1810. Wspaniała biblioteka, licząca około 5 tys. 
woluminów, w tym cennych rękopisów i starodruków, przeniesiona została częściowo do 
Cieplic, częściowo do Wrocławia. Opuszczony obiekt zaczął popadać w ruinę. W roku 
1919 klasztor przejęli przybyli z Pragi benedyktyni, którzy przebywali tu do 1946 r. W r. 
1940 w części klasztornego kompleksu Niemcy zorganizowali obóz przejściowy dla 



24 25ludności żydowskiej przed wysłaniem ich do obozów śmierci oraz dla internowanych 
mieszkańców Alzacji, Lotaryngii i Węgier. Likwidacja obozu nastąpiła w maju 1945 r. 
Rok później klasztor objęły przybyłe ze Lwowa benedyktynki. Od 987 r. mieszka tu także 
kilku cystersów, opiekujących się m.in. Mauzoleum Piastów Świdnickich. 

Na krzeszowski zespół składa się: Kościół klasztorny Wniebowstąpienia NMP, Mau-
zoleum Piastów Śląskich, Kościół św. Józefa i budynek klasztorny. Niedaleko obiektów 
kościelno-klasztornych zlokalizowane zostały 32. stacje tzw. Kalwarii krzeszowskiej. 

Kościół Wniebowzięcia NMP (Matki Bożej Łaskawej) to największe arcydzieło 
Krzeszowa. Ze względu na przepych wnętrza zwany był Złotym Domem (Domus Au-
rea). W jego wykończeniu brali udział najwybitniejsi przedstawiciele sztuki śląskiej. 
Zbudowany został w latach 1728–1735 w miejscu zniszczonego w XV w. przez husytów 
gotyckiego kościoła, w latach 1660–1667 odbudowanego w stylu barokizowanym. Świą-
tynia zbudowana z łamanego kamienia i pokryta tynkiem jest budowlą na planie krzyża 
łacińskiego, pięcioprzęsłową, o sklepieniu ceglastym. Jej zewnętrzna długość, nie licząc 
Mauzoleum i kaplicy Grobu Pańskiego, wynosi 88,55 m, szerokość transeptu 48,8 m, 
szerokość korpusu 29,15 m, a wysokość do kalenicy dachu 35 m. Obecnie dach wykona-
ny jest z miedzianej blachy, wcześniej jego budulcem był łupek. Monumentalna budowla 
odzwierciedla harmonię architektury, rzeźby, malarstwa i w planie ideowym nawiązuje 
do słów proroka Izajasza: Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i bę-
dzie ponownie na ramieniu jego: Przedziwny, Doradca, Bóg, Mocny, Ojciec Wieczności, 
Książę Pokoju. W podziale poziomym można wyróżnić trzy sfery, odpowiadające sferom 
ziemskiej, pośredniej i niebiańskiej. W pierwszej sferze umieszczone zostały po lewej 
stronie, wykonane przez F. M. Brokoffa i jego uczniów, rzeźby Mojżesza, św. Benedykta 
i św. Scholastyki, po prawej stronie – rzeźby św. Grzegorza, św. Bernarda z Clairvaux 
i św. Ludgardy. Strefa środkowa poświęcona jest Matce Boskiej Łaskawej, a w strefie 
najwyższej widzimy rzeźbiarską kompozycję Trójcy Świętej. Wieńczące hełmy figury 
aniołów symbolizują Miłość i Łaskę: anioł na wieży pn. trzyma serce Jezusa, na wieży 
pd. – serce Marii.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
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wystrojem malarskim i rzeźbiarskim. Sklepienia pokrywają iluzjonistyczne freski, wyko-
nane w latach 1733 – 1735 przez G.W.Neunhertza, wspomaganego talentem Haussdorfa 
i Majwalda. Nawiązują one do wspomnianych już słów proroka. Fresk nad emporą or-
ganową przedstawia Adama i Ewę w raju oraz Marię, która zmaże grzech pierworodny. 
W uwidocznionej legendzie powstania zakonu cystersów widzimy św. Roberta, Matkę 
Boską i ubranego w biały habit zakonny św. Alberyka. Fresk w drugim przęśle przed-
stawia scenę Narodzenia Jezusa i dalszą historię zakonu: św. Bernard opuszcza rodzinny 
zamek i udaje się do klasztoru w Citeaux, gdzie spotyka się z opatem, św. Stefanem. W oł-
tarzu znajduje się wielki obraz Piotra Brandla Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Jest tam też umieszczony, otoczony kultem wiernych, wizerunek Matki Bożej Łaskawej. 
Zaginął on podczas husyckich wojen, ale odnaleziony został w połowie XVII wieku. Na 
przedłużeniu prezbiterium znajduje się niezwykle oryginalne dwuprzęsłowe, sklepione 
kopułami i bogato dekorowane Mauzoleum Piastów Świdnickich, z zachowanymi do 
dzisiaj gotyckimi sarkofagami książąt świdnicko – jaworskich: Bolka I i Bolka II. Zbu-
dowano je z inicjatywy opata Innocentego Fritscha, jako miejsce pochówku fundatorów 
klasztoru i jego protektorów. Centralną, koncentrującą uwagę zwiedzających, kompozy-
cję tworzy obelisk, symbolizujący potęgę Piastów świdnickich. 

Do mauzoleum przylega kaplica św. Marii Magdaleny, jako ostatnia stacja zaczyna-
jącej się w położonym opodal Krzeszowa Betlejem Drogi Krzyżowej, z wzorowanym na 
jerozolimskim Grobem Pańskim. Ikona Matki Boskiej Łaskawej, umieszczona w ołtarzu 
głównym, jest najcenniejszym skarbem Diecezji Legnickiej. Obraz, czczony na przestrze-
ni wieków, przez Czechów, Polaków, Niemców i Węgrów jest najstarszym XIII-wiecz-
nym wizerunkiem Matki Boskiej na ziemiach polskich i jednym z pięciu najstarszych 
w Europie.

2 czerwca 1997 r. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Legnicy ukoronował obraz. 
Uroczysta intronizacja obrazu odbyła się w Krzeszowie 17 sierpnia 1997 r. W okresie 
od 25 marca 1996 r. do 10 września 1997 r. na terenie Diecezji Legnickiej miała miejsce 
peregrynacja kopii wizerunku Madonny Krzeszowskiej. Obraz nawiedził wówczas 523 
kościoły i 37 kaplic zakonnych. Namalowany jest temperą na modrzewiowej desce o roz-
miarach 60 x 37,5 cm. Zadumana Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus na prawym ramieniu 
lewą dłoń trzyma na sercu. Głowa i ramiona Maryi otulone są czerwonobrunatną chustą. 
Dziecię odziane jest w szatę koloru zielonkawozłotym, w lewej rączce trzyma zwinięty 

pergamin, prawą rękę 
zaś unosi w geście 
b łogos ławieńs twa. 
Główkę kieruje w stro-
nę Matki. Tło obrazu 
jest złote. Obraz ota-
cza barokowa rama 
z kunsztowną orna-
mentacją i napisem 
Gratia Sanctae Mariae 
(Łaska Świętej Mary-
i).Twórca obrazu ani 
też data namalowania 
obrazu nie są znane. 
Corocznie,15 sierpnia, 
w dniu odpustu obraz 
jest zdejmowany z oł-Prospekt organowy - Kościół Wniebowzięcia NMP



26 27tarza głównego i niesiony w uroczystej procesji przez przedstawicieli stanów: kapłanów, 
ojców, matki, młodzież męską i żeńską, górników i dzieci przy dźwiękach pieśni maryj-
nych. Matka Boska Łaskawa zwana jest też Królową Sudetów.

Opracowano na podstawie: Janusz Czerwiński, Przewodnik. Dolny Śląsk, Warszawa 
1999.

 
Obraz Matki Bożej Łaskawej - Królowej Sudetów 

znajduje się w Krzeszowie od XIII w. Umieszczony 
jest w głównym ołtarzu kościoła Wniebowzięcia NMP. 
Zaginął w czasie wojen husyckich w wieku XV, został 
jednak odnaleziony w poł. XVII w. i wówczas z wielką 
siłą odrodził się jego kult.

Krzeszowska ikona należy prawdopodobnie 
do grupy najstarszych obrazów maryjnych w Europie. 
Jest prowieniencji bizantyjskiej. Wedle legendy ikona 
Matki Bożej Łaskawej przeniesiona została do Krzeszo-
wa z Rimini. 

Wizerunek Maryi namalowany jest na desce o roz-
miarach 60 x 37 cm. Maryja, w purpurowym maforinie 
i zielonej sukni, na prawej ręce trzyma Jezusa okrytego 
zieloną szatką, spod której widac bose stópki. Jezus pod-
nosi prawą rączkę do góry w geście błogosławieństwa, 
w lewej trzyma zwinięty w rulon pergamin. 

Ani twórca, ani dokładna data powstania obrazu nie są znane. 
W 1997 r. papież Jan Paweł II dokonał koronacji tego słynnego wizerunku.
Kościół p.w. św. Józefa to bardzo prosta jednonawowa świątynia. Została wzniesiona 

w latach 1690-1696. Zbudowana w stylu barokowym, posiada imponujący wystrój. Naj-
cenniejszym elementem są barokowe freski pokrywające ściany i sklepienia. Ich autorem 
jest najwybitniejszy malarz śląski, Michael Willmann, zwany Śląskim Rembrandtem. 

Zespół ponad pięćdziesięciu fresków, malowanych w latach 1692-1698, zachwyca 
rozmachem i kunsztem artystycznych wizji oraz bogactwem treści teologiczno-biblij-
nych. Na malowidle przedstawiającym Maryję i Józefa, proszących o nocleg w Betlejem, 
malarz pod postacią karczmarza umieścił swój portret. 

W strefie prezbiterialnej kościoła dominuje scena 
Pokłonu Trzech Króli. W kaplicach obiegających nawę 
umieszczone zostały sceny smutków i radości św. Józefa, 
utrzymane w klimacie rodzajowego malarstwa niderlandz-
kiego. 

Obraz Matki Bożej Łaskawej

Prezbiterium z freskami 
Michaela Willmanna



26 27O dawnym centrum tkactwa w Chełmsku Śląskim

Chełmsko Śląskie to wieś u zbiegu Mety i Zadrnej, u podnóża Zaworów. O dziejach 
tej niewielkiej nadgranicznej osady, w której mieściła się komora celna, wiadomo nie-
wiele. Założona przez Czechów, w roku 1289 została odstąpiona przez króla Czech 
Wacława II księciu świdnickiemu Bolkowi I Surowemu. Od połowy XV wieku aż do 
początków wieku XIX należała do cystersów z Krzeszowa. W okresie wojen husyckich 
Chełmsko zostało doszczętnie zniszczone, podobnie jak zamek, po którym nie pozostał 
żaden ślad. Odbudowane, uzyskało w 1580 roku od cesarza Rudolfa II odnowienie praw 
miejskich i nowe przywileje. W wieku XVII Chełmsko było dosyć znaczącym ośrod-
kiem tkactwa lnu. Duży popyt na wyroby spowodował konieczność sprowadzenia 
tkaczy z Czech i Bawarii, dla których zbudowano odrębne osiedle. W miarę upływu 
lat, wobec konkurencji ze strony pobliskiej Lubawki i Kamiennej Góry, miasto utraciło 
swoje dawne znaczenie i gospodarczo podupadło, co wywołało w konsekwencji ostre 
protesty społeczne. W roku 1793 wybuchł bunt tkaczy, który z biegiem czasu ogarnął całe 
Podsudecie. Po II wojnie światowej Chełmsko straciło prawa miejskie.

Interesującym zabytkiem Chełmska są dzisiaj domy tkaczy oraz rynek. Ten 
ostatni ma kształt prostokąta i zabudowany jest kamieniczkami mieszczańskimi – re-
nesansowymi, barokowymi i klasycystycznymi. W najciekawszej, zachodniej pierzei 
zachowane są oryginalne podcienia. Na środku rynku znajduje się studnia z barokową, 
już XVIII-wieczną figurą św. Nepomucena. Niedaleko rynku wznosi się kościół parafial-
ny Świętej Rodziny, wybudowany w latach 1670 – 1691. Wieża kościelna, wybudowana 
w latach 1690 – 1693, runęła wkrótce po wybudowaniu i została zastąpiona nową. Kościół 
ma barokowe wnętrze, na wystrój składają się liczne obrazy olejne na płótnie. Nagrobki 
i epitafium pochodzą z połowy XVIII wieku. 

Warty obejrzenia jest budynek szkoły parafialnej z 1575 roku z fragmentami dekora-
cji sgraffitowej. Przy ulicy Sudeckiej nr 13 – 29 usytuowane są Domy Tkaczy – zespół 
drewnianych zabytkowych budynków, najlepiej na Dolnym Śląsku zachowanych 
– tzw. Dwunastu Apostołów z których do dzisiaj przetrwało 11. Domy, zbudowane 
około 1707 r., mają dość charakterystyczny układ: wysunięte szczyty podcienia 
osłaniają wejście do sieni i dwutraktowego wnętrza z izbą mieszkalną i warsztatem, 
z którego wyjście prowadzi do przepływającej na zapleczu rzeczki (woda potrzebna 
była do moczenia płótna). Przy ulicy Kamiennogórskiej istniał kiedyś zespół domów, 
zwany Siedmioma Braćmi, należących do bawarskich tkaczy adamaszku. Niestety, 
do dzisiaj zachował się tylko jeden budynek. Przy tej samej ulicy, pod numerem 18. 
znajduje się barokowy budynek, w którym mieściło się małe muzeum tkactwa. 

W zachodniej części wsi znajduje się cmentarz ofiar faszyzmu – pochowanych zosta-
ło tu 77. więźniów różnej narodowości z filii obozu Gross-Rosen, rozstrzelanych w maju 
1945 r. tuż przed wkroczeniem wojsk sowieckich. 

Z Chełmska prowadzi w kierunku północno-zachodnim malownicza droga, która 
w okolicy wsi Ulanowice przecina powulkaniczne, zbudowane z porfirów Góry Krucze, 
porośnięte pięknymi, mieszanymi lasami. Jest to jednocześnie teren Rezerwatu Kruczy 
Kamień o powierzchni 10,2 ha, wyróżniający się oryginalną florą naskalną (m.in. ende-
miczny gatunek fiołka porfirowego) i ciekawymi formami skalnymi.

(Opracowano na podstawie: Janusz Czerwiński, Przewodnik. Dolny Śląsk, Warszawa 
1999)
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Obejrzeć wielobarwne tafle Kolorowych Jeziorek i…

Poszukiwaczom niezwykłych miejsc na terenie powiatu kamiennogórskiego 
polecamy wędrówkę (mniej wytrwałym – przejazd) z Marciszowa do Kolorowych 
Jeziorek znajdujących się w okolicach Wieściszowic, a bardziej zaawansowanym 
turystom – dalej, zielonym szlakiem na Wielką Kopę, do gościnnego schroniska 
Czartak, a może nawet do Kowar?…

Wróćmy jednak do wariantu podstawowego – naprawdę warto się wybrać do 
Kolorowych Jeziorek!

Tuż powyżej wsi Wieściszowice, na skłonie Wielkiej Kopy, znajduje się jama dłu-
ga na 400 m, wypełniona wodą o zabarwieniu silnie czerwonym. Jest to pozostałość po 
rozpoczętej tu w XVIII w. eksploatacji złoża łupków serycytowych. Zawierały one 26% 
pirytu. Pierwsza kopalnia, głębinowa, powstała tu w 1785 roku. Eksploatowanych złóż 
wystarczyło na ok. 100 lat, a następnie porzucone wyrobisko wypełniła woda, którą 
związki żelaza zabarwiły na kolor krwistoczerwony. Kopalnia ta nazywała się Nadzieja. 
Nieco później, bo w 1793 roku, uruchomiono kopalnię Gustaw. Jej wyrobisko położone 
jest nieco wyżej, w odległości ok. 700 m od Purpurowego Jeziorka. I ono zostało zalane 
wodą, a znajdujące się tu Jeziorko nazwano Szmaragdowym. 

Po wyczerpaniu się złóż i tej kopalni w roku 1893 powstała następna - Nowe Szczęście. 
Jej wyrobisko znajduje się już na terenie wsi Raszów, a więc w gminie Kamienna Góra. 
Tym niemniej wydobyty tu urobek zwożono do Płoszowa, małego przysiółka pomiędzy 
Wieściszowicami a Marciszowem, w którym znajdowała się witrolejnia - zakład przetwa-
rzający wydobywany tu piryt. Wyrobisko po tej kopalni wypełnia się okresowo wodą, a 
powstające w ten sposób jeziorko nazywane jest Błękitnym.

Szmaragdowe Jeziorko, fot. red. nacz.



28 29 Podczas potężnych powodzi w 1997 roku odsłoniły się szczeliny w utworach, w 
których znajduje się wyrobisko Purpurowego Jeziorka i cała woda z niego spłynęła. Po 
roku jeziorko wypełniło się ponownie wodą, ale jego barwa nie jest już tak intensywna jak 
dawniej. Być może za kilka lat, gdy rozpuści się w niej więcej związków żelaza, jeziorko 
odzyska dawny kolor. 

Obecna postać Purpurowego Jeziorka, fot. red nacz.

Wiek XVI i XVIII były szczególnymi w historii Ciechanowic. Istniało tu wówczas 
kilka kopalni miedzi, ołowiu i srebra. Wpłynęły one tak bardzo na rozwój miejscowości, 
że w 1754 roku król Fryderyk II nadał jej prawa miejskie i herb. Na herbie znalazły się 
dwa młotki - godło górników i prymitywny wyciąg z szybu. Niestety, złoża cennych me-
tali wyczerpały się wkrótce, co spowodowało upadek górnictwa i utratę praw miejskich. 
Pozostałością po dawnej świetności są dawne sztolnie wykute w skałach otaczających 
Ciechanowice. Zastanówmy się nad ich oglądaniem - sztolnie nie są obecnie zabezpie-
czone i ewentualne wejście do nich odbywa się na własną odpowiedzialność! 
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Barbara Wołek

Wrocławski Piasek - nasza chluba

Od Redakcji 
Jednym z najbardziej urokliwych wrocławskich miejsc jest Wyspa Piaskowa. Któż 

z nas nie wędrował jej uliczkami w cieniu Katedry oraz innych zabytkowych budowli, 
nie odwiedził Ogrodu Botanicznego, nie przyglądał się nurtowi Odry z mostów i bul-
warów?... Dzięki cyklowi propozycji metodycznych Pani Barbary Wołek nasze przywią-
zanie do jednej z najstarszych części Wrocławia stanie się bardziej świadome, bogatsze 
o lepszą znajomość jego historii. Zachęcamy do lektury i zastosowania propozycji 
w praktyce szkolnej!

Wyjątkową turystyczną atrakcją Wrocławia jest Wyspa Piasek, jedno z najstarszych 
miejsc miasta, zamieszkanych już od XI w. W przeszłości odgrywała ważną rolę, gdyż 
prowadził przez nią historyczny handlowy szlak bursztynowy z Czech do Bałtyku. Jej na-
zwa wywodzi się od łacińskiego słowa „arena” oznaczającego suchą wyspę, brzeg. Choć 
uchodzi za jedną najmniejszych wysp odrzańskich, ukrywa w sobie wiele ciekawych 
miejsc ze wszech miar godnych poznania. Są wśród nich świątynie, klasztory, biblioteka 
z wyjątkowymi zbiorami, klasycystyczne kamienice, pomniki, mosty oraz niezwykłe 
punkty widokowe pozwalające na podziwianie Ostrowa Tumskiego i innych punktów 
panoramy miasta. Przez wyspę przebiegają następujące ulice: św. Jadwigi, Staromłyńska, 
św. Anny, Wodna, Najświętszej Marii Panny oraz bulwary: Piotra Włosta, Wyszyńskiego 
i Stanisława Kulczyńskiego. 

Ulica św. Jadwigi
Jest to główna ulica Wyspy Piaskowej, rozciągnięta między mostami Młyńskimi 

a mostem Piaskowym. Zabudowana już od XI wieku. Należała do Piotra Włosta, który 
wybudował tu romański klasztor dla augustianów. Na mostach zakonnicy pobierali myto. 
Po śmierci Piotra, jego żona - Maria wzniosła kościół Najświętszej Marii Panny (NMP). 
W XIV w. istniała tu karczma, młyn św. Marii, jatki mięsne, a po zachodniej stronie ulicy 
powstała łaźnia, domy piekarzy, browarników. W 1408 r. ulicę wybrukowano. W 1558 r. 
były tu 22 posesje czynszowe. 

Po zachodniej stronie ulicy w XIV w. powstała gotycka kaplica św. Anny, w XVII w. 
zbudowano dla augustianiek budynek klasztorny oraz kościół św. Jakuba, który pod ko-
niec XVII w. został przebudowany w stylu barokowym i otrzymał wezwanie św. Anny.



 Obiekty usytuowane przy ul. Św. Jadwigi:
Kościół NMP – pierwotnie romański, fundacji Marii Włostowicowej, obecnie gotyc-

ki (prawdopodobnie zbudowany przez mistrza Pieszko), pochodzi z lat 1334-1425, jeden 
z największych we Wrocławiu, ceglany, halowy, trójnawowy. Od wschodu zamknięty 
wieloboczną apsydą, od zachodu – dwoma wieżami, z których południowo-zachodnia 
została ukończona i zwieńczona hełmem. Od południa – zakrystia i przejście do klasztoru 
augustianów, od północy 4 kaplice, od zachodu - kruchta. W 1369 r. gotycką budowlę 
konsekrował bp Przecław z Pogorzeli. W 1666 r. powstała kopułowa kaplica św. Krzyża 
(na planie kwadratu), pierwsza w mieście kaplica barokowa zbudowana przez Antonio 
Coldina (przy nawie północnej). Do pocz. XV w. odbywały się tu nabożeństwa w j. pol-
skim (tylko 3 razy w roku w języku niemieckim), zaś jeszcze w XVI w. odprawiano na-
bożeństwa za Piotra Włostowica. Do dobroczyńców kościoła należał Konstanty Sobieski, 
syn Jana, który ufundował relikwie drzewa Krzyża.

Po sekularyzacji w 1810 r. był kościołem parafialnym.
Do II wojny wystrój kościoła był barokowy, w tym organy wykonane przez Ignaza 

Menzla, ambona z rzeźbami Franza Josepha Mangoldta, obrazy Wniebowzięcia NMP (w 
ołtarzu głównym), św. Barbary i św. Apolonii namalowane przez Michała Willmanna. 
W XVII w. chlubił się najbogatszym wyposażeniem we Wrocławiu. W czasie wojny 
– spłonął w 75%.

W wyposażeniu kościoła obecnie znajdują się:
● z kościoła romańskiego tympanon fundacyjny przedstawiający Marię i jej syna 

Świętosława (nad wejściem do zakrystii);
● wielki witraż z Męką Chrystusową nad głównym ołtarzem, z 1966 r., autorstwa 

Teresy Reklewskiej;
● w kaplicy św. Antoniego - ołtarz fundowany przez opata A. Weisskopfa 1588 (przy 

nawie północnej pierwsza od wschodu);
● kaplica św. Rodziny z portalem fundacji opata Passoniego z popiersiem założycie-

la zakonu (dawna kaplica św. Iwona Odrowąża, biskupa Chartres, z 1390 r.), przebudo-
wana w 1694 r.; 

● kamienna chrzcielnica z 1400 r. Jodoka Tauchena, bogato rzeźbiona (przy wejściu 
głównym);

● w ołtarzu głównym gotycki pentaptyk z Madonną z Dzieciątkiem w polu central-
nym oraz ze scenami: Zwiastowania, Pokłon Trzech Króli (po lewej), Narodzenie i Ofia-
rowanie (po prawej) – z boku. Poniżej - postacie św. Rodziny i Rozesłanie Aniołów (od 
1964 r.);

● ołtarze boczne, gotyckie i renesansowy, pochodzące ze śląskich kościołów oraz 
z Muzeum Archidiecezjalnego;

● 44 konsole z postaciami proroków i aniołów; 
● w północnej nawie – obraz Matki Boskiej Zwycięskiej (zw. Hetmańską lub Ry-

cerską) z Mariampola (przywieziony z Ukrainy, towarzyszył polskim wojskom podczas 
bitwy Turkami pod Wiedniem w 1683).

● południowa kaplica św. Sebastiana (przy wejściu głównym) - przeznaczona dla 
parafii dla ociemniałych i niewidomych dzieci. Przez cały rok funkcjonuje tu ruchoma 
szopka bożonarodzeniowa.

Klasztor augustianów – ul. Św. Jadwigi 3/4 – najstarsza zabudowa pochodzi z XII 
w., rozbudowany w XV w., w kształcie czworoboku, z dziedzińcem wewnętrznym, 
z kuchnią; służył celom gospodarczym. W północnej części był mały ogródek, pełniący 
funkcję wirydarza. W latach 1709-1802 przebudowany w stylu barokowym wg projektu 
Johanna Georga Kalkbrennera. Na elewacji zachodniej wielki portal ozdobiony rzeźbami 
Madonny i aniołów. W latach 1800 – 1867 w skrzydle wschodnim mieściła się szkoła 

32



budowlana. Po sekularyzacji (1811) zgromadzono tu zbiory biblioteczne ze śląskich 
zgromadzeń zakonnych, które dały początek Bibliotece Uniwersyteckiej. Obecnie jest to 
filia Biblioteki Uniwersyteckiej ze zbiorami specjalnymi, w tym: stare druki, rękopisy, 
zbory graficzne, kartograficzne, muzyczne oraz Gabinet Śląsko-Łużycki. W 1945 r. gen. 
von Niechoff, komendant Twierdzy Wrocław (Festung Breslau), w podziemiach klasz-
toru umieścił ostatnią kwaterę. Wówczas zbiory biblioteki przeniesiono do kościoła św. 
Anny.

Cerkiew św. św. Cyryla, Metodego i Anny – pierwotnie kościół św. Jakuba Apo-
stoła, przy klasztorze augustianek. Wizerunek barokowy otrzymał w latach 1686 – 1690. 
Na frontonie rzeźby św. Jakuba, św. Anny, św. Jadwigi, w portalu – herb zakonu. Jest to 
kościół jednonawowy, budowany pod kierunkiem Z. Lindnera, wtopiony w zabudowę 
ulicy, odwrotnie orientowany, odznacza się bogatą dekoracją głównej elewacji szczytowej 
oraz ozdobną sygnaturką na dachu. W latach 1919-1921 był kościołem polskim, później 
przekazany grekokatolikom. W czasie wojny bardzo zniszczony wraz z zdeponowanymi 
tu zbiorami Biblioteki Uniwersyteckiej. W 1963 r. przekazany Autokefalicznemu Ko-
ściołowi Prawosławnemu, odbudowany, pokryty nowymi malowidłami, wyposażony 
w piękny ikonostas, analoje i ikony. Od 2001 r. znajdują się tu relikwie męczenników wi-
leńskich świętych Anatolia, Ioana, Jewstafija. Odbywają się tu prawosławne nabożeństwa 
w j. polskim oraz starocerkiewnosłowiańskim w tradycji kijowsko-halickiej. Z kościołem 
związany jest chór „Oktoich”.

Dawny klasztor augustianek (kanoniczek regularnych) ul. Św. Jadwigi 12 – po-
czątkowo składał się z kilku budynków, w latach 1709-1715 przebudowany w stylu 
barokowym, a po pożarze w 1791 – odbudowany w stylu klasycystycznym. Na portalu 
rzeźba św. Anny Samotrzeć. Po kasacie zakonu w latach 1810-1909 istniało tu katolic-
kie seminarium nauczycielskie, od 1912 – bursa dla studentów Uniwersytetu. Spalony 
podczas wojny (1945), odbudowany w latach 1964-1966, od 1966 r. siedziba Przedsię-
biorstwa Wydawnictw Kartograficznych (ze Lwowa), obecnie Biblijnego Seminarium 
Teologicznego.

Kaplica św. Anny, Dawny szpital św. Anny – ul. Św. Jadwigi 11, późnogotycka 
budowla, z charakterystycznym wysokim spiczastym szczytem, powstała z fundacji opata 
Jana III z Pragi, w miejsce filialnego kościoła św. Anny przy opactwie augustynów. Nie-
gdyś kaplica cmentarna kościoła NMP. Od południowej strony ozdobą elewacji jest dwu-
dzielny kamienny portal. Po sekularyzacji zamieniony na szpital, po odbudowie w 1947 
r. należy do sióstr salezjanek, które prowadzą tu przedszkole. W południowej zewnętrznej 
ścianie znajduje się tablica nagrobna fundatora.

Kamienica Pod Królem Salomonem (zwana też Pod Złotym Krzyżem) – ul. Św. 
Jadwigi 9, pochodzi z 1795, wg projektu Karla Gottfrieda Geisslera, klasycystyczna. Na 
fasadzie godło domu: złoty krzyż i figura króla Salomona, nawiązująca do znajdującej się 
tu w przeszłości apteki. Dawniej była tu kawiarnia Saba. Na wschodniej elewacji tablica 
upamiętniająca fakt, że mieszkał tu Henryk Tomaszewski, założyciel Wrocławskiego Te-
atru Pantomimy.

Kamienica Pod Okiem Opatrzności, ul. Św. Jadwigi 10 – powstała w miejscu 
szkoły klasztornej augustianów, zniszczonej podczas pożaru w 1791 r., klasycystyczna, 
wybudowana w 1795 r. wg projektu Karla Gottfrieda Geisslera. Do niedawna mieściła się 
tu księgarnia archidiecezjalna Veritas i dom mieszkalny. Na fasadzie portal i charaktery-
styczne godło.

Młyn Maria - w średniowieczu należał do augustianów, drugi, nazywany młynem 
Bożego Ciała (na pobliskiej Wyspie Młyńskiej) – pierwotnie należący do joannitów, od 
XVI w. wykupiony również przez augustianów. Odtąd oba, należące do jednego zakonu, 
nazywano Mariackimi. Młyny były wielokrotnie niszczone przez pożary lub wylewy 
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34 35Odry. W XVIII w. drewniane budynki zastąpiono murowanymi. Po sekularyzacji dóbr 
zakonnych w 1810 r. przeszły w ręce prywatne; w1870 r. wykupione przez Adolfa Bie-
leschowski’ego, ze znanej wrocławskiej rodziny młynarzy. Młyn na Wyspie Młyńskiej 
przemianowano wówczas na Feniks. W okresie międzywojennym oba młyny, napędzane 
wodą i częściowo parą, świetnie prosperowały. Ich produkty, głównie płatki owsiane 
i kasza, cieszyły się dużym uznaniem. Z czasem oba budynki połączono murowanym 
pawilonem, w miejscu dawnej kładki biegnącej przez kanał. Obecnie pawilon zajmują 
prywatne mieszkania.

Podczas powodzi w 1997 r. Młyn Maria był strategicznym punktem obrony Ostrowa 
Tumskiego i Starego Miasta.

Pomnik biskupa Kominka – odsłonięty 3 grudnia 2005 r., wzniesiony z inicjatywy 
prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, z okazji 40. rocznicy wymiany listów po-
między biskupami polskimi a biskupami niemieckimi. Kardynał Kominek był inicjatorem 
i współautorem Orędzia, które Episkopat Polski wystosował 18 listopada 1965 r. Pomnik 
kardynała Kominka to figura o wys. 4,35 m i wadze około 2 t., w dłoniach kardynał trzy-
ma gotowego do lotu gołąbka z rozpostartymi skrzydłami. Na pomniku napis: Kardynał 
Bolesław Kominek (1903-1974) „...przebaczamy i prosimy o przebaczenie” Autorem 
rzeźbiarz, profesor Sławoj Ostrowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Most Piaskowy, najstarsza przeprawa przez Odrę, przerzucony nad jej południową 
odnogą, stanowi fragment trasy prowadzącej ze średniowiecznego miasta na północ. Jest 
stosunkowo wąski. Przy moście w przeszłości zlokalizowana była Brama Piaskowa, 
a kanonicy regularni już w 1149 roku pobierali przy moście myto. Początkowo był drew-
niany, kilkuprzęsłowy, z jednym zwodzonym odcinkiem; ulegał kilkakrotnie katastrofom. 
Obecny – żelazny, wg projektu Ernsta Ubera, zbudowany z nitowanych kratownic, po-
wstał w 1861 i uchodzi za najstarszy most żelazny we Wrocławiu. 15 października 1976 
wpisany do rejestru zabytków.

Przy moście Piaskowym znajdował się początkowy punkt pomiarowy podczas wy-
znaczania miary wrocławskiej mili, stosowanej najpierw w samym Wrocławiu, a od 1630 
na całym Śląsku. Ta jednostka długości równa się 10 282 metrów – jest to odległość od 
Bramy Piaskowej do Psiego Pola (Hundsfeld) przez Wyspę Piaskową i Ostrów Tumski 
i dalej podmiejską drogą na północny wschód.

Mosty Młyńskie powstały w XII w. Most południowy łączy wyspy Piasek i Młyńską, 
a od północy wyspę Młyńską z Ołbinem. Pierwotnie nazywany był mostem Bożego Ciała, 
a później Przedtumskim i Fortuną. Wg podania 4 kwietnia 1503 r., w na mostach Młyń-
skich, na polecenie Świętej Inkwizycji odbyła się próba wody. Zgodnie ze zwyczajem 
oskarżoną o czarnoksięstwo kobietę, zawiniętą w czerwony płaszcz, związano i wrzucono 
do wody, wierząc, że jeśli oskarżenie jest niesłuszne, Bóg ją uratuje. Kobieta, uniesiona 
z prądem na mieliznę, przeżyła, a wydarzenie to przyczyniło się do upadku inkwizycji we 
Wrocławiu. Obecny most stalowy, z charakterystycznymi łukowatymi kratownicami i ka-
miennym tarasem widokowym pochodzi z 1885 r., otrzymał nazwę od imienia pruskiego 
feldmarszałka z okresu wojen napoleońskich – Gneisenau. Poprowadzono tędy pierwszą 
wrocławską linię tramwaju elektrycznego. Po wojnie, w 1945 roku, nazwany Młyńskim 
w nawiązaniu do starej nazwy wyspy.

Karta pracy
Ocena stanu atrakcyjności ulicy św. Jadwigi i Wyspy Piasek dla turystów 

i mieszkańców Wrocławia
1. Przyjrzyjcie się dokładnie ulicy św. Jadwigi oraz Wyspie Piaskowej i oceńcie 

w skali 0 – 5 wartość istniejących tu obiektów architektonicznych, zabytkowych, użytko-
wych, przyrodniczych i innych. Przy poszczególnych punktach zaznaczcie krzyżyki lub 
inne znaki:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanonicy_regularni
http://pl.wikipedia.org/wiki/1149
http://pl.wikipedia.org/wiki/Myto
http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_zwodzony
http://pl.wikipedia.org/wiki/15_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/1976
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mila_wroc%C5%82awska
http://pl.wikipedia.org/wiki/1630
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psie_Pole_(Wroc%C5%82aw)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostr%C3%B3w_Tumski_we_Wroc%C5%82awiu
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OBIEKTY

PUNKTY
0 1 2 3 4 5

ZABUDOWA ULICY

Wielość zabytkowych obiektów (kościoły, klasztory, 

kamienice, rzeźby itp.)

Stan zachowania zabytków (np. stopień  zadbania, estetyka)

Atrakcyjność istniejących zabytków dla turysty

Usytuowanie obiektów (dostępność dla turysty)

Oświetlenie ulicy i zabytkowych obiektów

Miejsca dla pieszych (chodniki, ich szerokość itp.)

Instytucje ważne dla turysty (księgarnie, punkty 

informacyjne itp.)

MIEJSCA WYPOCZYNKU

Punkty gastronomiczne (kawiarnie, restauracje itp.)

Miejsca wypoczynku (np. ławki, ilość)

Komfort i wygoda miejsc wypoczynku (czy ławki wygodne?)

Atmosfera ulicy (np. cisza, spokój itp.)

Poziom ruchu kołowego i pieszego

Bezpieczeństwo ( np. przejścia przez jezdnię, 

zabezpieczenie przed ruchem samochodowym itp.)

Miejsca do spacerowania (alejki, bulwary itp.)

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Tereny zielone (parki, skwery, bulwary itp.) 

Rozmaitość zieleni (atrakcyjność, charakter itp.)

Stopień zadbania o obiekty zielone

INNE

Czystość ulicy i okolic

Kosze na śmieci (ilość, dostępność, stylowość itp.)

Oznakowanie ulic (czytelność napisów itp.)

Punkty widokowe (atrakcyjność widoków itp.)

Razem

Podsumujcie punkty. ....................................................................................................



36 372. Po podsumowaniu punków odpowiedzcie na pytanie: czy według Was ulica św. 
Jadwigi oraz Wyspa Piasek mogą być atrakcyjne dla turystów oraz dla wrocławian? 

..............

..............

..............

3. Co wg Was mogłoby przyczynić się do podniesienia atrakcyjności tego miejsca 
dla turysty? Podajcie kilka przykładów.

..............

..............

..............

4.  Sformułujcie w formie apelu 1 wniosek do władz miasta:
 

..............

..............

..............

5. Ustalcie, które miejsca lub obiekty na ul. Św. Jadwigi i Piasku są najciekawsze? 
Wymieńcie 3 w kolejności stopnia ich atrakcyjności.

..............

..............

..............



36 37

W wielkiej 
ojczyźnie 

- Polsce



38 39Anna Stodolna-Rybczyńska

Co uczynić może człowieka mądrym i szczęśliwym?...

Retrospektywne spojrzenie na historię myśli pedagogicznej uświadamia, że 
nieustannie realizujemy intelektualny testament wcześniejszych pokoleń. System 
wartości pozostaje uniwersalny – zawsze uczymy się, jak żyć po ludzku… 

Błyskawicznie zmieniająca się rzeczywistość wymaga od nas nieustannego doskona-
lenia się i kształcenia. Jednocześnie mamy świadomość, że wiedza wymaga też ciągłego 
odświeżania. Warto sięgnąć do źródeł myśli pedagogicznej, podkreślającej rangę kształ-
cenia ustawicznego i zdziwić się, że już w XVII wieku silnie akcentowano konieczność 
nieustannej pracy nad własnym rozwojem. Uczynił to jeden z pierwszych pedagogów, 
Czech, Jan Amos Komeński, w dziele Pampaedia, nad którym pracował do końca swego 
życia. Długo sądzono, że bezpowrotnie zaginęło, lecz rękopis został odkryty na nowo 
w 1935 roku, jakby te niezwykłe na wiek XVII poglądy oczekiwały na odpowiedni czas 
publikacji - gdy zostaną w pełni zrozumiane i docenione (jedno z pierwszych wydań 
Pampaedii w języku czeskim pojawiło się w 1948 roku!). 

W myśl wywodu autora Pampaedia 
jest to powszechne kształcenie całego ro-
dzaju ludzkiego. Komeński w I rozdziale 
swego dzieła stwierdza: Pożądane jest, aby 
wszyscy uczyli się wszystkiego i całkowicie. 
W dalszym ciągu rozważań wyjaśnia, że 
owi wszyscy to narody, stany, rodziny, bez 
pomijania kogokolwiek, natomiast wszyst-
ko to nic innego jak to, co może człowieka 
uczynić mądrym i szczęśliwym. Recepta na 
ów oczekiwany stan rzeczy to praca nad 
czterema umiejętnościami: przewidywania 
przyszłości, dbałości, by zachować roz-
sądek w obliczu chwili bieżącej, dbałości 
o zgodę bez użycia przymusu oraz starania, 
by wszystko, cokolwiek [człowiek] czyni, 
choćby to była rzecz błaha, było harmonij-
ne, prawidłowe, systematyczne. Chciałoby 
się rzec: Nihil nowi sub sole… Nie jest to 
pierwszy i ostatni powód do odczuwania 
więzi intelektualnej z siedemnastowiecz-
nym pedagogiem podczas lektury jego 
dzieł…. 

Właściwie każdy czytelnik znajdzie tu 
frazy dla siebie. Nauczyciel uzyska wska-
zania do pracy, by uczeń wiedział wiele 

i rzetelnie – a zatem stanie się tak, gdy młodzi będą się uczyli:
(1) wszystkiego z nadzieją, że nauczą się czegoś nowego, bo nie ma człowieka, który 

by się nie cieszył, że uczy się czegoś nowego,
(2 )wszystkiego łagodnie, bo każdy się lubi tak uczyć,
(3 )wszystkiego przez zrozumiały i przekonywający wywód, bo nikt nie lubi być oszu-

kiwany,
(4) wszystkiego przez bezpośredni ogląd, bo każdy sobie bardziej wierzy niż innym, 

F. Grögor, Portret Jana Amosa 
Komeńskiego, 1855; olej na płótnie. Obraz 

namalowany do galerii rektorów leszczyńskiego 
gimnazjum z okazji 300-lecia powstania szkoły. 
Właścicielem dzieła ukazanego na reprodukcji 

jest Muzeum Okręgowe w Lesznie.
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cudzą wolą,

(6 )wszystkiego o własnych siłach, czyli poprzez własne próby i doświadczenia… 
(Pampaedia, s.123-124)

 Regionalista przeczyta, że Podróże należy rozpocząć od ziemi ojczystej, tj. najpierw 
u siebie trzeba się wszystkiemu przyjrzeć, tak jak robią ptaki ucząc się latania, aby, bę-
dąc kretami w domu, nie pragnęli gdzie indziej być orłami (a w XXI wieku uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu podczas wycieczek poznają głównie Dolny 
Śląsk!) Jeśli zechcemy - po zapoznaniu się z miejscami najbliższymi – zaplanować wy-
prawy poza granice kraju, niezbędne są: znajomość języków, umiejętność wnioskowania 
na podstawie fizjognomii (aby przez zewnętrzne oznaki wnioskować o stanie umysłu), 
znajomość historii, która uczy ujmować krótko doświadczenia, dokładna znajomość po-
rządku moralnego i doświadczenia zdobyte w czasie podróży. Należy także podkreślić, 
że autor Pampaedii to zarazem wybitny twórca m.in. podręcznika do nauki łaciny, 
zaś w dziele temat dydaktyki języków obcych akcentował konieczność nauczania 
wiążącego słowa i rzeczy oraz wyprowadzanie reguł gramatycznych z konkretnych 
obserwacji językowych. Jan Amos Komeński przeciwstawił się obowiązującej meto-
dzie nauczania werbalnego i opartego wyłącznie na abstrakcyjnych regułach grama-
tycznych! W Lesznie stworzył teoretyczne podstawy koncepcji systemu szkolnictwa 
dla przyszłego państwa czeskiego. Skrytykował – m.in. – pamięciowe nauczanie nad-
miaru treści niemających zastosowania w dorosłym życiu, zaś propagował metodę 
poglądową, wprowadzenie do szkół matematyki, fizyki, historii naturalnej i historii 
powszechnej. Akcentował potrzebę utworzenia sieci szkół nauczających na poziomie 
elementarnym dla dzieci z ubogich rodzin, podkreślając fakt, iż potencjał intelektu-
alny nie zależy od pochodzenia społecznego (jego ojciec był młynarzem).

Podróżowanie bliższe, niedaleko administracyjnych granic naszego regionu, warto 
zaplanować tak, aby zobaczyć – nawet ze starszymi uczniami! - miejsca związane z biogra-
fią i twórczością Jana Amosa Komeńskiego. Przypomnijmy - bo prawdziwa to chluba dla 
Polaków - że w czasach prześladowań religijnych potrafili dać świadectwo swej tolerancji 
religijnej i otwartości poprzez przygarnięcie Braci Czeskich. Szczególną opiekę uzyska-
li Czesi w Lesznie, mieście polskim, którego właścicielem był wojewoda bełski, Rafał 
Leszczyński. Właśnie tam, w 1633 roku, ukazał się traktat o wychowaniu przedszkolnym 
Szkoła macierzyńska, w którym Jan Amos Komeński podkreślił wartość pracy wychowaw-
czej już od najwcześniejszego okresu życia człowieka i zachęcił rodziców do podjęcia syste-
matycznej troski o wychowanie dzieci. W Lesznie powstały także główne jego dzieła. 

Nieliczne ślady obecności wielkiego pedagoga pieczołowicie zachowano w Okrę-
gowym Muzeum w Lesznie. Oprócz portretu Komeńskiego warto obejrzeć eksponowane 
oryginały jego dzieł i przygotować się do obejrzenia wybudowanego w latach 1652-54 
przez Braci Czeskich kościoła św. Jana Chrzciciela. Burzliwe dzieje Leszna nie pozwo-
liły na zachowanie tego miejsca w postaci, którą oglądał sam Jan Amos Komeński (ko-
ściół kilkakrotnie spalono), lecz dokładna rekonstrukcja daje wyobrażenie, jak wyglądał 
w XVII wieku. Gdybyśmy wysłuchali ostrzeżeń myśliciela zawartych w dziele Jedyne 
konieczne, nie doszłoby – także współcześnie - do wielu tragicznych zdarzeń, wynikają-
cych z prowadzenia wojen. Na pytanie Co jest jedynym koniecznym, przyczyniającym się 
do harmonii spraw?- myśliciel udziela odpowiedzi: Zgoda, owo spoiwo umysłów, utrzy-
mujące człony całego społeczeństwa w jedności. Jeśli bowiem opinie, wybory, dążenia 
i usiłowania rozchodzą się w różne strony, bezpieczeństwo staje pod znakiem zapytania. 
Każde bowiem królestwo podzielone wewnętrznie upada tak nieuchronnie, powiedział 
Chrystus, jak nieuchronnie runąć musi gmach, w którym puszczą łącza dachu, ścian, 
filarów i fundamentów. 
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K. Sichulskiego, J. Fałata o tematyce wiejskiej oraz wiele innych, i również dlatego warto 
je odwiedzić. 

Nasz wybitny myśliciel, Jan Amos Komeński, nie potrafił jednak uniknąć typowo 
ludzkich błędów, wynikających m.in. z poglądów religijnych. Na poświęconych mu 
stronach internetowych można odczytać gorące polemiki, odsądzające go od czci i wia-
ry za sprzymierzenie się ze Szwedami, nieprzyjaciółmi Polaków. W rozmowie z Panem 
Dyrektorem muzeum, Witoldem Omieczyńskim, usłyszałam komentarz, że nie może dzi-
wić - w czasie narastających prześladowań na tle religijnym - poszukiwanie oparcia w lu-
dziach tego samego wyznania, bo polski okres tolerancji religijnej też miał swój kres… 

Co może zastanawiać współcześnie żyjącego czytelnika w poglądach Komeńskiego? 
XIII rozdział Pampaedii Komeńskiego zapoznaje czytelnika z Praktyką życia. Jaki ma 
być jej cel? Otóż: mądre zarządzanie prawami życia, wszystkim, co działamy i co nas 
boli, szczególnie zaś praktykowanie miłości bliźnich; troska o to, aby nic z wykształce-
nia, dobrych obyczajów, pobożności, które nagromadziliście w latach młodzieńczych, nie 
zginęło przy przenoszeniu ich do prac i zgiełku życia. Raczej wszystko to powinno teraz 
dopiero znaleźć zastosowanie. Bo przecież cały pożytek z mądrości polega na rozsądnym 
korzystaniu z życia.

Czesi pamiętają o swoich rodakach - myślicielach, którzy wspomagali proces socja-
lizacji młodzieży i wskazywali wszystkim właściwą drogę życiową. W czasie ostatnich 
wakacji, podczas wędrówek po malowniczym Czeskim Raju, natknęłam się na świeże 
znaki pamięci o Janie Amosie Komeńskim przy skale Kalich - po polsku kielich.

A my wciąż uczymy się, jak żyć po ludzku… 

(Cytaty w tekście pochodzą z dzieła Jana Amosa Komeńskiego Pampaedia Wrocław 1973 
oraz Jedyne konieczne Wrocław[br.]). 
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PROPOZYCJE ZAJĘĆ • PROPOZYCJE ZAJĘĆ • PROPOZYCJE ZAJĘĆ •
HUMANISTYKA W SZKOLE • HUMANISTYKA W SZKOLE•

Karolina Włodarczyk

Literacko-plastyczne spotkania 
z prozą Władysława Reymonta w gimnazjum

Główne osiągnięcia uczniów, które wpisują się w tematykę mojego zagadnienia to, 
m.in. dostrzeganie i komentowanie swoistych właściwości poznawczych utworów 
literackich i tekstów kultury oraz określanie funkcji zaobserwowanych środków 
wyrazu. Mówiąc o pejzażu w twórczości Reymonta nie sposób pominąć oddziaływania 
środków wyrazu, jakie zastosował w barwnych opisach. Na podstawie dzieł tego pisarza 
powstały słynne ekranizacje, dlatego też porównywanie tworzywa literatury i innych 
dzieł sztuki staje się ważnym punktem w prowadzeniu lekcji. Nie sposób tu pominąć 
impresjonistycznych obrazów, które służą jako ciekawe zestawienie z tekstami Reymonta 
oraz materiał porównawczy. Ważnym punktem osiągnięć uczniów jest także dostrzeganie 
związku utworów z biografiami twórców i czasem historycznym. Trudno często jest 
zrozumieć przesłanie danego dzieła, nie znając kolei życia jego autora, czy też nie zapo-
znając się z wydarzeniami historycznymi, które mogły mieć na nie istotny wpływ. 

Jednym z celów szkoły jest rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umie-
jętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury (także audiowizualnych), 
a przez nie przybliżanie rozumienia człowieka i świata; wprowadzanie w tradycję 
kultury europejskiej i narodowej. Chłopi to niewątpliwie powieść, która jest skarbnicą 
narodowych obyczajów. Dlatego istotną rolę odgrywały nie tylko w rodzimej kulturze, 
ale także poza granicami kraju. Epopeja ta jest wielkim traktatem o życiu chłopów w XIX 
wieku, może więc przybliżyć uczniom prawidła ówczesnego życia na wsi, pomóc zro-
zumieć prawa, jakimi kierował się człowiek. Książka ta może być także przykładem 
literatury regionalnej. Lektury omawiane na etapie gimnazjalnym muszą ukazywać 
przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu.1 

Wprowadzenie na lekcji fragmentów Pielgrzymki do Jasnej Góry może stać się 
ciekawym przykładem reportażu, napisanego przez znanego pisarza. Dotyczy on tematu, 
którego poza prasą katolicką nie spotykamy, choć Jasna Góra jest tak istotnym topogra-
ficznym elementem patriotycznym.



42 43Koleje życia noblisty były bardzo burzliwe, a zarazem fascynujące, dlatego pierwszą 
lekcję z cyklu poświęciłam biografii autora Chłopów.

Zapoznanie się z życiem Reymonta ma istotny wpływ na zrozumienie jego twórczości. 
Druga lekcja z cyklu przybliżać będzie uczniom piękno przyrody, jaką opisuje Rey-

mont na kartach Chłopów. 
Epopeja chłopska jest jednym z najważniejszych dzieł, ukazującym literacki pejzaż wsi.
Zadaniem uczniów będzie odszukiwanie w książce fragmentów opisujących przyro-

dę i dostrzeganie środków stylistycznych, które stosuje pisarz, by opisać naturę.
 Trzecia lekcja nawiązuje do mało znanego dzieła Reymonta - Pielgrzymki do Jasnej 

Góry.
Ten literacki reportaż ukazuje, jak w prozę wpisuje się technika impresjonistyczna.
Zadaniem uczniów będzie odnalezienie w tekście impresjonistycznych opisów 

przyrody. Najpierw cechy impresjonizmu poznają na przykładzie malarstwa, które było 
prekursorem tego nurtu.

Odczytywać będą także emocje, jakie niosą ze sobą użyte w tekście barwy.
Uważam, że wprowadzenie mało znanego utworu Reymonta, ukazującego piękno 

i ulotność zjawisk przyrodniczych, może pobudzić ciekawość poznawczą uczniów.
 Piękna nasza Polska cała... piękne są również pejzaże literackie, które wymalował 

Reymont. Cykl tych trzech lekcji jest więc przyrodniczą wędrówką, która ma dostarczyć 
uczniom wielu wrażeń estetycznych.

LEKCJA NR 1
Temat: Fantastyka żywota Reymontowego - czyli nasze spotkanie z noblistą.

Czas: 45 min.
Cel główny: Poznanie biografii Władysława Stanisława Reymonta.
Cele szczegółowe - uczeń:

- zna nowy tekst;
- wie, czym jest drzewo genealogiczne;
- zna najsłynniejsze dzieła Władysława Reymonta;
- poznaje wizerunek Reymonta w malarstwie;
- potrafi tworzyć kalendarz życia i twórczości pisarza.

Formy i formy pracy:
- praca w parach;
- praca zbiorowa;
- praca z tekstem.

Materiały dodatkowe:
- obraz Jacka Malczewskiego przedstawiający portret Reymonta;
- kopia fragmentu listu Reymonta do Antoniego Wodzińskiego;
- kopia tekstu z wybranymi ciekawostkami z życia i twórczości Władysława Rey-

monta;
- plakat z drzewem genealogicznym rodziny Reymonta.

Bibliografia:
1. Koc B., Reymont. Opowieść biograficzna, Warszawa 2000.
2. Wyka K., Reymont, czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979.
3. Żak S., Polscy nobliści, Kielce 2001.
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5’ Czynności organizacyjne:
- witam się z uczniami, 
sprawdzam obecność.

CZĘŚĆ WSTĘPNA

5’ Mówię: W 2011 roku 
przypadnie 110 rocznica 
przyznania pierwszej Nagrody 
Nobla.
Czy wiecie, za co przyznawana 
jest ta nagroda?

Zgłaszają się.
Odpowiadają: Jest to 
wyróżnienie przyznawane 
za wybitne osiągnięcia 
naukowe, literackie lub 
zasługi dla społeczeństw i 
ludzkości.

Dowiadują się, kiedy 
została przyznana 
pierwsza Nagroda Nobla 
oraz w jakich dziedzinach 
przyznawane jest to 
wyróżnienie.

Pytam: Jakich znacie polskich 
laureatów Nagrody Nobla?

Zgłaszają się, odpowiadają. Wiedzą, ilu w Polsce jest 
laureatów Nagrody Nobla 
i w jakiej dziedzinie 
zostali wyróżnieni.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

3’ Mówię: Na dzisiejszej lekcji 
zajmiemy się sylwetką 
jednego z polskich noblistów.

Słuchają.

Zapisuję na tablicy temat 
lekcji: Fantastyka żywota 
Reymontowego - czyli nasze 
spotkanie z noblistą.

Zapisują temat do 
zeszytów.

2’ Zawieszam na tablicy 
kopię portretu Władysława 
Reymonta.

Przyglądają się obrazowi 
i odpowiadają na  
pytanie: Jak wygląda 
postać Reymonta 
uwieczniona przez Jacka 
Malczewskiego?

Obcują ze sztuką.

5’ Podaję każdemu uczniowi 
tekst fragmentu listu 
Reymonta do Antoniego 
Wodzińskiego (załącznik 1).

Wybrany uczeń czyta na 
głos.

Znają nowy tekst.

Pytam: Jaki charakter ma 
fragment tego listu?

Odpowiadają: tekst ma 
charakter autobiografii.

Dostrzegają w tekście 
wątki autobiograficzne.

Czego dowiedzieć możemy 
się o pisarzu, czytając 
fragment tego listu?

Dowiadujemy się o roku 
i miejscu urodzenia, 
pochodzeniu, statusie 
majątkowym rodziny oraz 
rodzeństwie Reymonta.

Poznają wątki z biografii 
autora Chłopów.

2’ Zawieszam na tablicy drzewo 
genealogiczne rodziny 
Reymonta.

Wybrany uczeń odczytuje 
imiona członków rodziny.

Wiedzą, czym jest drzewo 
genealogiczne.

Pytam: Którym z kolei 
dzieckiem był Władysław?

Piątym.



44 455’ Podaję parze uczniów tekst 
z różnymi wydarzeniami 
i ciekawostkami z życia 
Władysława Reymonta 
(załącznik 2).

Wybrani uczniowie czytają 
głośno tekst.

Znają nowy tekst. 
Dowiadują się, jak 
wyglądały koleje życia 
pisarza.

15’ Mówię: Przeczytajcie jeszcze 
raz po cichu tekst i stwórzcie 
mini kalendarz życia i 
twórczości Reymonta.

Podaję każdej parze kartkę A4 
i kolorowy pisak.

Pracują w parach.

Po skończonej pracy 
każda para zawiesza swoją 
kartkę na tablicy. Wspólnie 
wybieramy najlepszą pracę.

Potrafią tworzyć 
mini mapę życiorysu 
Reymonta.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

3’ Zadaję zadanie domowe: 
Bądźcie dziennikarzami -   na 
podstawie zdobytych podczas  
lekcji informacji o życiu 
Reymonta, przeprowadźcie z 
nim wywiad.

Zapisują zadanie domowe 
do zeszytów.

LEKCJA NR 2

Temat: Wędrujemy po lipieckich polach... i odkrywamy piękno przyrody 
w Chłopach Reymonta.

Czas: 45 min.

Cel główny: Wskazywanie w tekście fragmentów opisujących przyrodę.

Cele szczegółowe - uczeń:
- zna nowy tekst;
- potrafi wskazać zastosowane w tekście środki stylistyczne;
- porównuje opis literacki z obrazem malarskim.

Metody i formy pracy:
- pogadanka;
- praca z tekstem;
- praca w grupach;
- obserwacja.

Materiały pomocnicze:
- pięć książek Chłopi Władysława Reymonta;
- kopia fragmentu Chłopów z tomu Jesień;
- reprodukcje obrazów: Wiosna Wincentego Wodzinowskiego, Lato Jana Stani-

sławskiego, Pejzaż jesienny Isaaka Levitana, Zima w Beskidach Serenaka Andreasa.

Bibliografia:
1. Reymont W. S., Chłopi, Kraków 2006.
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5’ Czynności organizacyjne:
- witam się z uczniami, 
sprawdzam obecność

CZĘŚĆ WSTĘPNA

5’ Zawieszam na tablicy 
reprodukcje obrazów:  
Wiosna Wincentego 
Wodzinowskiego, Lato Jana 
Stanisławskiego, Pejzaż 
jesienny Isaaka Levitana, 
Zima w Beskidach Serenaka 
Andreasa 
(załącznik 3).

Oglądają obrazy. Obcują ze sztuką.

Pytam:
Gdybyście mogli przenieść 
się teraz  w krainę 
uwiecznioną na którymś 
obrazie, to który byłby to 
obraz?

Zapisują swoje imiona na 
karteczkach, przyczepiają je 
pod wybranym obrazem. 
Wybrani uczniowie 
odpowiadają, dlaczego 
wybrali dany obraz.

Uświadamiają sobie, jakie 
odczucia wzbudzają w 
nich oglądane obrazy.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

5’ Mówię: Wsłuchajcie się w 
czytany przeze mnie tekst
(załącznik 4). 
Który obraz, wg was, oddaje 
nastrój tego opisu i dlaczego?

Słuchają. Zgłaszają się do 
odpowiedzi.

Znają nowy tekst.
Potrafią dopasować obraz 
do fragmentu tekstu

Podaję i zapisuję na tablicy 
temat lekcji.

Zapisują w zeszytach.

15’ Dzielę uczniów na 5 grup. 
Każda grupa dostaje książkę 
Chłopi.

Uczniowie odnajdują 
w powieści fragmenty 
opisujące niebo, chmury, 
słońce, drzewa. Środki 
stylistyczne zastosowane w 
opisach przyrody.

Potrafią pracować z 
obszernym tekstem.

Zapisuję polecenia dotyczące 
pracy w grupach na tablicy.

Odpowiadają na pytanie-
czy w tekście można 
dostrzec fascynację 
przyrodą?

Monitoruję pracę uczniów. Każda grupa wybiera 
jeden ze znalezionych 
fragmentów opisu przyrody 
i zapisuje do zeszytu.

8’ Proszę, by grupy 
zaprezentowały wyniki 
swojej pracy.

Prezentują wyniki pracy.
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nadać inny tytuł powieści 
Reymonta, jak by on 
brzmiał? Pamiętajcie, że 
ma informować o tematyce 
książki

Każdy zapisuje propozycje 
tytułu w zeszycie. Wybrani 
uczniowie odczytują.

Uczeń potrafi nadać 
tytuł nowopoznanemu 
tekstowi, by informował o 
jego tematyce.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

5’ Włączam prezentację 
multimedialną.

Uczniowie oglądają 
prezentację pt. Pejzaż wsi 
w twórczości Władysława 
Stanisława Reymonta.

Porządkują zdobytą 
wiedzę. Uświadamiają 
sobie, jak związek 
Reymonta z wsią wpływał 
na jego twórczość.

2’ Zadaję zadanie domowe:
Wśród zdjęć jakie macie w 
domu, odnajdźcie fotografię 
przedstawiającą piękno 
przyrody. Opiszcie ją 
uwzględniając kryteria opisu 
obrazu.

Zapisują zadanie domowe.

LEKCJA NR 3

Konspekt lekcji dla klasy III.
Temat: Pejzaż widziany oczyma pielgrzyma - paleta barw w Pielgrzymce do 

Jasnej Góry Władysława Reymonta.

Czas: 45 min.

Cel główny: Uczeń potrafi odnaleźć w tekście literackim cechy impresjonizmu.

Metody i formy pracy:
- pogadanka;
- praca z tekstem;
- obserwacja.

Materiały dodatkowe:
- kopia fragmentu Pielgrzymki do Jasnej Góry dla każdego ucznia;
- plakat z cechami impresjonizmu w literaturze;
- plakat z impresjonistycznymi obrazami - Władysław Podkowiński Droga w lesie, 

Claude Monet Impresja, wschód słońca.

Bibliografia:
1. Reymont W. S., Pielgrzymka do Jasnej Góry, Świdnica 1990.
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CZAS CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIÓW OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

5’ Czynności organizacyjne:
witam się z uczniami, 
sprawdzam obecność

CZĘŚĆ WSTĘPNA

10’ Rozdaję teksty (fragmenty z 
książki Pielgrzymka do Jasnej 
Góry- załącznik 5). Proszę, by 
przeczytali po cichu tekst.
Mówię: Jest to fragment 
reportażu, nadajcie mu taki 
tytuł, aby informował o 
tematyce.

Czytają tekst po cichu.

Nadają tytuł
Wybrani uczniowie 
odczytują tytuły.

Uczeń potrafi nadać 
tytuł nowopoznanemu 
tekstowi, by informował o 
jego tematyce.

Pytam: Jaką sytuację 
przedstawiają te opisy?

Uczniowie odpowiadają. Potrafi odczytać z 
fragmentów tekstu, 
sytuację, jaką one 
przedstawiają. Odpowiedź 
swoją popiera cytatami.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

15’ Zapisuję na tablicy temat 
lekcji.

Zapisują temat w 
zeszytach.

Na tablicy zawieszam dwie 
kolorowe kartki- żółtą i czarną.
Pytam: Jakie uczucia 
wzbudzają w was te barwy? 
Zapiszcie po dwa przykłady 
do każdej.

Zapisują w zeszytach. 
Czytają głośno swoje 
odczucia dotyczące tych 
dwóch kolorów.

Uświadamiają sobie, jakie 
odczucia wzbudzają  w 
nich barwy.

Mówię: Przeczytajcie jeszcze 
raz po cichu tekst, zaznaczcie 
w nim wszystkie pojawiające 
się barwy.

Czytają tekst, zaznaczają 
barwy.
Trzy wybrane osoby 
czytają na głos po jednym 
akapicie, mówią, jakie 
barwy podkreśliły.

Potrafią wyszukiwać w 
tekście odpowiednie 
informacje.

5’ Pytam: Jakie stany 
emocjonalne wyrażają w tym 
tekście odnalezione przez was 
barwy?

Zgłaszają swoje 
propozycje, odpowiadają.

Potrafią przypisywać 
odnalezionym w tekście 
barwom odpowiednie 
stany emocjonalne. 
Uświadamiają sobie, że 
barwy użyte w tekśie 
są nośnikiem pewnych 
emocji.

Zawieszam na tablicy dwa 
obrazy impresjonistyczne. 
„Droga w lesie”, „Impresja, 
wschód słońca” (w załączniku 
6).

Przyglądają się obrazom. Obcują ze sztuką 
impresjonistyczną.
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impresjonizm w malarstwie.
Mówię: Dopasujcie obrazy do 
odpowiednich cytatów.

Słuchają.

Odczytują swoje 
propozycje.

Potrafią odnaleźć te cechy 
na przedstawionych 
obrazach.

Zawieszam na tablicy plakat 
z wypisanymi cechami 
impresjonizmu w literaturze.*

Wybrany uczeń głośno 
odczytuje.
Przepisują do zeszytów.

Dowiadują się, ze 
impresjonizm to nie tylko 
kierunek w malarstwie, 
jego cechy odnajdujemy 
także w literaturze.

Udowodnijcie przykładami z 
tekstu cechy impresjonizmu w 
tym fragmencie.

Odszukują w tekście. 

Wybrani uczniowie 
odczytują.

Potrafią przypisywać  
odpowiednim 
fragmentom cechy 
impresjonizmu.

* Cechy impresjonizmu w literaturze, które umieszczone były na plakacie:
1) Brak narratora wszechwiedzącego, zastąpienie go subiektywnym.
2) Nacisk na opisywanie wrażeń i doznań.
3) Uwiecznienie płynności przyrody.
4) Ukazanie ulotności zjawisk kolorystycznych.

Komentarz do lekcji Pejzaż widziany oczyma pielgrzyma - paleta barw w Piel-
grzymce do Jasnej Góry Władysława Reymonta. 

Początkowo obawiałam się wprowadzenia fragmentów książki, która nie jest obo-
wiązkową pozycją lekturową, ale także utworem mało znanym. 

By wybrany przeze mnie tekst lepiej przemawiał do uczniów i wpływał pozytywnie 
na ich odczucia estetyczne, zestawiłam go z impresjonistycznymi obrazami: Impresja, 
wschód słońca Claude Moneta oraz Droga w lesie Władysława Podkowińskiego.

Główny cel tej lekcji to fakt, że uczeń potrafi odnaleźć w tekście literackim cechy 
impresjonizmu. Sądzę, że bardzo pomocny był plakat z obrazami. Łatwiej dostrzec cechy 
tego specyficznego nurtu w malarstwie, ponieważ tam najpierw się przejawił, by potem 
móc je odnaleźć w twórczości prozatorskiej.

Młodzież początkowo z dystansem podchodziła do wykonywanych ćwiczeń. Cenne 
w jego przełamaniu były pomoce dydaktyczne. W wyniku lekcji akcentuję, że poszuki-
wanie cech impresjonizmu w literaturze należy rozpocząć od analizy impresjonistycznych 
dzieł malarskich. Jeśli odpowiednio dobierzemy pomoce dydaktyczne, lekcje wzbudzają 
większe zainteresowanie oraz ciekawość poznawczą uczniów. Zaczynam utwierdzać się 
również w przekonaniu, iż w szkole sztuki nigdy nie za wiele. Nie można się także oba-
wiać mało znanych tekstów wielkich pisarzy, gdyż często niosą ze sobą niedoceniane wa-
lory artystyczne i kulturowe. Uczniów zachęca także do pracy … ciekawe sformułowanie 
tematu lekcji!

Zachęcam do korelacji analiz literackich ze sztuką, gdyż działanie to mobilizuje 
uczniów do wyrażania własnych emocji i aktywizuje do współpracy. 

Bibliografia
1. Chomik A., Obmyślam świat, Warszawa 2000.
2. Fiszer B., Hajduk M, Łuczak A., Między nami, Gdańsk 2002.
3. Gorzałczyńska- Mróz A., Szulc M., Różek D., Myśli i słowa, Gdańsk 1999.
4. Koc B., Reymont. Opowieść biograficzna, Warszawa 2000.
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7. Reymont W. S., Pielgrzymka do Jasnej Góry, Świdnica 1990.
8. Wyka K., Reymont, czyli ucieczka do życia, Warszawa 1979.
9. Żak S., Polscy nobliści, Kielce 2001.
10. www.onet.pl.
11. www.pinakoteka.zascanek.pl.
12. www.republika.pl.

Załączniki

ZAŁĄCZNIK 1

Urodziłem się w 1868 r., coś 6 maja, we wsi Kobiele Wielkie, powiat noworadomski, 
gub. Piotrkowska, gdzie podówczas rodzina moja dzierżawiła folwarczek tak zwany po-
duchowny. Ale już w rok po moim urodzeniu rodzice przeprowadzili się do osady Tuszyn, 
dwie mile od Łodzi. Rodzice moi byli zupełnie biedni, bo zeszli w końcu na włókowe gospo-
darstwo. Dzieciństwo miałem dość smutne. Było nas dzieci dziewięcioro (siedem sióstr). 
Starszy brat poszedł do gimnazjum, nim mogłem mieć świadomość. Chowałem się zatem 
wśród dziewczyn, z dala od ludzi, bo mieszkaliśmy pod miasteczkiem i nie wolno było pod 
najsurowszymi karami znać się i zadawać z dziećmi mieszczan, nawet najbliższych. 

ZAŁĄCZNIK 2
„W ósmym roku oddano mnie do szkół; chciałem tego, aby się tylko wyrwać z domu 

i iść w ten świat, zamknięty dla mnie na wszystkie ojcowskie zakazy...w szeroki świat.” 

Jako trzynastoletni chłopiec zostaje wysłany przez ojca do Warszawy, gdyż ojciec nie 
mógł sobie poradzić z krnąbrnym dzieckiem, które nie chciało uczyć się gry na fortepia-
nie. I tak trzeciego lipca 1880 roku przyszły laureat Nagrody Nobla został zameldowany 
w Warszawie przy ulicy Miodowej 10 jako uczeń krawiecki u Jakimowicza. Otrzymał 
stopień czeladnika za bardzo dobrze uszyty frak.

„Potem przyszły lata włóczęgi, przeganiania ze szkoły do szkoły, bo nigdzie nie mo-
głem wytrwać. Oddawano mnie do rzemiosła- uciekłem, i znowu do szkoły- nie wytrwa-
łem, i do handlu- uciekłem, i znowu do szkoły- nie wytrzymałem. Sześć lat jakieś prze-
szły; skończyło się na tym, że policją warszawską wyrzucano mnie z Warszawy i drogą 
administracyjną skierowali na rok siedzenia do rodziców. Miałem wtedy lat osiemnaście. 
Rodzice już mieszkali gdzie indziej. Kupili młyn z paru włókami ziemi przy samej drodze 
Warszawsko- Wiedeńskiej, między stacjami Baby a Rokiciny. Mieli się już znacznie le-
piej. Kilka sióstr było zamężnych. Brat starszy, że go wygnali z kijowskiego uniwersytetu 
z 3-go kursu medycyny, został aptekarzem. A ja byłem żywą raną rodziny; płakano, że 
jestem zmarnowany i zgubiony. Istotnie, sam nie wiedziałem, co robić ze sobą. Pisywałem 
wciąż wiersze: nie posyłałem ich nigdzie, wstydziłem się, bałem, aby nie odpowiedzieli: 
do kosza. (...) Miałem w tym czasie wszystko i nie miałem nic, rwałem się do wszystkiego 
i brzydło mi wszystko. A to przymusowe siedzenie na wsi, pod czujną, srogą i okrutną 
kontrolą ojca, zabijało mnie. Włóczyłem się tygodnie całe po polach, lasach i wodach. 
Wciąż pisałem wiersze. Uciekłem z domu do Warszawy. Złapano mnie i odstawiono 
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chciał, nie dał pieniędzy, zaganiał do roboty, tyranizował.” 

W 1884 roku Reymont ucieka przed tyranią ojca do teatru. Wraz z wędrowną trupą 
przemierza Polskę.Występował do roku 1887 pod pseudonimem artystycznym Urbański. 
Okazało się, że na scenicznych deskach zdolności były niewymierne do chęci: Reymont 
- jako mierny aktor - grywał jedynie epizodyczne rólki, co nie zaspokajało jego ambi-
cji. Będąc bez grosza, zdecydował się wrócić do rodziców. Tylko dzięki staraniom ojca 
otrzymał w 1888 roku posadę robotnika kolejowego na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
Rogów, Krosnowa, Lipce koło Koluszek za 16 rubli miesięcznie, gdzie przepracował 
zaledwie rok. 

Za radą A. Świętochowskiego wybrał się w 1894 roku - wmieszany w tłum pątników 
- na warszawską pielgrzymkę do Częstochowy i napisał relację, uważaną dziś przez histo-
ryków literatury za klasyczny przykład reportażu.

Nawet książkowy debiut - Pielgrzymka do Jasnej Góry, 1895 nie przyniósł 
Reymontowi zdecydowanej poprawy sytuacji finansowej. Przyjęta jednak bardzo życzli-
wie przez krytykę, jako znakomite studium gromady ludzkiej uchwyconej w ruchu.

Zwiedził Berlin, Londyn, Paryż i Włochy. Potem przez kilka miesięcy zbierał w Ło-
dzi materiały do powieści na zamówienie warszawskiego Kuriera Codziennego. Zarobek 
za tę powieść (była to Ziemia obiecana, 1897) umożliwił mu ponowny wyjazd do Francji, 
gdzie zresztą trzymał się głównie polskich znajomych. Honoraria nie wystarczały na życie 
podróżne, stanął jednak na nogi w 1900 r. dzięki kolej, która jeszcze raz odegrała donośną 
rolę w życiu Reymonta. W 1899 powrócił do kraju, a w 1900 r. w katastrofie kolejowej 
pod Warszawą uległ poważnej kontuzji, której skutki odczuwał do końca życia. Dzięki 
wyprocesowanemu od Zarządu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej odszkodowaniu (ok. 40 
tys. rubli) uzyskał wreszcie finansową niezależność.

W 1902 r. Ożenił się z Aurelią z Szacnajdrów Szabłowską.
Chłopi ustalili ostatecznie pozycję pisarską Reymonta. Rozgłos, jaki uzyskała ta po-

wieść, zachęcił go do dalszej pracy nad rzeczami o większym, epickim zakroju. 
W 1920 kupił mająteczek Kołaczkowo w pobliżu Wrześni (obecnie muzeum 

Reymontowskie), gdzie osiadł na stałe, rzadko zaglądając do nużącej go swoim zgiełkiem 
i tempem życia Warszawy. 

W roku 1924 spotkało Reymonta zaszczytne wyróżnienie: otrzymał literacką 
Nagrodę Nobla. Laureat wskutek choroby serca nie przyjechał na uroczystość do Szwecji. 
Dyplom i czek na 116 718 koron szwedzkich przesłano mu do Francji.

 Władysław Stanisław Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku w Warszawie. Został 
pochowany na Powązkach, natomiast urnę z jego sercem zamurowano w filarze kościoła 
Św. Krzyża.
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Serenak Andreas „Zima w Beskidach”

ZAŁĄCZNIK 3

 Wincenty Wodzinowski „Wiosna”
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Isaak Levitan „Pejzaż jesienny”

Jan Stanisławski „Lato”
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 Bolesna, głucha cisza przygnietła świat.
A w Lipcach już od rana dzwony biły wolno a bezustannie- i żałosne, rozbolałe 

dźwięki pojękiwały po omglonych, pustych polach; ponurym głosem żałoby wołały w ten 
dzień smętny, w ten dzień, co wstał blady, spowity w mgły aż do tych dal zapadłych, aż do 
tych bezkresów ziemi i nieba, siny, do niezgłębionej topieli podobny.

 ZAŁĄCZNIK 5

 Jakaś kapliczka stoi na śpiczastem wzgórzu przed nami, a za nią zaraz las ogromny, 
z daleka żółcący się pniami sosen, stoi do połowy w mgłach, które z sapów i moczarów 
nizinnych się wznoszą. Wkrótce też widzę, jak czoło orszaku, z krzyżem na czele, pnie się 
pod tę górę, zatrzymuje przez chwilę i spływa zboczem w las. Jest niezmiernie piękny ten 
przypływ i odpływ, ten sznur węzłów kolorowych, nanizanych na szarej ścieżynce leśnej, 
tonący w lesie.

 A tu i słońce już zachodzi, stanęło nad cudownie miękko falującą linią wzgórz lesi-
stych, rozpaliło się do czerwoności i bezrzęsą, ogromną kulą zapada. Prawie widać, jak 
leci, a głębokie doliny przed nami pełne są mgieł perłowo-błękitnych; purpura zachodu 
przesyca je zwolna, że robią się lilowemi, a potem mają ton heliotropu o białawem obrze-
żu. Zboża i drzewa stoją bez ruchu, cichość wyłania się z mroków i zdaje się snuć rozło-
gami i rozpylać w coraz głębsze milczenie. I taką powagą zadumy melancholijnej obleka 
się świat, i jest tak pięknie, że tylko usiąść, patrzeć i wzdychać.

 A potem zwolna mąci się wszystko, gaśnie, rozszerza, płaszczy, rozlewa w cieniach, 
i coraz to jakiś kawałek lasu, góra, grupa drzew, odrywa się i zapada w nocy i wieje 
chłodem. Noc się robi, a my wciąż idziemy polami, ciszą, i tą nieskończoną, bielejącą 
w mrokach drogą.

 Słońce leje wprost ogień na nasze obnażone głowy.
 Bardzo ładną okolicę przechodzimy. Same motywy dla malarzy krajobrazów.
Góry okrągłe i wyniosłe stoją w jakiejś słonecznej glorii, doliny głębokie przecinają 

strumienie z daleka błyskające, partye lasów, wsie poprzyczepiane do zboczy wzgórz, 
folwarki w długich przejściach pomiędzy górami - a wszystko, jak morze falujące, zło-
tawą zielenią zbóż, pokryte rudawemi plamami świeżo zaoranej ziemi, polami żółtych 
rzepaków, ścianami białemi chałup i czerwienią cegły zabudowań dworskich. Wszędzie 
linie łagodne, spadki i wzniesienia spokojne i długie, profile miękkie i opłynięte pyłem 
słonecznym, i owiane opalowem powietrzem.

 A pośród tego przepychu przestrzeni, wiosny i słońca, ten wielki, rozśpiewany tłum 
ludzi, idący z krzyżem na czele wskroś wszystkiego...

 Wydaje mi się chwilami, że te śpiewy kształtują się w jakieś widmowe kontury, jako 
przejrzyste cienie ludzi płyną przed nami w złotem świetle dnia, jak nieskończony koro-
wód duchów naszych, utkanych z materyi promienistej.
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Tydzień Języków Obcych w naszej szkole

Wprowadzenie
Głównym założeniem projektu było przybliżenie uczniom obrazu państw, w których 

mówi się nauczanym u nas językiem, zapoznanie z realiami życia w nich, ich dorobkiem 
kulturalnym, tradycjami. Działania projektowe realizowały wszystkie zespoły klasowe 
naszej szkoły.

Podział zespołów klasowych ze względu na naukę języka:
Klasy I, V, VI – język niemiecki
Klasy II, III, IV – język angielski

Cele edukacyjne
Cele ogólne:

• zrozumienie wspólnoty europejskiej,
• dostrzeganie związków polskiego dziedzictwa kultury z dziedzictwem innych 

państw,
• rozwijanie postaw otwartych na inne społeczności i kultury,
• odkrywanie zjawiska przenikania się wartości kulturowych,
• wprowadzenie ucznia w świat wartości uniwersalnych,
• rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą europej-

ską.
Cele operacyjne:
• poznanie państw (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Wielka Brytania, 

USA),
• szukanie, gromadzenie i interpretowanie wiadomości,
• posługiwanie się materiałami z różnych źródeł, umiejętności ich selekcji, 
• uczenie się dobrej komunikacji, współdziałania w grupie i dzielenia się obowiązka-

mi,
• poczuwanie się do współodpowiedzialności w grupie,
• uczenie się dokonywania prezentacji, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

korzystania z nowoczesnych technik komunikacji.
Postawy:

• kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych,
• kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,
• wzmocnienie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych,
• umiejętność lepszego zrozumienia siebie i drugiego człowieka.

Harmonogram działań

L.p. ZADANIE Termin realizacji Osoba odpowiedzialna

1. Spotkanie organizacyjne 
Ustalenie tematyki, przydział zadań, osób 
odpowiedzialnych, ustalenie terminów

2. Opracowanie plakatów (państwa, 
słownictwo)

3. Opracowanie wizytówek, nazw sal
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L.p. ZADANIE Termin realizacji Osoba odpowiedzialna

4. Ustalenie tematyki na 
poszczególne zajęcia

5. Przygotowanie konkursu wiedzy o 
Niemczech i Wielkiej Brytanii

6. Przygotowanie inscenizacji
7. Przygotowanie piosenek
8. Przygotowanie wystawy w 

Bibliotece Miejskiej

Przebieg Tygodnia Języków Obcych w szkole

L. p. DATA ZADANIE OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1. 1. Rozdanie wizytówek
2. Zawieszenie plakatów
3. Zamiana zajęć (uczniowie 
uczący się angielskiego będą 
mieć język niemiecki i odwrotnie)

2. 1. Konkurs wiedzy o Niemczech 
(kl. V, VI)
2. Konkurs wiedzy o Wielkiej 
Brytanii 

3. Otwarcie wystawy w Bibliotece 
Publicznej

4. Część artystyczna – Centrum 
Kultur

5. Podczas całego tygodnia nauczyciele realizują na jednej ze swoich lekcji temat związany 
z projektem.

 Szczegółowy opis przebiegu Tygodnia Języków Obcych w szkole

Poniedziałek - Rozdanie wizytówek

Uczennice (kl.VIc) pod kierunkiem nauczycielki języka niemieckiego przygotują wi-
zytówki dla każdego ucznia i nauczycieli. Będą one miały flagi państw oraz 1 zdanie(Ich 
bin ….. My name is ….).

- Przygotowanie opisu sal
Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek przygotują nazwy sal (przedmiotów), które 

podczas TJO będą rozwieszone na drzwiach gabinetów.
- Przygotowanie plakatów
Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki j. angielskiego przygotują plakaty prezentu-

jące słownictwo tematyczne w dwóch językach.
Tematyka:
1. Rodzina.
2. Dom.
3. Meble.



56 574. Kolory.
5. Liczby.
6. Zwierzęta.
7. Kuchnia.
8. Magiczne słowa.
9. Zawody.
10. Liczby.
11. Przybory szkolne. 
12. Owoce, warzywa.
 Przygotowano również powitanie w językach niemieckim i angielskim. 
 W poniedziałek nastąpi również zamiana zajęć. Uczniowie uczący się angielskiego 

będą mieć język niemiecki i odwrotnie.
Wtorek
We wtorek odbędzie się konkurs wiedzy o państwach: Niemcy (dla klas V, VI) i Wiel-

ka Brytania” (dla klas IV).
Pytania do konkursu ułożą nauczycielki języków obcych. 
Środa 
W tym dniu planowane jest otwarcie wystawy prac uczniów w Bibliotece Publicznej. 

Prezentowane tam będą prace uczniów klas I –III.
Klasy I – Bohaterowie baśni Braci Grimm
Klasy II – Kubuś Puchatek i Przyjaciele
Klasy III – Bohaterowie filmów Disneya
Za całość odpowiedzialna jest jedna osoba (np. nauczycielka nauczania zintegrowa-

nego).
Czwartek
W tym dniu przewidziano część artystyczną. Scenariusz imprezy opracowała na-

uczycielka języka angielskiego.

Integracja międzyprzedmiotowa:

Lp. Przedmiot Temat

1.
Język polski Kl. IV Czytamy fragmenty „Kubusia Puchatka”

Kl. V Czytamy fragmenty baśni braci Grimm

Kl. VI Czytamy fragmenty baśni braci Grimm

2.
Historia Kl. IV Królowie angielscy

Kl. V Średniowieczni dziejopisarze i ich dzieła

Kl. VI Polska pod okupacją niemiecką

3.
Matematyka Kl. IV Rozwiązywanie zadań tekstowych

Kl. V Rozwiązywanie zadań tekstowych

Kl. VI Rozwiązywanie zadań tekstowych 

4.
Przyroda Kl. IV Położenie Wielkiej Brytanii

Kl. V Z teki podróżnika

Kl. VI Z teki podróżnika

5.
Technika Kl. IV Ruch drogowy Wielkiej Brytanii

Kl. V Potrawy kuchni niemieckiej

6. 
Informatyka Kl. IV Domeny angielskie

Kl. V Domeny niemieckie

Kl. VI Domeny niemieckie
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L. p. Przedmiot Temat

7. Muzyka Kl. IV Prezentacja kolęd

Kl. V Muzyka średniowieczna, Renesansu

Kl. VI Muzyka Mozarta i Beethovena
8. Plastyka Kl. IV Rodzaje barw

Kl. V Sztuka prehistorii

Kl. VI Sztuka romańska i gotycka
9. w-f Kl. IV Znani sportowcy angielscy i amerykańscy

Kl.V Znani sportowcy z państw niemieckojęzycznych

Kl. VI jw
10. religia Kl. IV Ekumenizm

Kl. V  Elementy biografii Papieża Benedykta XVI

Kl. VI Elementy biografii Papieża Benedykta XVI

11. Biblioteka Wystawa książek „Baśnie braci Grimm” 

i „Kubuś Puchatek”
12. świetlica Przygotowanie tańca na finał TJO

Joanna Pawłowska

Entuzjastycznie o niestereotypowym nauczaniu języka 
niemieckiego dzieci młodszych

Wszyscy wiemy, że dzieci w klasach I-III są bardzo aktywne, żywiołowe, chętne do 
podejmowania różnych działań, lecz zdarza się często, że swą aktywnością szybko się 
nudzą i opuszcza je zapał (jeżeli nie pokieruje się nimi w sposób właściwy!).

Po feriach zimowych postanowiłam wykorzystać dobre chęci moich uczniów, aby 
zorganizować konkurs plastyczny Dzieci w Unii Europejskiej oraz przygotować przed-
stawienie w języku niemieckim. Na zajęciach prowadzonego przeze mnie koła języka 
niemieckiego zaproponowałam dzieciom zabawę w teatrzyk. Pomysł został przyjęty 
z wielkim entuzjazmem, tego dnia narodziło się wielu wybitnych aktorów! 

Tekst przedstawienia znalazłam w podręczniku do języka niemieckiego Ich und du 
do klasy II. Ponieważ zwroty i słowa zawarte w przedstawieniu były znane dzieciom, nie 
miały kłopotów z ich opanowaniem na pamięć. Próby odbywały się raz w tygodniu po 
lekcjach. Jakże głęboko małe dzieci zaangażowały się w to przedsięwzięcie! Nikt nie 
opuścił żadnej próby! - szczerze podziwiałam ich zapał...

Aktywność językowa była wstępem do pracy nad spektaklem - ponieważ potrzebo-
waliśmy różnych kukiełek, m.in. króla-żaby, królowej-żabki, księżniczki-żabki i zwierząt: 
słonia, żyrafy, kaczki, małpy, krokodyla, zebry, foki, niedźwiedzia, poprosiliśmy o pomoc 
nauczycielkę- opiekunkę koła plastycznego i dzieci pracujące z nią. Młodzi plastycy, pod 
kierunkiem swej pani, wykonali dla nas piękne kukiełki. 

Rodzice aktorów wykonali także olbrzymią pracę – nie tylko szlifowali aktorskie 
umiejętności swych dzieci i wspomagali pracę nad perfekcyjnym opanowaniem przez 
nich powierzonych ról, lecz także przygotowali im piękne stroje. Mimo że przygotowa-
liśmy przedstawienie kukiełkowe, można było oglądać małych aktorów w strojach ade-
kwatnych do roli – takich jak kukiełki.



58 59We wrześniu obchodzi się w naszej szkole święto ustanowione od kilku lat przez 
Unię Europejską - Dzień Języków Obcych. Nadszedł dla nas długo oczekiwany czas 
prezentacji! Dzięki pokazowi przedstawienia w języku obcym uzyskałam nowy sposób 
motywowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w nauce języka niemieckiego. Udało mi 
się także sfinalizować konkurs plastyczny Dzieci w Unii Europejskiej - wszyscy ucznio-
wie klas I - III brali w nim udział, wykonując w grupach 4 – osobowych wspaniałe prace 
plastyczne. Obecnie upiększają one szkolny korytarz.

Na widowni podczas prezentacji przedstawienia znaleźli się: dyrekcja szkoły, na-
uczyciele, rodzice oraz uczniowie klas I – III. Uśmiechnięte buzie młodych widzów oraz 
ich okrzyki radości świadczyły, że przedstawienie bardzo się spodobało. Kolejną zaletą 
tego zdarzenia był fakt, że w zajęciach prowadzonego przeze mnie kółka języka niemiec-
kiego pragnie uczestniczyć bardzo wiele dzieci. Oznacza to, że nadszedł czas na moją 
aktywność – muszę znaleźć ciekawy scenariusz do nowego przedstawienia, tym razem 
koniecznie spoza podręcznika!

Nasze szkolne święto – Dzień Języków Obcych w fotografii
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Sławomir Standio

Mój szkolny teatr widzę…

Na początku ciemność. I cicha, tajemnicza muzyka (a my leżymy cicho na pod-
łodze, wsłuchani w dźwięki Arvo Parta). Mrok rozświetla nagle światło, padające na 
wyłaniającą się z nicości białą kulę. Ziemia. Unosi się w powietrzu, powoli kołysze na 
niewidzialnej nitce (a my wyciągamy ręce, aby jej dosięgnąć, dotknąć). Po chwili budzą 
się cztery żywioły. Falują, unoszą się, próbują dosięgnąć kuli, po czym razem z nią wirują 
(a my, bawiąc się kolorowymi materiałami, tańczymy, skaczemy…) coraz szybciej 
i szybciej, w szaleńczym tempie. 

Wtem wszystko cichnie. Znów ciemność. Tym razem światło pada na teatralną trzecią 
ścianę. Na niej człowiek Leonarda (a my patrzymy na nasze dwie koleżanki, jak stają 
i tworzą z ciał obraz, cień…). Oto biała kula, na której tle widać ciemne zarysy czworo-
rękiej postaci. 

Zza Adama wyłania się Ewa. Adam jak gdyby budzi się wtedy. Oboje przyglądają się 
swoim ciałom. Badają subtelność dłoni, chwytność palców. Stawiają pierwsze, niepewne 
chwiejne kroki. Zbliżają się do siebie, by znów się połączyć. Ich nowo odkryte dłonie spo-
tykają się. Idą razem, wpatrzeni w siebie, pierwsi zakochani.

Tam, gdzie wcześniej stali, teraz wyrasta piękne drzewo (a my zgromadzeni sto-
imy wokół wyczarowanej z papieru jabłoni). Wystarczy, by oboje naraz go dotknęli, 
by rozpętała się prawdziwa burza żywiołów. Dawniej życzliwe, poddane ludziom, teraz 
obracają się przeciw nim. Hamują dążenia, odpychają, próbują zniszczyć. W tej walce 
stopniowo wszyscy słabną. Upadają, giną, by w finale wstać i dążyć z powrotem tam, skąd 
przyszli…(my też idziemy…)

Nasze Genesis…
Taką uczniowską relację ze szkolnego przedstawienia teatralnego otrzymałem kilka 

dni po wielkiej premierze pierwszego prawdziwego spektaklu, przygotowanego przeze 
mnie w Szkole Podstawowej nr 1 we Wrocławiu. Uznałem to za najlepszy dowód, że 
warto prowadzić dziecięcy teatr w szkole.

Dlaczego szkolny teatr?
Poszukiwanie niestereotypowych i optymalnych metod pracy z dziećmi w procesie 

edukacyjnym jest obecnie zjawiskiem powszechnym. Postępująca dehumanizacja życia 
społecznego, zaburzenie równowagi między wpływami intelektu, emocji i woli, a zwłasz-
cza niedorozwój inteligencji emocjonalnej oraz kształtowanie postawy konsumpcyjnej 
niepokoją wielu pedagogów. Sytuacja ta rodzi konieczność częstego wspierania obecnych 
form edukacji treściami humanistycznymi. Kształcenia - bowiem - nie można obecnie 
określić jako przyswajania pewnych treści wiedzy, ale należy je pojmować [...] jako pro-
ces istnienia człowieka, który poprzez różnorodność swych doświadczeń uczy się wyrażać 
samego siebie, porozumiewać się, stawiać światu pytania i ustawicznie realizować same-
go siebie.1

 H. Read proponuje koncepcję wychowania, w której zakłada, że podstawowym 
czynnikiem wspomagającym rozwój dyspozycji psychicznych człowieka jest ekspresja 
artystyczna. Ekspresja to działanie skierowanie na zewnątrz, tj. wyrażające określone 
uczucia, powstałe dzięki wewnętrznym stanom uczuciowym, zinternalizowanym w dro-
dze doświadczenia. Owe doświadczenia wynikają z szeregu potrzeb człowieka, mianowi-
cie:
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- wyrażania własnych przeżyć,
- wzruszeń, I. Wojnar
- doświadczeń związanych z wyobraźnią,
- wyczynu i osiągnięć,
- niezależności, J. P. Guilford
- kontaktów społecznych.
Człowiek, a zwłaszcza młody człowiek, w okresie rozwoju, obcując w ten sposób 

ze sztuką, zapewne ma możliwość głębszego i bogatszego poznawania rzeczywistości, 
bo w sposób wzmocniony podwójnym doświadczeniem artysty i odbiorcy. Ponadto zło-
żoność współczesnego świata, spowodowana natłokiem informacji, stwarza konieczność 
uruchomienia ochrony możliwości umysłu ludzkiego przed chaosem przeciążenia.2 

A sztuka właśnie jest tą dziedziną, w której można uruchomić spostrzeganie symbo-
liczne, schematyczne, zamiast szczegółowego. 

Każdy rodzaj sztuki jest formą doskonałą w swej istocie, ale najbardziej uniwersalną, 
łączącą niemal wszystkie elementy ekspresji artystycznej jest forma teatru. Poprzez róż-
norodność w działaniach teatr wydaje się mieć szczególne znaczenie w rozwoju zarówno 
emocjonalnym, jak i intelektualnym dzieci i młodzieży. 

Jak tworzyłem szkolny teatr
Jako nauczyciel sztuki w szkole podstawowej kilka lat temu podjąłem inicjatywę 

zorganizowania szkolnego teatru dzieci i młodzieży. Taka forma edukacyjna pojawiła 
się po raz pierwszy w mojej szkole obok innych, różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, 
rozwijających zainteresowania, zamiłowania czy wręcz pasje naukowe i artystyczne. 
Informacja o szkolnym teatrze została przyjęta z wielkim zainteresowaniem, na pierwsze 
spotkanie przybyło 25 osób z klas IV – VI. Motywy ich obecności były różne: większość 
przybyła z nastawieniem na otrzymanie roli i scenariusza; innych - dla towarzystwa, dla 
zabawy, dla robienia czegoś przeciw nudzie. To pierwsze spotkanie rozczarowało nieco 
uczniów, którzy mieli nadzieję, że od razu zagrają rolę księcia czy kota w butach. Na 
szczęście dalsza wspólna zabawa, ćwiczenia otwierające i wzajemne poznawanie się całej 
grupy pozwoliły mi przybliżyć przyszłym adeptom sztuki teatralnej zasady współpracy 
w zespole teatralnym. 

Przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia przygotowałem koncepcję zajęć 
teatralno–muzycznych pt. Teatr w szkole, którą zaakceptowali: dyrekcja, rodzice i ucznio-
wie. Ująłem w niej cele, treści, osiągnięcia i sposoby ewaluacji, które miały potwierdzić 
skuteczność teatru, jako formy pozalekcyjnej, rozwijającej ekspresję artystyczną wycho-
wanków. 

Program teatr w szkole – zajęcia teatralno – muzyczne
Cele:
- umożliwienie dzieciom wyrażenia ekspresji scenicznej,
- upowszechnienie różnych form teatru: plastycznego, ruchu, aktorskiego, lalkowe-

go,
- zapoznanie uczestników z wybraną literaturą sceniczną (bajka, baśń, dramat),
- rozwijanie postawy twórczej w różnych obszarach działalności teatralnej: aktor-

skiej, scenograficznej, choreograficznej,
- kształcenie umiejętności wokalno-aktorskich, 
- umożliwienie uczestnikom publicznych prezentacji na forum szkoły i poza nią.
Treści:
1. Od etiudy do przedstawienia:
- pomysły na teatr,
- dobór środków scenicznych,
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62 63- sposoby wyrażania siebie za pomocą symboli,
- środki wzbogacające przedstawienie (muzyka, światło).
2. Aktor jako:
- przedmiot – teatr plastyczny,
- lalka - plan lalkowy,
- człowiek – plan żywy,
- mim – teatr pantomimiczny.
3. Słowo ubrane w formę:
- analiza tekstów literackich,
- od scenariusza do interpretacji,
- kultura słowa.
4. Rozwój nieograniczonej wyobraźni uczestnika:
- burza mózgów,
- łańcuch skojarzeń,
- wizualizacje, 
- projekty.
5. Sztuka śpiewania:
- ćwiczenia emisyjne,
- aktorskie interpretacje piosenki,
- głos i jego możliwości.
6. Spotkania z publicznością:
- przedstawienia teatralne,
- koncerty muzyczne,
- happeningi. 
Osiągnięcia - (uczestnik potrafi):
- wykreować postać sceniczną,
- wykonać elementy scenografii do przedstawienia,
- świadomie spędzać swój wolny czas,
- bawić się w teatr,
- muzykować.
Uczestnicy: 15 – 20 osób z klas V – VI
Spotkania : 2 godziny tygodniowo
Sposoby ewaluacji: 
- ankieta skierowana do uczestników,
- informacje zwrotne po zajęciach,
- recenzje z przygotowywanych form,
- nagrania wideo.

Efekty pracy teatru w szkole
Pierwsze miesiące naszej przygody z teatrem upłynęły na wykorzystaniu różnorod-

nych ćwiczeń i zabaw zawierających elementy pracy teatralnej:
- pantomimiczne,
- werbalne,
- animacyjne,
- muzyczne.
Dzięki nim uczestnicy dowiedzieli się o różnych formach teatru (po raz pierw-

szy usłyszeli o teatrze plastycznym i doświadczyli, czym jest). W toku zajęć mieli 
okazję poznać, a także przypomnieć sobie wybrane utwory z literatury dziecięcej. 
Wykorzystywaliśmy fragmenty baśni, dramatów i poezji na potrzeby etiud scenicznych, 
budowania dialogów, a także do pracy nad interpretacją tekstu. Warto zauważyć, że w wy-



62 63niku tego rodzaju ćwiczeń połowa grupy zainteresowała się konkursem recytatorskim. 
Miłym tego akcentem były sukcesy trójki uczestników zajęć teatralnych, którzy przez dwa 
lata zdobywali laury w Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim (dwukrotnie wygrywając 
etap wojewódzki).

Jednak najważniejszym celem dwuletniej pracy zespołu było przygotowanie spekta-
klu „dyplomowego”. W drugim miesiącu pracy grupy teatralnej, będąc na etapie poszuki-
wań tekstów i treści, dowiedziałem się od dzieci o omawianej na języku polskim lekturze 
Anny Kamieńskiej pt. Książka nad książkami. Po przeczytaniu pierwszego rozdziału wie-
działem, że scenariusz spektaklu będzie inspirowany Księgą rodzaju wg A. Kamieńskiej, 
natomiast formą teatru będzie bezsłowny teatr plastyczny. 

Rozpoczęła się burza mózgów, mająca na celu wyłonienie pomysłów, obrazów, które 
mielibyśmy wykorzystać w przedstawieniu. Wszystkie obrazy rejestrowałem graficznie 
(za pomocą prostych rysunków), aż w końcu nasz scenariusz wyglądał jak kartki z sze-
regiem piktogramów. Ale taka forma scenariusza była bardzo wygodna dla dzieci, które 
- widząc rysunek - tworzyły żywy obraz, rzeźbę. 

Dobór muzyki, która w spektaklu stanowiła ważny element, pozostawiłem sobie. 
I to było chyba najtrudniejsze zadanie, ponieważ poszukiwania zajęły mi ok. 4 miesięcy. 
Po odkryciu (dzięki Internetowi) muzyki Arvo Parta, zdałem sobie sprawę, że tylko ta 
muzyka może wypełniać przestrzeń w naszym spektaklu. Moi mali artyści zaakceptowali 
muzykę od samego początku i widać było, że bardzo pomaga im ona w grze. 

Pozostałe elementy, które opracowywaliśmy wspólnie, to:
- ruch sceniczny – pantomima,
- wykorzystanie i animacja przedmiotów – rekwizytów,
- teatralizacja przestrzeni,
- scenografia,
- wykorzystanie światła,
- percepcja muzyki.
Jako że najważniejszą umiejętnością w pracy był ruch ciała zsynchronizowany 

z muzyką, wiele czasu poświęciliśmy na te właśnie ćwiczenia. Obserwowałem, jak ruch 
ciała moich podopiecznych powoli zmieniał się z bardzo sztywnego, sztucznego w ruch 
płynny, gładki, aż do bliskiego ruchowi baletowemu. W ten sposób rodziła się forma gry 
pantomimicznej.

W wyniku burzy mózgów zdecydowaliśmy, że jednym z rekwizytów będzie duża, 
biała kula – symbol wszechświata, ładu, kosmosu. Młodym aktorom wyjątkowo spodo-
bały się ćwiczenia, mające na celu animację kuli – początkowo wszyscy chcieli ożywiać 
kosmos.

Kiedy przyniosłem na jedną z prób cztery długie, różnokolorowe materiały (biały, 
czarny, czerwony i niebieski), dzieci bez jakichkolwiek instrukcji zaczęły ogrywać ma-
teriały w sposób przypominający cztery żywioły. Zrozumiałem wtedy, że młodzi aktorzy 
coraz lepiej zaczynają rozumieć teatr plastyczny.

Opanowanie przestrzeni scenicznej to też jeden z trudniejszych elementów. 
W spektaklu instalacja rekwizytów animowanych przez dzieci, a także synchroniza-
cja ruchu, muzyki i ożywianych przedmiotów, były niesłychanie trudnym zadaniem. 
Dlatego też znaczną część czasu na zajęciach poświęcaliśmy ćwiczeniom w poruszaniu 
się w przestrzeni scenicznej oraz wypełnianiu jej świadomie ubogą scenografią. Była ona 
w spektaklu bardzo oszczędna – prócz wcześniej wymienionych materiałów (żywioły) 
i kuli (kosmos) jedyny element scenograficzny to Drzewo – umieszczone z tyłu sceny, 
bardzo słabo oświetlone, z siedmioma rozłożystymi konarami, kształtem przypominające 
żydowską menorę. Stanowiło symbol Stwórcy, do którego w końcowej scenie podążają 
wszyscy ludzie. 
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spektaklem nie miałem możliwości prowadzenia prób z wykorzystaniem tego środka 
technicznego. Dopiero w przeddzień występu, na próbie generalnej w sali Teatru PWST, 
zobaczyłem spektakl w pełnej okazałości. Tydzień po przedstawieniu, dzięki obecności 
na nim dyrekcji mojej szkoły, na potrzeby dziecięcego teatru zakupiono reflektorki z moż-
liwością regulacji natężenia światła. Wystawiając ten sam spektakl w warunkach szkol-
nych, podczas corocznego Kiermaszu Świątecznego, miałem już możliwość wykorzysta-
nia większej ilości efektów technicznych. Warto także nadmienić, że obsługą reflektorów 
zajmował się jeden z członków zespołu, który pojawił się w grupie teatralnej znacznie 
później niż pozostali uczestnicy.

W końcu ostatni element, nad którym wspólnie pracowaliśmy – z jednej strony, nie-
zwykle ciekawy dla członków zespołu, z drugiej zaś bardzo dla nich trudny - to percepcja 
muzyki, która współistniała ze spektaklem, była jego tłem, a także regulowała pojawianie 
się poszczególnych scen i obrazów w sztuce. Podczas prób poświęcaliśmy pewną ilość 
czasu na oswajanie się z muzyką Arvo Parta: słuchanie analityczne, wyławianie fragmen-
tów znaczących dla spektaklu oraz synchronizowanie muzyki z grą aktorską. Tego rodza-
ju praca nauczyła dzieci skupienia i koncentracji tak bardzo potrzebnych w dochodzeniu 
do doskonałości aktorskiej, a także w jakiejkolwiek pracy twórczej.

Kulminacją naszej pracy nad spektaklem był oczywiście występ na deskach Teatru 
PWST, co było dla dzieci ogromnym przeżyciem. Jednocześnie była to premiera dla 
tego zespołu, którego członkowie wymyślili dla siebie nazwę – Grupa TE-ART. Te dwa 
wydarzenia uczciliśmy na kolejnym spotkaniu-próbie: był tort, nagranie video spektaklu 
w Teatrze oraz popremierowe, do późnych godzin wieczornych, wspomnienia.

A po kilku latach, czyli zamiast ewaluacji…
Autorka wstępu, czyli jedna z uczestniczek naszych spotkań teatralnych w szkole, po 

kilku latach, już jako maturzystka, napisała:
Co mi dał teatr? Plastyczność wyobraźni. Realizację pragnienia bycia, choć przez 

chwilę, kimś innym. Mogłam stać się Ewą, w jednej chwili zostać królową, w innej 
- Małym Księciem… Możliwość pracy z niezwykłymi ludźmi – ludźmi pasji, siły, zaan-
gażowania. Wytrwałość na niekończących się próbach. Zrozumienie symboli. Niezwykle 
ważne w dorosłym życiu umiejętności techniczne – dykcję, swobodę poruszania się, pełną 
kontrolę nad własnym ciałem. Przygodę. Wielką przygodę ze sztuką – nową, starą, awan-
gardową, dziecięcą… Każdą. 

Cóż, o to mi chodziło… Dlatego wciąż tworzę szkolny teatr, bo naprawdę warto!

___________
1 E. Faure Uczyć się aby być, Warszawa 1975, s. 277.
2 J. Bruner O poznawaniu. Szkice na lewą rękę, Warszawa 1971, s. 92.
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Bajka terapeutyczna w pracy wychowawczej 
z dzieckiem

Wstęp - kilka słów o życiu Ericksona
Był lekarzem psychiatrą, potem uzyskał certyfikat psychoanalityka. Po dwukrotnym 

rzucie polio uległ częściowemu paraliżowi, jeździł na wózku inwalidzkim, miał trudności 
z mową, a także odczuwał bardzo silne ataki bólowe. Był daltonistą, widział jedynie kolor 
liliowo-fioletowy, ubierał się i otaczał przedmiotami w tych odcieniach. Nie przypadkiem 
więc to właśnie ten ułomny, cierpiący człowiek stworzył szkołę terapii, której główne 
hasło brzmi: „zasoby znajdziesz w sobie” – obok bólu, smutku, tragedii masz w sobie 
przyjemność, radość i komedię, tylko być może nie umiesz do nich dotrzeć; terapeuta 
może ci w tym pomóc”. W latach sześćdziesiątych zaczęli do Ericksona zjeżdżać ucznio-
wie, zafascynowani jego niezwykłą osobowością i metodami pracy terapeutycznej. Sam 
Erickson nie napisał żadnej książki, natomiast istnieje wiele pozycji wydanych przez jego 
uczniów, którzy spisywali sesje z Mistrzem i opatrywali komentarzem. Warto zapamiętać 
takie nazwiska jak Ernest Rossi, Jay Haley, Stephen Lankton, Jeffrey Zeig.

Erickson zmarł w 1980 r., a jego uczniowie kontynuują szkołę terapii ericksonow-
skiej, prężnie rozwijającą się w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio także w Niemczech”.

Celem terapii według szkoły ericksonowskiej jest ułatwienie zmiany w zakresie zgła-
szanego przez pacjenta problemu w ten sposób, aby, wykorzystując własne doświadczenie, 
mógł on lepiej zaistnieć w swojej sytuacji.

Cytaty te pochodzą z artykułu Krzysztofa Klajsa i Joanny Olszewskiej zatytułowane-
go Zasoby znajdziesz w sobie. Warsztat na temat psychoterapii Miltona H. Ericksona za-
mieszczonego w książce pod tytułem: Nowe zjawiska w psychoterapii pod redakcją Marii 
Lis-Turlejskiej str. 119-120 wydanej przez agencję Wydawniczą Jacek Santorski&Co 
w Warszawie w roku 1991.

Metafora
Definicja Arystotelesa:
Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inną: z rodzaju na gatunek, 

z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rze-
czy na inną na zasadzie analogii.

Użycie metafory w kontakcie z osobą, której pomagamy, jest skuteczne, ponieważ 
metafora:

• buduje dobry kontakt między opowiadającym a słuchającym,
• ma dużą pojemność – może łączyć różne treści (sugeruje rozwiązania problemów, 

prezentuje opinie, różne stanowiska, udziela informacji, proponuje działania, przeformu-
łowuje pozytywnie),

• nie wywołuje oporu – mówi nie o słuchającym, lecz o przedmiocie, zwierzęciu lub 
zjawisku atmosferycznym, proponuje rozwiązanie nie wprost,

• tworzy trwały ślad pamięciowy dzięki formie narracyjnej,
• motywuje dzięki temu, że jest niedomkniętym gestaltem,
• angażuje emocje, zaciekawia, przytrzymuje uwagę,
• jest odbierana zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym,
• jest dla słuchającego ważna, gdyż opowiadający tworzy ją specjalnie dla niego,
• pokazuje nowe możliwości,
• uczy, jak korzystać z zasobów w nowych obszarach,
• daje nadzieję,
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• uaktywnia – daje słuchającemu szkielet, który może on wypełnić własnymi treściami,
• porusza wyobraźnię i kieruje myśli na nowe tory,
• modeluje sposób komunikowania się,
• wzmacnia ego (słuchający dowiaduje się, że inni mają problemy podobne do jego 

problemów).

Kroki w opowiadaniu bajki
1. Zdiagnozuj dziecko, wybierz cechę (zachowanie), które chcesz zmienić.
2. Znajdź zasób dziecka.
3. Wybierz metaforę.
4. Stwórz atmosferę bezpieczeństwa, zadbaj o czas i warunki.
5. Zacznij mówić, zbalansuj, wykonując trzy pętelki.
6. Mów o dziecku takim, jakim jest z wybraną cechą (zachowaniem), używaj języka 

metafory.
7. Sięgnij do zasobu i opowiedz o nim językiem metafory.
8. Opowiedz o dziecku zmieniającym się dzięki użyciu zasobu.
9. Zakończ, robiąc pętelkę – nie stawiaj pointy.

Modyfikowanie zachowań
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Zasób jest wartością w nas samych i każdy może z niego korzystać. Należy go prze-

ciwstawić takim pojęciom jak deficyt czy trudność. 
Wychowawca może pomóc dziecku w dotarciu do jego zasobów.
Możemy ich szukać w:
• tym, co dziecko (dorosły) robi dobrze (hobby, to, co lubi, to co robi często),
• wyjątkach od zawsze, nigdy (pytamy a kiedy było inaczej?),
• doświadczeniach źródłowych z przeszłości – np. jazda na rowerze, granie w piłkę, 

chodzenie, pisanie,
• postrzeganiu możliwości, np. dziecko (dorosły) zna kogoś, kto jest taki jak ono 

(on), chciałoby (chciałby) być, może korzystać z marzeń, fantazji, wzorów czerpanych 
z filmów i opowiadań.

Im większy koszmar człowiek przeżył i nadal żyje, tym więcej ma zasobów. Były 
one uruchomione lub powstały w procesie przystosowania się do trudnych warunków. 
Dotyczą one przeszłości. Rolą wychowawcy jest dać dziecku komunikat: Masz przed 
sobą przyszłość, możesz korzystać w niej z zasobów, które zgromadziłeś w przeszłości.

Jak mówić do dziecka?
Zamieniaj:
• język problemu na język zmian,
• język stanu na język aktywności,
• język niemożności na język sprawczości.

Kiedy dziecko mówi: Ty powiedz, 
i (lub) poproś by dziecko powtórzyło

mam chore gardło boli mnie gardło

mam dwóję dostałem dwóję

jeśli dostanę szóstkę, to będę szczęśliwy kiedy dostanę szóstkę, to będę szczęśli-
wy

mógłbym mogę

chciałbym chcę

Kiedy mówisz do dziecka:
• stawiaj cele małe, a nie duże (np. nie mów: bądź grzeczny, lecz odkładaj na miejsce 

swoje rzeczy),
• określaj pożądane zachowanie jako obecność czegoś, a nie brak (np. mów cicho, 

zamiast: nie krzycz),
• stawiając pytania, pamiętaj, aby zawarta w nich presupozycja była pozytywna 

(Czego nowego nauczyłeś się?, Jaka praca sprawia ci przyjemność?, Co umiesz robić 
bardzo dobrze? zamiast np. Co tam znowu narozrabiałeś?, Dzisiaj znowu się lenisz?, 
Komu ostatnio naubliżałeś?).

O czym należy pamiętać, gdy opowiadasz bajkę terapeutyczną?
 1. Spotkaj dziecko w jego modelu świata (wybierz się na wycieczkę do świata dziecka).
 2. Bądź elastyczny bardziej niż dziecko. System elastyczny – ten, który ma więcej 

zachowań, kontroluje sytuację.
 3. Respektuj wszelkie komunikaty płynące od dziecka. Patrz i słuchaj.
 4. Nie przywiązuj się do pierwszej hipotezy rozumiejącej źródła trudności dziecka. 

Daj sobie czas na zrozumienie.



68 69 5. Nie przywiązuj się do pierwszego pomysłu, jaką interwencję wychowawczą za-
stosować. Odrocz reakcję.

 6. Ucz wyboru, aby dziecko nie popadło w skrajności.
 7. Pokaż dziecku, że jest ono autorem swoich działań i skutków tych działań.
 8. Nie miej zbyt wielkich oczekiwań, co do kwestii rezultatów swojej pracy. 

Spodziewaj się ich po dwudziestu latach.
 9. Korzystaj ze wszystkich doświadczeń, które są Twoim udziałem w kontaktach 

z dziećmi. Miej czas na refleksję.
10. Ufaj swojej intuicji.
Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej.
Jeżeli coś działa, rób tego więcej.
Jeżeli się nie zepsuło, nie naprawiaj.
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Załącznik

Bajki terapeutyczne

Barbara Budniak (Szkoła Podstawowa w Raszówce)
O sroczce - plotkarce

zachowanie – dziecko lubiące plotkować
metafora – sroka
zasób – potrafi poprawnie się wypowiadać

Niedaleko pewnej wsi znajdował się piękny, mały las. Zawsze słychać w nim było 
śpiew ptaków, szum drzew. Zewsząd rozchodził się miły, świeży zapach zieleni. Wokół 
pracowały zwierzęta: mrówki uwijały się przy mrowisku, dzięcioły leczyły drzewa, wie-
wiórki zbierały orzechy. 



68 69W środku lasu była wielka polana, na której nieustannie odbywały się cudne koncer-
ty świerszczy. Pięknie pachniały tam kolorowe polne kwiaty, poruszane lekkim powie-
wem wiatru.

Wokół polany rosły wysokie drzewa, na których ptaki zbudowały sobie gniazda. 
Każdego ranka słychać było głośny świergot budzących się piskląt, domagających się 
pożywienia. Wtedy najpiękniej pachniał las – zapach żywicy zmieszany z zapachem kory 
drzew oraz kwiatów. Ptasi rodzice uwijali się przy zdobywaniu pożywienia dla swoich 
pociech.

Na jednym z tych drzew – starym, rozłożystym dębie – mieszkała mała sroczka ze 
swoimi rodzicami. Należała do najbardziej hałaśliwych ze wszystkich zwierząt. Gdy tylko 
poczuła zapach poranka, wyfruwała z gniazdka, zwiastując całemu lasowi, że rozpoczął 
się nowy dzień.

Zwierzęta były wdzięczne sroczce za codzienne pobudki i lubiły ją. Jednak sroczce 
coraz częściej zdarzało się kłamać i plotkować na wszystkie zwierzęta. Podsłuchiwała 
rozmowy innych, a co udało się jej usłyszeć, zaraz rozgłaszała po całym lesie. Wkrótce 
wszyscy odsunęli się od niej, nie chcieli z nią rozmawiać. Nikt jej nie wierzył. Nie reago-
wano nawet na jej poranne pobudki. 

Pewnego wieczoru sroczka usłyszała rozmowę swoich rodziców:
- Już nie wiem, co z nią zrobić. Wszyscy narzekają, że jest wścibska, nikt jej nie lubi 

– mówiła mama Sroka – Nawet przyjaciółki przestały ze mną rozmawiać... 
- Tak, wiem. – mówił tata Sroka – Mnie też nikt nie mówi nawet Dzień dobry. Małą 

wszyscy przezywają Plotkara. A jest taka mądra, potrafi pięknie mówić. Mogłaby być 
leśnym listonoszem.

Sroczce zrobiło się smutno. Nigdy nie myślała, że robi coś złego. Nie słuchała uwag 
rodziców. Teraz zrozumiała, dlaczego nie ma już przyjaciół. Poczuła się bardzo samotna. 

Tej nocy nie mogła zasnąć. Gdy tylko ujrzała brzask poranka, wyfrunęła z gniazd-
ka, prosto przed siebie, nie zastanawiając się, dokąd zmierza. Pragnęła tylko stąd uciec. 
Po pewnym czasie znalazła się we wsi. Zmęczona usiadła na oknie jednego z domów. 
Usłyszała tam rozmowę mężczyzn, którzy szykowali się na polowanie. Mieli olbrzymie 
strzelby, sidła i siatki. Sroczka przeraziła się. 

- Zginą moi rodzice i wszyscy przyjaciele! Nie mogę na to pozwolić! - pomyślała 
sroczka. Zerwała się z parapetu i pofrunęła do lasu. 

- Uciekać!!! Uciekać!!! – krzyczała przeraźliwie frunąc przez las – Myśliwi idą na 
polowanie, grozi nam niebezpieczeństwo!

Zwierzęta wybiegły ze swoich domów. Nie wiedziały, czy jej wierzyć, czy to czasem 
nie kolejne kłamstwo. Jednak, wysłuchawszy jej opowiadania, uznały, że mówi prawdę. 
Zwierzęta czym prędzej opuściły las, kryjąc się w pobliskim gąszczu. Wieczorem sroczka 
w towarzystwie sowy pofrunęła sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Poleciały do 
wsi. Usiadłszy na oknie, ujrzały zmęczonych myśliwych, chowających swe sidła.

- Już nigdy tam nie pójdę. – mówił starszy myśliwy - W tym lesie nie żyje chyba 
żadne zwierzę!

Obie poczuły ulgę. Powróciły zawiadomić o wszystkim pozostałych. Zwierzęta były 
bardzo wdzięczne Sroczce. Wybaczyły jej wszystkie plotki, a w dowód uznania ustanowi-
ły ją leśnym listonoszem. 

Sroczka znowu zamieszkała na starym, rozłożystym dębie pośrodku lasu. Drzewa 
wesoło szumiały ciesząc się, że wszystko wróciło do normy. Odtąd Sroczka każdego 
dnia fruwała od drzewa do drzewa przekazując wszystkim ważne informacje, o które ją 
proszono. Czuła się szczęśliwa, gdy delikatny wiaterek muskał jej główkę, a słońce ogrze-
wało piórka podczas lotów.
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Lustro

W pewnej szkole, zbudowanej z czerwonej cegły, każdego dnia rozbrzmiewał gwar 
dzieci, które czuły się tu dobrze i bezpiecznie. Na pierwszym piętrze budynku znalazła 
swoje miejsce kolorowa, jasna i słoneczna klasa. Miło było słuchać dzwonków w jej przy-
tulnym wnętrzu. Za drzwiami klasy, po lewej stronie znajdował się kącik, gdzie dzieci 
mogły umyć ręce lub nabrać wody do podlewania kwiatów. Ciszę przerywało tu czasem 
miarowe kapanie wody z kranu. W tym właśnie kąciku na honorowym miejscu tuż nad 
umywalką zawisło nasze lustro. Miało ono w zwyczaju zmieniać wygląd tych, którzy się 
w nim przeglądali. Klamce pokazywało, że nie tylko jest dużo grubsza, ale i zupełnie 
krzywa. Obrazkowi, że jest niekolorowy, ma zagięte rogi i liczne zagniecenia… Pewnej 
nocy lustro usłyszało rozmowę klamki i obrazka:

- Popatrz tylko, konewka znowu dziś płakała – rozpoczęła rozmowę klamka.
- Tak, widziałem. Ciągle martwi się, że jest gruba i ma długi nos.
- Szkoda, że lusterko, które jest takie gładkie, błyszczące i potrafi pokazać świat 

piękny, kolorowy, nie zauważa, że mogłoby pomóc innym.
- Mnie też smuci, że pokazuje świat inaczej niż on wygląda.
Rano, gdy konewka jak zwykle nabierała wody do podlewania kwiatów, nieśmiało 

zerknęła w lusterko. Jakież było jej zdumienie, gdy dostrzegła, że ma wesoło zadarty, 
zgrabny nosek i śliczny, żółty brzuszek.

Prędko w całej szkole rozniosła się wieść, jak miło i przyjemnie mieszka się w towa-
rzystwie lustra.

Agnieszka Stojko (Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze)

Bączek Kazio
zachowanie: obrażalskość
metafora: bączek Kazio
zasób: pomocny

Na skraju lipowego lasu stał mały domek. Lśniący, czerwony dach, od którego od-
bijały się promienie letniego słońca, widać było już z daleka. Przez okna domku snuł się 
zapach miodowego ciasta i słychać było beztroski śmiech dzieci.

Po prawej stronie domu stał stary, drewniany płot skrzypiący z każdym podmuchem 
wiosennego wiatru. Otaczał on ogród pełen kwiatów mieniących się kolorami tęczy. Nad 
ogrodem unosił się zapach słodkiego nektaru, który wprowadzał każdego w pogodny 
nastrój.

W tym ogrodzie rósł nietypowy kwiat o nieznanej nikomu nazwie. Jego płatki, 
delikatne jak jedwab, lekko kołysały się na wietrze, a zapach był tak wyjątkowy, że nie 
sposób było przejść obojętnie, nie pochylając się i rozkoszując słodką wonią. I właśnie dla 
naszego bączka Kazia ten kwiat był ulubionym miejscem zabawy.

Kazio mieszkał z innymi bąkami i pszczołami w ulu w pobliskim sadzie. Uwielbiał 
zaglądać na kwiatowe rabatki, na których jego pracowite siostry zbierały słodki nektar. 
Kazio był strasznie obrażalskim bączkiem. Dąsał się z byle powodu. Latał wtedy po ogro-
dzie, z nikim nie rozmawiał, nie bawił się. Nie podobały mu się wtedy kwiaty, nie znosił 
ich zapachu. Wszystko było brzydkie i nieciekawe.

Pewnego razu pszczoły zaspały do pracy. Przyleciały do ogrodu dopiero w południe. 
Starały się, jak mogły, nadrobić stracony czas, ale to było bardzo trudne zadanie. Tego 



70 71dnia bączek Kazio też miał pechowy dzień. Obudził się w złym humorze i nikt nie wie-
dział, dlaczego. Kwiaty dziś nie pachniały i straciły swoje kolory, pszczela muzyka stała 
się nagle zwykłym bzykaniem. Choć bączek tego nie zauważał, w ogrodzie panował dziś 
niezwykły ruch. Pszczoły uwijały się, jak tylko mogły najszybciej. Pracowite bzykanie 
z wiosennym wiatrem niosło się pod sam ul, na dachu którego siedział obrażony na cały 
świat bączek. Nadąsany udawał, że nic nie słyszy, aż do chwili, w której jego skrzydełka 
zadrżały, a czułki uniosły się do góry. Bo właśnie dotarło do niego coś nieprawdopodob-
nego. Pszczelą muzykę przeplatał dźwięk przypominający swoim brzmieniem jego imię.

- Bzy...Bzy…bzy… Kaziu!
- Bzy…bzy…bzy...Bzy… Kaziu!
To pszczoły rozmawiały o tym, jak bardzo dziś przydałby się bączek.
- Tylko Kazio potrafi tak szybko znaleźć najpiękniejsze kwiaty pełne nektaru.
- Tak, zawsze nam pomagał, choć o tym wcale nie wiedział.
- To właśnie dzięki niemu kończyłyśmy pracę szybciej i miałyśmy więcej czasu dla 

dzieci.
Dziś brakowało pszczołom radosnego bzykania Kazia, jego słodkich żartów. Dzień 

się kończył, a pszczoły nie zebrały jeszcze wystarczającej ilości nektaru.
 - To straszne! Co teraz będzie?
- Gdyby z nami był Kazio, pracę zakończyłybyśmy już dawno.
Słońce powoli zachodziło, a spracowane pszczoły wracały do ula. Nie był to dobry 

dzień. W ogrodzie zostały jeszcze kwiaty pełne nektaru, a ul świecił pustkami. Pszczołom 
nie udało się nadrobić straconego czasu. Nie udało się to także następnego dnia. Jeszcze 
przez kolejne trzy dni pszczoły dwoiły się i troiły, żeby zapełnić spiżarnię. W tym czasie 
bączek Kazio omijał ogród z daleka. Wieczorami samotny wracał do ula, z nikim nie roz-
mawiał, rozmyślał. 

Kiedy przyszła sobota – ostatni dzień pracy – z ula wyleciały już wczesnym rankiem 
wszystkie pszczoły. W ogrodzie pojawił się także Kazio. Nieśmiało skakał z kwiatka na 
kwiatek. Wybierał te, w których nektaru było najwięcej. Jego obecność ucieszyła pszczoły. 
Wiedziały bowiem, że z pomocą Kazia uda im się dziś uzupełnić zbiory. Tak też się stało. 
Teraz ogród świecił pustkami, a spiżarnie w ulu przepełnione były smakowitym nektarem. 

Słońce powoli zachodziło za horyzont. Do ula wracały zmęczone pszczoły. Ostatni 
leciał Kazio. Strudzony pracą, przysiadł przed swoim domkiem. Rozkoszując się wido-
kiem zachodzącego słońca, poczuł nagle, jak jego zmęczone nóżki robią się coraz cięższe, 
opadają mu skrzydełka i czułki. Z lubością patrzył na garnuszek miodu, który dostał od 
przyjaciół w dowód wdzięczności. Po chwili słychać już było miarowy oddech zasypia-
jącego Kazia.

Agnieszka Kujawska (Przedszkole Miejskie nr 5 w Lubinie)

Samochodzik 
zachowanie: dziecko agresywne
metafora: samochód 
zasób: zwinność, szybkość

W niewielkim miasteczku, w pobliżu parku, był sklep z zabawkami. Obok niego 
przejeżdżały głośne auta. Wzdłuż chodników przechadzały się z zaciekawieniem gro-
madki roześmianych i wesoło podskakujących dzieci. 

W sklepie, po prawej stronie lady, stał regał z książkami. Bajeczki leżakujące na 
półkach na widok dzieci niecierpliwie szeleściły kartkami: Szu, szu, szu. 



72 73Między zielonym regałem a oknem w kształcie rozety dostrzec można było kącik 
z zabawkami. Mieszkały tam puchate misie, porcelanowe lalki, kolorowe pajacyki, kau-
czukowe piłki i drewniane klocki. Wszystkie zabawki żyły zgodnie. Z kącika docierały 
pomrukiwania misiów, szepty lal, chichoty pajacyków i odgłosy podskakujących piłek. 
Chciało się przebywać między nimi.

I właśnie w tym kąciku przyjemny spokój zakłócał nasz samochodzik. Miał on czar-
ne koła, czerwoną karoserię i błyszczącą sportową rurę wydechową. Gdy zapadał zmrok 
i w sklepie gasły światła, mieszkańcy ożywiali się. Lalki rozczesywały sobie włosy, misie 
opowiadały wakacyjne przygody, a kauczukowe piłki organizowały zawody sportowe. 
Samochodzik brał w nich udział. Jeździł jak szalony. Szturchał i potrącał wszystko, co 
spotkał na swej drodze. Potrafił nawet zburzyć budowle z klocków. 

Pewnego wieczoru samochodzik usłyszał rozmowę.
− Laleczko – powiedział pajacyk – Czy zwróciłaś uwagę na naszego przyjacie-

la? Wczoraj samochodzik zderzył się z autobusem, któremu wypadły wszystkie szyby 
z okien. Co teraz będzie?

− Pewnie już nikt nie zechce kupić zepsutego pojazdu – odrzekła lalka - nasz wła-
ściciel na pewno go wyrzuci.

− Tak, tak, samochodzik często robi innym krzywdę. A przecież nie musi, bo jest 
bardzo zwinny i szybki.

Samochodzik z niedowierzaniem przysłuchiwał się rozmowie. Postanowił, że się 
obrazi. Ułożył się do snu, ale nie mógł zasnąć. 

Nagle usłyszał brzdęk rozbitej szyby. Małe kawałki szkła rozsypały się po dywanie. 
W pokoju szalał wiatr. Wystraszone książki zaczęły przewracać się i spadać. Samochodzik 
w jednej chwili ruszył w stronę regału i błyskawicznie porozrzucał poduszki pod półkami. 
Spadające książki bezpiecznie wylądowały na puszystych posłaniach. 

Zabawki wstrzymały oddech.
Ciemny pokój rozświetlił zaglądający z ciekawością księżyc. Słychać było miarowe 

tykanie zegara. Wszystkich mieszkańców sklepu przepełniała radość.

Janina Paruch (Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze)

Bystrek
diagnoza: dziecko złośliwe
zasób dziecka: silny
metafora: strumień Bystrek

Daleko, daleko, za górami, za rzeką rozciągała się niezwykła kraina. Otaczały ją 
olbrzymie góry, niedostępne zbocza i skaliste urwiska zatopione w kłębiastych, granato-
wych chmurach. Od czasu do czasu głuchą ciszę przerywał łoskot spadających kamieni 
i odpowiadające echo: ho – ho, ho – ho, ho – ho. Z głębokim oddechem odczuwało się 
zapach chłodnego, górskiego powietrza. 

Dużo, dużo niżej, u podnóża gór rozciągał się gęsty las niczym zielony szal. Rosły 
w nim drzewa wysokie i strzeliste. Najstarsze i najwyższe były sosny o brązowych, szorst-
kich pniach i rozłożystych gałęziach. Drzewa delikatnie szumiały: szuu, szuu, jakby koły-
sały swoich mieszkańców do snu. Czasem ciszę tę zakłócił trzepot ptasich skrzydeł, trzask 
złamanej gałązki. Innym razem głosy przelatującej kukułki: ku – ku, ku – ku. W powietrzu 
unosił się aromatyczny zapach sosnowego drzewa, słodkich ziół i leśnej ściółki. 

Tuż pod lasem, w porannym słońcu srebrzyła się zielona łąka. Gdzieniegdzie wy-
chylały się białe, żółte i niebieskie kwiaty. Najwięcej było tych żółtych z drobnymi, deli-



72 73katnymi płatkami. Nad ich główkami unosiły się kolorowe motyle, a pracowite pszczółki 
kojąco brzęczały: bzz, bzz, bzz. Idąc polaną, odczuwało się delikatne muskanie soczy-
stej trawy. I właśnie między lasem a łąką, ukryty w cieniu traw płynął górski strumień 
Bystrek. Jego rwące wody z łatwością pokonywały różne przeszkody, niosąc ze sobą 
zwały kamieni i odłamki skalne. Obijały się one o siebie, stukały i głośno w chlapały 
w wodę.W rozświetlonym strumieniu ryby chętnie fikały koziołki. Wielu mieszkańców 
lasu gromadziło się nad strumieniem, aby napić się świeżej, chłodnej wody i odpocząć 
w cieniu drzew. Bystrek był gościnny, ale czasami chlapał i pryskał na stojące przy brze-
gu zwierzęta. Innym razem, wijąc się to w lewo, to w prawo, wdzierał się między trawy 
i drzewa. Podmywał im korzenie, powalał i unosił hen, hen w nieznane. Pewnego dnia 
usłyszał rozmowę:

- Co ten strumień wyprawia, przecież te kamienie ranią nasze nogi!
- Nie pozwala pić wody!
- Niszczy nasze domy!
- Tak, tak, jego zachowanie sprawia nam wiele bólu i przykrości!
- Szkoda, wszyscy mówią, że dzięki swojej sile dostarcza nam najlepszą wodę, bo-

gatą w tlen ! 
Głosy umilkły. Bystrek płynął dalej, ale nie mógł zapomnieć usłyszanej rozmowy. 

Pewnego dnia rozpętała się straszliwa burza. Srebrne błyskawice rozrywały wiszące na 
niebie ciężkie, ołowiane chmury. Całą okolicą zawładnęły przerażające grzmoty. Strumień 
płynął jak szalony, pienił się i syczał. Pomimo tego usłyszał krzyk proszący o pomoc. 
Z lewej strony ujrzał płonącą, potężną sosnę. Języki ognia przymierzały się do atakowania 
sąsiednich drzew. Bystrek zatrzymał się i po chwili wystrzelił niczym wulkan wprost na 
płonące drzewa. Pożar został ugaszony. Las i jego mieszkańcy uratowani.

Strumień płynął dalej. Jego wody uspokoiły się, a drzewa ze spokojem przeglądały 
się swoim odbiciom w strumieniu.

Edyta Wąchała (Szkoła Podstawowa nr 16 w Legnicy) 

Srebrny Mercedes
zachowanie: nie przestrzega zasad panujących w grupie
metafora: srebrny mercedes
zasób: wrażliwy emocjonalnie

W pięknym, małym miasteczku samochody różnego koloru jeździły bardzo spokoj-
nie i bezpiecznie, wydając przy tym ciche odgłosy. Panował tu zwykle ład i porządek.

Miasteczko przecinało wiele ulic. Szczególnie jedna z nich lśniła czystością a na jej 
poboczach rosły piękne i zielone drzewa, których liście cichutko szeleściły, śpiewając 
swoje ciche i wesołe piosenki.

Na końcu tej ulicy stał duży garaż. Jego drzwi otwierano za pomocą pilota. Były one 
wyjątkowe. Otwierały się cichutko, wydając przy tym dźwięk podobny do pozytywki.

I właśnie w tym garażu stał srebrny mercedes.
Był to bardzo piękny samochód. Potrafił osiągać dużą prędkość a kiedy mknął, jego 

srebrny kolor wspaniale odbijał się w blasku promieni słonecznych. Często jednak zapo-
minał on przy tym o obowiązujących na drogach przepisach i innych samochodach ,które 
poruszały się po mieście. Pędząc ulicami miasta, warczał głośno i przeraźliwie, a wszyst-
kie samochody zjeżdżały na bok, by uniknąć wypadku. Pip, pip - pipip! - odzywał się czę-
sto klakson srebrnego Mercedesa. Zawsze, gdy wyjeżdżał z garażu i gdy wracał, piszczał 
nieprzyjemnie, nie uważając przy tym, uszkadzał często koło roweru stojącego w garażu 
lub kosiarkę.



74 75Pewnego razu, gdy Mercedes odpoczywał w swoim garażu po wyczerpującej jeździe, 
usłyszał rozmowę mieszkających wraz z nim kosiarki do trawy i niebieskiego roweru.

- Wiesz? Chciałbym być taki wielki, jak ten Mercedes i mieć cztery koła, a nie tylko 
dwa - mówił z zachwytem rower do stojącej obok kosiarki. - Moje koła nie bolałyby mnie 
tak, gdy wjeżdża na nie Mercedes. 

- A ja chciałabym być tak piękna i lśniąca, jak on! - zachwycała się stojąca obok żółta 
kosiarka do trawy. - Ja też pragnę być taka, jak Mercedes, ale jeździłabym, przestrzegając 
przepisów, powoli i bezpiecznie. 

-Nie zakłócałabym spokoju mieszkańcom miasta – zazgrzytała cicho piła. Ludzie 
mogliby mnie wtedy podziwiać i spokojnie jeździć po cichych i pięknych zakątkach mia-
sta, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo.

Mercedes tej nocy nie zmrużył ani jednego światła. Stał cicho, aby kosiarka, rower, 
piła i inni nie zauważyli, że on nie śpi. Było mu przykro, ponieważ zrozumiał, że swoją 
jazdą zakłóca spokój miasta, w którym mieszka. 

Następnego dnia, gdy słońce wstało i jego promienie zaprosiły Mercedesa na kolejną 
szaloną przejażdżkę, wyjechał on inaczej. Właśnie tego niezwykłego poranka wyjechał on 
tak cicho i spokojnie, że ani kosiarka, ani rower, ani piła nie usłyszeli, kiedy opuścił ga-
raż. Jeździł długo i spokojnie po mieście, obserwując innych. A gdy wrócił po spokojnej 
i bezpiecznej wycieczce ulicami miasta, wydawał się jeszcze większy i jeszcze bardziej 
lśniący niż zwykle. Cicho i delikatnie zaparkował obok roweru, kosiarki i innych sąsia-
dów, przyglądających się mu z podziwem.

Od tej pory w mieście nie widać już zjeżdżających na pobocze w pośpiechu samo-
chodów, uciekających przed nadjeżdżającym srebrnym Mercedesem. Nie słychać już też 
wyjącego przeraźliwie odgłosu silnika i pisku opon tego auta. W zamian za to dochodzą 
głosy cichego mruczenia silników, oczekujących wraz z Mercedesem na zielone światło. 
Czerwone świeci tak mocno, jakby się uśmiechało ze szczęścia, że może stać i świecić 
w takim pięknym i spokojnym mieście.

Aleksandra Subocz (Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Legnicy)

Antylopa Mona
diagnoza: lękliwość
zasób: inteligencja interpersonalna
metafora: antylopa Mona

W pewnym urokliwym zakątku Ziemi rozciągała się magiczna kraina. Swój bajko-
wy charakter zawdzięczała osobliwemu otoczeniu. Okalała ją bowiem niezwykle bujna 
roślinność, a jej tereny zamieszkiwały liczne gatunki ptaków, płazów, gadów i ssaków. 
Niemal w każdą noc odbywał się koncert najrozmaitszych dźwięków i odgłosów. Po ca-
łym obszarze rozchodziło się charakterystyczne : cyt,cyt…, raj-ta-raj…, raj-ta-raj... Aura 
tego miejsca była wyczuwalna w powietrzu.

Na szczególną uwagę zasługiwał pewien północny skrawek krainy. To właśnie tam, 
obok różnorodnych drzew cytrusowych i palm, rosły przepiękne i rozłożyste drzewa- ba-
obaby. Poprzez swoją zadziwiającą wysokość i szerokość pnia sprawiały wrażenie mo-
numentalnego pomnika przyrody. O ich nadzwyczajności świadczyły jednak niezwykle 
pożywne liście. Chętnie dzieliły się nimi z mieszkańcami krainy. Radosne pomrukiwanie 
najedzonych zwierząt roznosiło się po wszystkich zakątkach malowniczego obszaru. 
Jeszcze przez dłuższy czas w powietrzu unosił się charakterystyczny, delikatny zapach 
nasion tych wspaniałych drzew.
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niale współgrała z kolorowymi kwiatami. Czerwień, fiolet, turkus, a także inne kolory 
wraz z ich odcieniami tworzyły z polany swoisty dywan kwiatowy. Ten zaś mienił się 
w słońcu, kusząc zwierzęta swoją paletą barw. Wesoły świergot ptaków, trzepot motylich 
skrzydeł dodawał mu tylko uroku. Bez wątpienia wzbudzał zachwyt za dnia, a nocą wy-
ostrzał zmysły powonienia.

I właśnie nieopodal tej polany, wraz z innymi zwierzętami, mieszkała antylopa 
Mona. Była ona niezwykle uroczą istotą. Mimo to budziła w swych przyjaciołach mie-
szane uczucia. Jej nadmierna lękliwość i płochliwość wywoływały konsternację i smutek. 
Pewnego dnia antylopa usłyszała toczącą się rozmowę:

-Ach, czemuż ta Mona jest taka lękliwa… Czyż nie wie ile przez to traci?
-Mogłaby przecież tyle osiągnąć! Strach ją jednak paraliżuje…
- Wielka szkoda! Przecież jej umiejętność odczuwania stanów emocjonalnych u in-

nych czyni z niej kogoś wyjątkowego!
Po chwili głosy umilkły. Zwierzęta udały się na zasłużony popołudniowy odpoczy-

nek. 
Monę zasmuciły słowa przyjaciół. Tak bardzo chciałaby być odważna! Tak bardzo 

chciałaby móc realizować swoje pomysły! Przecież gdyby się tylko odważyła, jej życie 
mogłoby być jeszcze lepsze! Rozmyślania antylopy przerwał niezwykły widok. Tuż za 
polaną dostrzegła znajomą zebrę - Mojrę. Wyglądała na bardzo chorą. Mona zmartwiła 
się. Uświadomiła sobie, że jej przyjaciółka nie pojawiała się od kilku dni na polanie. Nikt 
nie podejrzewał jednak, że jest z nią aż tak źle. Zebrę uratować mogły jedynie nasiona 
i liście baobabu. Te niezwykłe drzewo słynęło bowiem w całej okolicy z leczniczych 
właściwości. Antylopa nie zapuszczała się jednak nigdy sama poza polanę. Już sama myśl 
o tym napawała ją lękiem, a jej serce zaczynało lekko drżeć. Wspomnienie o usłyszanej 
ostatnio rozmowie zadecydowało jednak o podjęciu ryzyka przez Monę - za wszelką cenę 
chciała uratować schorowaną przyjaciółkę. Przekonanie o słuszności sprawy spowodowa-
ło, iż udała się sama w okolice rozłożystych drzew. Tam też znalazła odpowiednie nasiona 
i liście. Zebra była wzruszona troską Mony. Dzięki niej powróciła do zdrowia

Tymczasem życie w niezwykłej krainie toczyło się dalej. Wieczorem, jak co dzień, 
odbył się radosny koncert, baobab kusił swoimi skarbami, polana zaś wabiła paletą barw 
nietuzinkowe gatunki motyli i ptaków.
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O etyce zawodu psychologa

Działalność zawodową psychologa na płaszczyźnie etycznej normują kodeksy etycz-
ne. Zawierają wyodrębniony zbiór zasad dotyczących praktyki posługiwania się testami 
psychologicznymi. 

Podstawowa zasada etyczna, której powinni przestrzegać twórcy i użytkownicy 
testów psychologicznych według J. Brzezińskiego brzmi: twórcą/użytkownikiem testu 
psychologicznego może być osoba, którą cechuje określony poziom świadomości meto-
dologicznej pozwalający na adekwatne posłużenie się teorią psychologiczną i psycho-
metryczną w procesie tworzenia testu, jego stosowania i interpretowania jego wyników 
(Brzeziński, 2004, s. 167). Zatem tylko odpowiednio przygotowany psycholog może 
posłużyć się testem psychologicznym. 

Test psychologiczny musi być odniesiony do określonej teorii psychologicznej i psy-
chometrycznej, być stosowany w standardowo określony sposób oraz być interpretowany 
w formalnych ramach narzuconych przez daną teorię stanowiącą punkt wyjścia w proce-
sie jego tworzenia. W wyniku tej samej teorii wyrażony jest wynik testu i jego interpreta-
cja. Test psychologiczny może być stosowany tylko dokładnie tak, jak to zostało opisane 
w podręczniku testowym.

Test psychologiczny podlega ochronie nie tylko zgodnie z regułami zawartymi w ko-
deksach etycznych i standardach dla testów, ale również z regułami zawartymi w prawie 
autorskim. Przy wyjaśnianiu problemów prawnych związanych z tworzeniem, adaptacją, 
rozpowszechnianiem i stosowaniem testów należy brać pod uwagę jednocześnie przepisy 
wynikające z postanowień zawartych w prawie autorskim. Zarówno egzemplarze orygi-
nalne, jak i wszelkie tłumaczenia i adaptacja testu, winny zawierać imię i nazwisko auto-
ra, tytuł oryginału, tłumaczenie i normalizację, z którą z wersji testu mamy do czynienia. 

Odmienny problem stanowi cytowanie fragmentu testu udostępnianego szerokiemu 
ogółowi czytelników, którzy nie mają być przecież użytkownikami tego testu. Takie 
postępowanie nie jest akceptowane w standardach dla testów, umożliwia bowiem nie-
znanej liczbie potencjalnych osób badanych poznania fragmentów określonego testu. 
Dlatego, zamiast cytować fragmenty oryginalnych testów, autor pracy omawiający pro-
blematykę testowania powinien posłużyć się przykładami wzorowanymi na oryginale, 
czyli stwarzać takie próby, które odtwarzać będą idee oryginału nie ujawniając jego treści 
(Ciechanowicz, 1996).

Odmiennym, ale brzemiennym w konsekwencje etyczne jest problem posługiwania 
się testami skonstruowanymi w innym kraju o odmiennej kulturze, stylu życia oraz oczy-
wiście języku. Muszą one być poddane trudnym zabiegom adaptacyjnym.

Profesjonalne stosowanie testów polega nie tylko na wykorzystywaniu metod psy-
chometrycznie dobrze opracowanych i właściwej interpretacji ich wyników, ale również 
na respektowaniu praw osób badanych.

Psycholog zobowiązany jest przed przystąpieniem do badania uzyskać zgodę po-
tencjalnej osoby na poddanie jej badaniom testowym. Nie może on się powoływać na 
zbyt młody wiek osoby, niedorozwój umysłowy czy choroby psychiczne jako na czynniki 
usprawiedliwiające niepytanie o zgodę na stosowanie testów psychologicznych. Jeżeli 
dana osoba nie jest zdolna do udzielenia takiej zgody, to powinna jej udzielić osoba będą-
ca jej prawnym opiekunem lub reprezentantem. Psycholog powinien poinformować daną 
osobę, że bez wyrażenia przez nią zgody na udział w badaniu nie będzie on mógł z nią 
takich badań przeprowadzić. Ponadto psycholog powinien udzielić wyczerpujących infor-
macji na temat celu tego badania, jego przewidywanego przebiegu oraz tego, jaki zachodzi 



78 79związek między samym badaniem a realizacją oczekiwań tej osoby. Sposób postępowania 
w takiej sytuacji musi być indywidualnie dopasowany i do charakteru informacji, która 
ma być przekazana, i do osoby badanej, jej charakterystyki osobowościowej, wykony-
wanego zawodu, rodzaju problemów itd.(Brzeziński, 1994). Wyniki przeprowadzonego 
badania powinny być udostępnione instytucji zlecającej jego przeprowadzenie w takiej 
postaci, aby osoba, która będzie zapoznawała się z nimi, potrafiła je odczytać i podjąć 
adekwatne do nich decyzje dotyczące osoby badanej. Nie należy udostępniać surowych 
wyników badania (np. badanego ucznia) wychowawcy klasy.

Istnieje wiele sposobów wykorzystania metod testowych. Wyniki testowe mogą być 
użyte np. przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do szkoły, 
pracy czy innych miejsc tego typu. Innym sposobem wykorzystania testu jest ustalenie 
rodzaju terapii. Osoby z zaburzeniami mogą zostać skierowane do różnych grup terapeu-
tycznych. Wyniki służą również do potwierdzenia, czy badany osiągnął pewien poziom, 
że dana osoba jest wykwalifikowana i może podjąć zadania wymagające określonych 
umiejętności, że dziecko nadaje się do grupy wyrównawczej lub że oskarżony może stanąć 
przed sądem. Wyniki mogą też być wykorzystane przez doradcę zawodowego lub w po-
radnictwie małżeńskim, gdzie zgłaszające się pary uczy się lepszego wzajemnego komu-
nikowania. Widać więc, że wyniki testów stają się podstawą decyzji o ważnych społecznie 
konsekwencjach, wpływają istotnie na losy ludzi. Testy w odbiorze społecznym stały się 
kontrowersyjne, straciły urok obiektywnych miar i bywają traktowane jako niebezpiecz-
ne narzędzie uzyskiwania przewagi przez psychologów selekcjonujących ludzi. W ciągu 
ostatnich lat można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania wykorzystaniem 
testów dla potrzeb selekcyjnych. Powszechne przekonanie, że są one technikami obiek-
tywnymi sprawiło, że zaczęły być one masowo stosowane. Użyteczność obiektywnych 
metod oceny umożliwiających szybkie klasyfikowanie licznych grup osób jest nieoce-
niona. Jednakże skala tego zjawiska może budzić niepokój, ponieważ na każdym etapie 
życia człowiek może znaleźć się w sytuacji wymagającej od niego poddania się badaniu 
testowemu. A wyniki mogą zostać wykorzystane do podjęcia decyzji mogącej zaważyć 
na całym jego życiu (Hornowska, 1999). Jednym z niekorzystnych zjawisk społecznych 
jest rozumienie inteligencji jako głównej cechy warunkującej powodzenie w bardzo wą-
sko definiowanych zadaniach. Przyjmuje się, że o powodzeniu decyduje intelekt oraz że 
inteligencja wyraża się w wynikach testów badających inteligencję. W wyniku tego może 
dojść do oceniania sukcesów zawodowych ludzi jedynie przez pryzmat posiadania przez 
nich wąskich umiejętności intelektualnych. Kolejne zagrożenia to etykietowanie w za-
kresie statusu intelektualnego (niski, średni, wysoki) i przewidywanie na tej podstawie 
przyszłego funkcjonowania osoby badanej. Etykiety którymi posługuje się w swoich dia-
gnozach psycholog, mogą mieć postać negatywnej oceny dotyczącej zarówno zachowania 
osoby, jak i jej samej. Raz nadaną etykietę trudno zmienić, co w efekcie może prowadzić 
do niedających się naprawić szkód w zakresie samooceny czy motywacji. Praktyka prze-
widywania przyszłego sukcesu na podstawie wyników w testach inteligencji ma swoje 
daleko idące konsekwencje społeczne. Skutkiem klasyfikowania jest nie tyle opisywanie 
aktualnych możliwości osoby badanej, ile raczej determinowanie jej przyszłości. 

Robert Sternberg porównał nawet testowanie do samospełniającego się proroctwa 
(Hornowska, 2001). Równie istotne niebezpieczeństwo związane jest z przypisywaniem 
psychologom roli osób kontrolujących i determinujących losy życiowe osób badanych. 
Opieranie bowiem wielu decyzji, istotnych z życiowego punktu widzenia, tj. wybór szko-
ły i miejsca pracy w ilościowym ujmowaniu właściwości ludzkich sprzyja przypisywaniu 
psychologom dominującej roli w wielu życiowych sprawach. Świadomość konsekwencji 
społecznych wynikających ze stosowania testów jest jednym z elementów postawy etycz-
nej psychologa. Testy nie mogą być podstawą ograniczenia wolności ludzi do swobod-



78 79nego podejmowania decyzji życiowych na podstawie uzyskanych przez nich wyników 
testowych.

Badany ma również prawo do informacji o uzyskanych wynikach i jego interpretacji. 
Bardzo ważne jest, aby klient zaakceptował przedstawione mu informacje. Należy tak je 
przekazywać, aby nie wytworzyło to u niego negatywnego nastawienia do uczestnictwa 
w badaniach testowych czy psychologicznych. Osoby badane mają prawo do zachowania 
tajemnicy o wynikach, jakie otrzymały w danym teście. Obowiązek zachowania tajemni-
cy jako podstawowa dyrektywa etyczna został umieszczony w wielu kodeksach etyczno-
zawodowych np. w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa (1992) czy w Ustawie 
o zawodzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 roku.

Problem tajemnicy zawodowej należy opisywać i interpretować w odniesieniu 
do postawy zaufania i dyskrecji. Psycholog ma podstawowy obowiązek przestrzegać 
poufności informacji, które uzyskał od swego klienta. Informacje mogą być ujawnione 
jedynie za zgodą osoby zainteresowanej, bądź też w sytuacjach prawnie regulowanych. 
W psychologii zaufanie jest podstawą każdej relacji zawodowej i pozazawodowej między 
psychologiem a klientem. W swojej pracy psycholog powinien respektować podstawowe 
wartości, które są w naturalny sposób przypisane jednostce, m.in. godność osoby ludz-
kiej, podmiotowość i autonomia. Psycholog ma także obowiązek uznania prawa swego 
klienta do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania wolnych wyborów, 
uznania prawa klienta do intymności i poszanowania zasad tajemnicy zawodowej. Przez 
tajemnicę lub sekret rozumiemy wszelką informację, której na mocy moralnego zakazu 
nie wolno przekazać innym osobom. Zdaniem S. Olejnik w psychologii mamy do czy-
nienia z sekretem zleconym, kiedy to przekazanie treści jest poprzedzone zapewnieniem 
dyskrecji (Brzeziński, 2000). Należy nadmienić, że istnieje odpowiedzialność karna i cy-
wilna za zdradę tajemnicy zawodowej. W Ustawie o zawodzie psychologa określone są 
sankcje za taką zdradę. Sąd zawodowy mówi o upomnieniu, naganie, zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu na okres od sześciu miesięcy do pięciu lat oraz pozbawienie praw 
wykonywania zawodu.

Psycholog, który systematycznie prowadzi badania naukowe, musi w sposób od-
powiedzialny podejmować problemy naukowe zgodnie z przyjętymi wartościami etycz-
nymi. W KEZP podkreśla się ważność dobrowolności uczestniczenia w badaniach oraz 
informowania osób przed rozpoczęciem badań, co ma ścisły związek z przestrzeganiem 
tajemnicy zawodowej. 

W badaniach psychologów faktem jest, że podstawą wielu czynników mających 
wpływ na adekwatne zachowanie klienta jest zaufanie. Zdaniem J. Brzezińskiego relacja 
psycholog-klient jest wyraźnie asymetryczna. Ma ona charakter kompetencyjny, bowiem 
psycholog ma przewagę nad swoim klientem, jeśli idzie o jego wiedzę i doświadczenie. 
Niedopuszczalne jest, kiedy psycholog wykorzystuje tę przewagę i osobę badaną traktuje 
instrumentalnie. Aby ułatwić nawiązanie kontaktu i spowodować wzrost zaufania, wyod-
rębniono takie typy zachowań psychologa jak: opis, orientacja na problem, spontanicz-
ność, empatia, kontakt opierający się na zasadzie równości oraz otwartość na informacje. 
Świadczą one o wysokich kwalifikacjach psychologa oraz są dowodem jego wysokiego 
poziomu etyczno-moralnego (Brzeziński, 2000).

 Prawo do zachowania tajemnicy o wynikach testowania oznacza również obowiązek 
odpowiedniego zabezpieczenia danych przez osoby stosujące testy. 

Jednakże mimo ścisłego przestrzegania zasad konstruowania i stosowania testów, 
w literaturze można spotkać się z zarzutami, że testy to narzędzie łamania praw człowie-
ka. Wynik testu to raczej wskaźnik wydajności intelektualnej niż miara możliwości 
intelektualnych. dlatego do wyniku trzeba podejść ostrożnie, nie można traktować go 
jak wyroczni. osoby badane np. testem inteligencji mogą w różny sposób podejść do 



80 81wyniku, który uzyskały. Część może być dumna z siebie, a część może mieć pretensje do 
siebie lub diagnosty, bo wynik nie jest dla niej satysfakcjonujący. Istnieje obawa, że może 
ona inaczej spojrzeć na swoje życie, dotychczasowe doświadczenia a także na planowanie 
przyszłości. A nie to jest przecież celem psychologa. Wynik testu nie może podcinać 
skrzydeł jest jedynie informacją o stanie aktualnym. Warto również podczas inter-
pretacji wyników testów zdolności wykorzystać informacje o innych właściwościach 
badanego, wiedząc, jak mogą one wpłynąć na funkcjonowanie w sytuacji badania. 
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Urszula Nadolna

Dlaczego warto małym dzieciom czytać książki?

Życie bez emocji byłoby szare. Gdyby nie było radości ani smutku, nadziei ani 
obaw, wzruszeń ani triumfów, ludzkie doznania straciłyby ciepło i barwę.

(Ernest Hilgard)

Nauczyciele, którzy pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym, starają się tak or-
ganizować swoją działalność, aby ułatwić wszechstronny rozwój swoim podopiecznym 
- troszczą się więc o rozwój fizyczny, umysłowy, społeczny, a także emocjonalny.

Sfera doznań emocjonalnych dziecka w wieku przedszkolnym ma tak doniosłe 
znaczenie w całym rozwoju osobowości dziecka, że zagadnienie to wnikliwie analizują 
wybitni psychologowie i pedagodzy. Przykładem mogą być tu wypowiedzi Wincentego 
Okonia, Janusza Reykowskiego, Anatola Smirnowa, Włodzimierza Szewczuka i innych. 
Wynika z nich jednoznacznie, że emocje i uczucia w życiu dziecka są bardzo ważne i wy-
wierają wielki wpływ na prawidłowy rozwój jego psychiki i osobowości.

Szczególnie istotne dla rozwoju uczuć i emocji dziecka jest oddziaływanie środo-
wiska wychowawczego; obok najważniejszego – wpływu rodziny - równie ważne jest 
oddziaływanie przedszkola.

Dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym świecie przede wszystkim w wyniku swojej 
własnej aktywności. Gromadząc coraz to nowe doświadczenia życiowe, rozwija się spo-
łecznie, emocjonalnie. Nauczyciel przedszkola powinien zatem celowo organizować pew-
ne sytuacje wychowawcze, które warunkują prawidłowy i pogodny rozwój życia uczucio-
wego dziecka oraz włączać w swoją działalność rodziców swoich podopiecznych.

Jednym z atrakcyjnych sposobów jest kontakt z literaturą dziecięcą, odzwierciedlają-
cą sferę emocjonalną bohaterów.



80 81Wartości literatury dla dzieci
We współczesnych badaniach dotyczących problematyki rozwoju człowieka coraz 

bardziej docenia się wpływ różnych czynników, które oddziałują we wczesnych okre-
sach życia dziecka . Za najważniejsze uważa się pierwsze kontakty i doświadczenia 
dziecka związane ze środowiskiem wychowującym. Jednym z czynników, który współ-
działa ze środowiskiem wychowującym, jest książka. Chociaż kontakt z literaturą nie 
jest tak naturalną potrzebą dziecka jak zabawa i kontakt z drugą osobą, warto jed-
nak, by rodzice i nauczyciele od najmłodszych lat w sposób świadomy i systema-
tyczny kształtowali nawyk stałego obcowania z książką. Okres wieku przedszkol-
nego jest bardzo ważnym i odpowiednim momentem sprzyjającym osiągnięciu tak 
wzniosłego celu.

Jak twierdzi Alicja Baluch - najważniejsze w wychowaniu człowieka jest kształto-
wanie jego zdolności do zamieszkiwania przestrzeni międzyludzkiej i do jej tworzenia1. 
Autorka, mówiąc o przestrzeni międzyludzkiej, ma tu na myśli wszelkie relacje i kontakty 
pomiędzy dzieckiem a inną osobą. Może to być osoba z najbliższej rodziny, z którą wiążą 
dziecko więzi emocjonalne i uczuciowe albo bliski mu bohater ulubionej książki. Według 
Stefana Szumana literatura dla dzieci uczy ujmować myślowo i wyobrażeniowo całość 
zdarzeń życiowych, zdawać sobie sprawę z ich przebiegu, wiązać w myśli poszczególne 
fakty i podporządkować je głównej myśli przewodniej2.

Teorii poznawczej i dydaktycznej, która głosi, że treść utworu literackiego powinna 
mieścić się w granicach zasobu słownego i pojęciowego, jego zdolności rozumowania 
i świadomości, sprzeciwia się Joanna Papuzińska, która twierdzi, że najważniejsze nie 
jest to, co przemawia do świadomości dziecka lecz to, co apeluje do sfery nieświadomej, 
posługując się obrazami, symbolami i nastrojem (...) Te właśnie aspekty literatury naj-
głębiej i najsilniej poruszają sferę uczuć, przemawiając od nieświadomości twórcy do 
nieświadomości odbiorcy3 Analizując dzieje literatury dziecięcej od tej dawnej do dzisiej-
szej, uwzględniając teorie i myśli wybitnych pedagogów, możemy zauważyć, jak dotyka 
coraz to nowych zagadnień, od kręgu rodzinnego przechodzi do opisów społecznych, od 
posłuszeństwa i naiwności do głębokich rozważań aksjologicznych, od prostego świata do 
zawiłej, czasem skomplikowanej wizji, od prostej sylwetki bohatera dziecięcego do posta-
ci złożonych, o głębokim świecie uczuć i przeżyć. Łatwo także dostrzec, że teksty, które 
dotykają emocji, odkrywają przed młodym czytelnikiem świat ludzkich uczuć wyjaśniają-
cy ich zachowania. Doznania emocjonalne płynące z literatury są tak istotne dla rozwoju 
dziecka, jak jego możliwości komunikowania się z innymi, umiejętność przezwyciężania 
cierpień i trudności; natomiast na tym etapie mniej ważna jest wiedza czerpana z danej 
lektury.

Aby towarzyszyć dziecku w wieku przedszkolnym, w doborze literatury musimy 
starannie wsłuchiwać się w jego reakcje i podsuwać mu takie teksty, które identyfikują 
jego osobiste potrzeby. Z książki korzystamy między innymi po to, aby poprawić dziecku 
nastrój, dać odrobinę radości i uśmiechu, ale również po to, aby pozwolić zrozumieć mu 
jego własne lęki i niepokoje.

Jak pisze Joanna Papuzińska opowieść bowiem jest sensem ludzkości i sensem na-
szego życia, ona ofiaruje nam pamięć i historię, utrwala naszą przeszłość, zwielokrotnia 
istnienie, pozwalając nam żyć w wielu światach naraz4. To właśnie wiara w siłę słowa 
pięknej opowieści i marzeń najlepiej charakteryzuje wartości terapeutyczne literatury 
dziecięcej. Syndrom lęku, strachu czy złości w literaturze w sposób naturalny jakby towa-
rzyszy dziecku w jego cierpieniach, klęskach i sprawia, że nie czuje się ono osamotnione. 
Dzieci - tak samo jak dorośli - lubią się śmiać i weselić, ale także bać się odrobinę, czuć 
przez chwilę lekki dreszczyk emocji.



82 83Jan Trzynadlowski uważa, iż w poszczególnych utworach dla dzieci występuje świat 
przedstawiony podobny do dziecięcego pojęcia i rozumowania. Biorąc pod uwagę treści 
poznawcze i emocjonalne, świat przedstawiony badacz podzielił na:

- świat w pomniejszeniu – utwór, który niejako dostosowuje treści przedstawione do 
wymiarów dziecięcego doświadczenia i pojmowania,

- świat antropomorficzny – treści literatury nawiązują do doświadczeń dziecka, jego 
zdolności wyobrażeniowych (np. rośliny mówią),

- świat obłaskawiony – który zbliża się do dziecka i formalnie traci swój groźny 
charakter, staje się światem domowym - to spoufalenie się człowieka nie tylko z kotem ale 
i lwem,

- świat egzotyczny – występuje dosłownie jak i na co dzień, w którym jest wyraźna 
niezwykłość, co dorosłym jest znane, a dzieciom jeszcze nie,

- świat wesoły – ujmuje sprawy poważne w sposób żartobliwy po to, aby stały się 
dziecku bliższe,

- świat groźny i przyjazny, dobry i zły – kształtuje poczucie bezpieczeństwa i niebez-
pieczeństwa, dobra i zła. Przeciwstawia lenistwu – pracowitość, niechęci – życzliwość, 
uczy posłuszeństwa, prawdomówności, zasad społecznych5.

Literatura, oddziałując na młodego odbiorcę, dotyka jego doznań psychicznych po-
przez rozbudzanie w nim przeżyć emocjonalnych. Przeżycia artystyczne, czerpane przez 
dziecko ze sztuki, których źródłem jest między innymi książka, pobudzają jego aktywność 
poznawczą i prowokują do stawiania pytań i do poszukiwań odpowiedzi na nie. Przeżycie 
artystyczne to nic innego jak żywe zaangażowanie osobowości, co oznacza próby zrozu-
mienia spraw istotnie ważnych. Olśnienie odkryciem czegoś nowego i nieoczekiwanego, 
zadowolenie i radość z tego odkrycia oraz poczucie wyzwolenia z dręczącej niepewności 
nierozstrzygniętych pytań ma złożony charakter intelektualno-emocjonalny6. Można zatem 
stwierdzić, że kontakt z literaturą kształtuje u dzieci twórcze zdolności umysłu. Literatura 
uczy, jak myśleć o problemach ludzkiego życia, o problemach dobra i zła, sprawiedliwo-
ści i niesprawiedliwości, gdyż - jak pisze Jerome Bruner kto raz doznał zespalających 
przeżyć, ten czuje potrzebę dalszych podobnych doznań 7. 

Artystyczne przeżycia związane z kontaktem z książką mają często dla odbiorcy cha-
rakter wielkiego zadziwienia, są przeżyciem twórczym i dlatego wpływają pobudzająco 
na osobowość człowieka. Literatura dostarcza także przeżyć kształtujących umiejętność 
autoanalizy. Nie ma bowiem nic lepszego jak uświadomienie sobie własnych przeżyć 
i doznań, lęków i niepokojów, różnych impulsów wewnętrznych po to, aby potem umieć 
je kontrolować i opanowywać.

Poprzez czytelnictwo możemy kształtować u dzieci więzi i zachowania społeczne. 
Maria Tyszkowa uważa, iż już samo rozpoznawanie własnych przeżyć i dążeń w przeży-
ciach i perypetiach bohaterów utworów literackich pozwala zrozumieć, że są one wspólne 
dla wielu ludzi8. Rozumienie własnych przeżyć umożliwia lepsze rozumienie stanów psy-
chicznych innych i jest to istotny element społeczno-emocjonalny.

Obecnie coraz wyraźniej dostrzega się potrzebę najpełniejszego wykorzystania li-
teratury jako lekarstwa uzdrawiającego osobowość dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby 
literackie wychowanie integrowane było z innymi działaniami, np. literacko-muzycznymi 
lub literacko-plastycznymi. Tylko integracja sprzyjać może rozwojowi estetycznej kultury 
młodych czytelników. Jak pisze Leonid Wygotski kultura tworzy szczególne formy zacho-
wania się, zmienia przebieg funkcji psychicznych, nadbudowuje nowe piętra w rozbudo-
wującym się systemie zachowania człowieka9.

Podstawowym celem pracy przedszkola w dziedzinie wychowania literackiego jest 
budzenie motywacji czytelniczych i krzewienie kultury literackiej, przygotowanie dziec-
ka do tego, aby stało się dojrzałym, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, roz-



82 83wijać określone gusty i zainteresowania literackie w sposób samodzielny i twórczy. Stałe 
kontakty dziecka z książką, która obok pięknego tekstu literackiego posiada artystyczne 
ilustracje, pobudzają wrażliwość estetyczną dziecka, rozwijają jego postawę twórczą, wy-
zwalają formy ekspresji słownej, plastycznej itp.

Oddziaływania literatury dotyczą również sfery rozwoju intelektualnego. Dzieci 
w wieku przedszkolnym mają jeszcze niewielki zasób doświadczeń, ich spostrzeżenia 
i wyobrażenia dotyczą najbliższego środowiska. Tak więc cała literatura dziecięca - czy 
to baśń, bajka, opowiadanie czy wiersz - ma przed sobą ważne zadanie, jakim jest upo-
rządkowanie pewnych schematów tak, aby były one jasne i zrozumiałe dla dziecka.

Dla przedszkolaków w opisywanym wieku kontakt z literaturą jest wielkim dobro-
dziejstwem, poszerza ich horyzonty myślowe oraz możliwości poznania świata, losów 
ludzkich, obyczajów itp. Literatura pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach, które się 
rozgrywają w książce. Dzieci, które mają systematyczny kontakt z literaturą, rozwijają 
zdolność tworzenia wyobrażeń, są pogodniejsze, potrafią lepiej wypowiadać się, zdoby-
wają nowe doświadczenia, identyfikują się z bohaterami, lepiej odróżniają pewne war-
tości wychowawcze (np. dobro-zło, prawda-kłamstwo) niż dzieci, które tego kontaktu 
z literaturą nie mają, bądź jest on znikomy, śladowy.

Literatura dziecięca bardzo żywo wpływa na emocje dziecięce. Świadczy o tym fakt, 
iż dzieci podczas słuchania opowiadań śmieją się, płaczą, nawet nieruchomieją w momen-
tach napięcia. Oddziałując tak silnie na uczucia, ukazując życie bohaterów, ich przygody 
i konflikty, książka pozwala lepiej zrozumieć dzieciom ludzi i zachodzące między nimi 
interakcje.

Literatura dziecięca przedstawia problemy dobra i zła bardzo jednoznacznie, np. 
sierotka jest dobra i pracowita, czarownica - zła i brzydka. W utworach dla dzieci można 
znaleźć odpowiedź na wiele pytań. Po lekturze zbioru opowieści Najmilsi Ewy Szelburg-
Zarembiny można zastanowić się, jakim należy być dla zwierząt. Są to opowiadania 
o dziewczynce imieniem Renia, jej rodzicach i zwierzętach, które znalazły schronienie 
w tym przyjaznym domu. Opowiadania te przedstawiają rodzinę pełną miłości i gotowo-
ści do niesienia pomocy innym. 

Więzi rodzinne, problemy, a nawet konflikty i ich rozwiązanie znakomicie ukazuje 
Helena Bechlerowa w opowiadaniu Zajączek z rozbitego lusterka. Podobne walory wy-
chowawcze mają utwory innych znanych, wybitnych autorów książek dla dzieci, takich 
jak chociażby: Joanna Papuzińska, Danuta Wawiłow, Kazimiera Iłłakowiczówna, Helena 
Krukówna, Maria Kownacka.

W literaturze dla najmłodszych ukazuje się świat realny, niepozbawiony emocji 
negatywnych, a więc złości, lęku, zazdrości i rozpaczy, lecz najważniejszy dla dzieci jest 
optymistyczny obraz rzeczywistości, niosący humor, dowcip, śmiech i radość – w ten 
sposób pisze np. Helena Bechlerowa w opowieści dla dzieci młodszych Wesołe lato. 
W rozdziale Jak kotki przyniosły babkę główny bohater, króliczek Groszek, został użądlo-
ny przez pszczołę, zaś lekarstwem na owo schorzenie miał być okład z babki lekarskiej. 
Okazało się, że – aby wyleczyć przyjaciela - kotki przyniosły mu świeżo upieczoną, pach-
nącą babkę…

Dzięki utworom, które zawierają elementy humoru i dowcipu, dzieci same uczą się 
układać różne, równie udane żarciki. Humor łączy ludzi, dlatego należy umieć się śmiać, 
dbać o rozwój poczucia humoru dzieci, gdyż - jak twierdzi Stefan Garczyński – poczucie 
humoru jest celem wychowania, a humor jako przeżycie jest środkiem realizacji tego 
celu10.

W oddziaływaniu wychowawczym na małego czytelnika wielką rolę odgrywa bo-
hater literacki, gdyż jego obraz bezpośrednio trafia do kilkuletniego odbiorcy, zachęca do 
zabawy i rozmów. Właśnie za pośrednictwem bohatera literackiego autorzy piszący dla 



84 85dzieci ukazują im odpowiednie, pozytywne moralnie zachowania. Piękno przyrody, które 
ten bohater odkrywa, pomaga dziecku poznać siebie i otaczający je świat, zrozumieć in-
nych ludzi. Bohater staje się wzorem dla dziecka, ideałem, z którego z czasem nie wyrasta. 
Zachęca dziecko do tego, aby marzyć, dzięki czemu rozwija ono swoją wyobraźnię, staje 
się twórcze, otwarte na innych. Często zachęca również do większej samodzielności, aby 
umiało rozwiązywać swoje problemy i starało się to czynić jak najczęściej. Taki bohater 
powinien nam towarzyszyć już od najwcześniejszych lat, przecież z książki się nie wyra-
sta, lecz zaraża się nią, i pragnie się odkrywać inne, poznawać nowych bohaterów i uczyć 
się od nich życia. Dzieci, obcując z utworami literackimi, wraz z bohaterami przeżywają 
wszystkie wydarzenia i przygody, jakby były tam razem z nimi, płaczą, gdy bohaterowi 
coś się przydarzy złego lub jest mu smutno i śmieją się gdy przeżywa on wesołe historie. 
Mały czytelnik może w książce odnaleźć potwierdzenie lub zaprzeczenie dla własnego za-
chowania i postępowania. Chce on również znaleźć bohatera o doznaniach i przeżyciach, 
które są w życiu codziennym niedostępne dla niego. Bardzo ważne jest więc, aby bohater 
literacki, obok swoich cech pozytywnych, które dziecko często naśladuje, miał również 
i słabości, jakie dziecko dostrzegać może u ludzi w rzeczywistym, realnym świecie.

Literackie wzory osobowe mają ogromny wpływ na kształtowanie się u dzieci ide-
alnego ja, - gdyż właśnie to jest nieodzownym elementem w rozwoju osobowości oraz 
jednym z kryteriów samooceny dziecka. W okresie dzieciństwa bardzo potrzebne są wzo-
ry i ideały, które kształtują osobowość; zdarza się, że człowiek nigdy nie bywa bardziej 
zachłannym i wrażliwym czytelnikiem jak właśnie w tym okresie swego życia, bo - jak 
powiedział Hertz - książka wspiera w człowieku potrzebę samotności, ale nabiera dopiero 
właściwego sensu, ułatwiając udział w życiu11.

Literatura, oprócz wpływu na sferę emocjonalną dzieci, rozwija też ich własną in-
wencję twórczą. Po wysłuchaniu utworu dzieci same chętnie inscenizują go, czy to w for-
mie teatrzyku kukiełkowego, czy też identyfikując się z bohaterem, dopisują własny ciąg 
dalszy lektury lub ubarwiają przygody bohaterów.

Literatura dziecięca wspiera dziecko w tym wieku, pozwala mu się rozwijać i my-
śleć, by stało się bogatym i wartościowym - w przyszłości dorosłym - czytelnikiem 
i człowiekiem.

Książki dla dzieci akcentują wiele wartości wychowawczych, które możemy odnieść 
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym: począwszy od ukazania dobra i zła, prawdy 
i kłamstwa, śmiechu i smutku, odwagi i lęku, miłości i nienawiści po odpowiedzialność, 
prawość, honor, poszanowanie ludzkiej pracy. Wykorzystując literaturę, łatwiej wprowa-
dzić dziecko w świat wartości moralnych, ukazać, jakie zachowania w społeczeństwie się 
aprobuje, a jakie odrzuca.

Rozpatrując wartości wychowawcze literatury dla dzieci, należy podkreślić szcze-
gólne walory baśni, a przecież to właśnie dzięki nim dziecko w wieku przedszkolnym 
odkrywa poczucie własnej wartości, wzory osobowe i wzory postępowania, dzięki niej 
osiąga stan wewnętrznej równowagi. Poznawanie baśni jest niewątpliwie ważnym czyn-
nikiem wychowawczym, gdyż ukazuje ludowe poglądy na kontakty między ludźmi. 
Ukazuje również sprawiedliwość, ideały dobra, kryteria oceny ludzkich czynów, ale uj-
muje te walory w fantastycznej formie, którą zabarwia doświadczeniem pokoleń i ludową 
mądrością. 

Tą mądrością baśń jest przepełniona, nasycona i - jak pisze Maria Signorelli-
Volpicelli - baśnie stanowią ową nić, która łączy nasze dzieci z dziećmi wszystkich 
czasów; odpowiadają ich potrzebom, podobnie jak odpowiadały potrzebom minionych 
pokoleń12. Odległość od rzeczywistości w baśniach nie jest wadą, ani niczym złym, wręcz 
przeciwnie, dzięki tej odległości baśnie stwarzają niezwykły nastrój, a dzięki pięknym 
metaforom i idealnemu poczucie ładu. przez pewien kontrast baśniowa fantazja pozwala 



84 85zrozumieć lepiej świat realny i odnowić siły do egzystencji w tym świecie. Walorem baśni 
jest niewątpliwie fakt, iż dzieci dzięki niej ustalają sobie pewne zasady, które porządkują 
im ich realny świat, odnajdują problemy, które są podobne do ich problemów i nie czują 
się dzięki temu osamotnione i zagubione. Wiedzą, że jest ktoś, kto gdzieś przeżywa i czuje 
podobnie jak one. Identyfikowanie się z bohaterem baśniowym pozwala dziecku w wieku 
przedszkolnym czuć się cząstką czegoś, co jest poza nim13, pozwala odnaleźć drogę do 
zaspokojenia swoich dążeń i pragnień, a także do rozładowania nagromadzonych uczuć. 
Baśnie czytane, a jeszcze lepiej, opowiadane dziecku przez mamę, babcię, a czasem pra-
babcię, umacniają więzi międzypokoleniowe - przecież nasze babcie też wychowały się 
na baśniach i opowiastkach.

W rozważaniach o znaczeniu dla dziecka kontaktu z literaturą dziecięcą nie można 
pominąć faktu, że umacnia ona i rozwija w młodym czytelniku przywiązania do ziemi ro-
dzinnej, wzbogaca kulturę językową, budzi świadomość narodową. Należy również pod-
kreślić to, iż literatura ukazuje młodemu odbiorcy wzór pięknej polskiej mowy, pobudza 
jego przeżycia artystyczne i estetyczne.

O tym, jak wielkie jest oddziaływanie literatury na czytelnika w wieku przedszkol-
nym, niech świadczą słowa Jana Trzynadlowskiego, który uważa, iż literatura dziecięca 
nasycona jest mocnym pierwiastkiem wychowawczym, funkcjonującym pośrednio, ale 
wyraziście. Dziecko zostaje wprowadzone w sferę postaw i zachowań w grupach społecz-
nych-w rodzinie, w przedszkolu, w stosunku do innych, obcych nawet ludzi, dziecko uczy 
się prawidłowego współżycia z ludźmi, uczy się być istotą społeczną14.

O literaturze dla dzieci często słyszymy, że jest mniej ważna, a czasem nawet, że 
niepotrzebna, a przecież to właśnie ona uczy i wzrusza dzieci najbardziej. Dlatego 
należy pamiętać konkluzję Jana Brzechwy o walorach literatury dla najmłodszych: 
Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki, malowniczy most, po którym mali czytelnicy 
chętnie i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej po-
ezji15.
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86 87Karol Maliszewski 

Pociąg do literatury

(fragmenty książki, która właśnie pod tym tytułem ukazała się w Wydawnictwie „Atut”)

Pewnie wy też to macie: dopadające niekiedy poczucie chaosu, jednym słowem 
– groch z kapustą. Na przykład widzicie na murze pięć nekrologów, a na tym naklejony 
napis nowa dostawa... Może pewne rzeczy dałoby się uszanować i nie naklejać na nich 
newsa o dostawie czegoś tam, bo to jednak nie wypada? Wszystko splugawiono, to cho-
ciaż śmierć uszanujmy. Nowa dostawa... Dobre sobie.

A potem idziecie w teren, żeby rozładować ciemne energie, przelać je do gleby za 
pomocą nóg, i nagle widzicie, że wam górkę rozkopują. Chodzi o okolice Głuszycy, do-
brze znane moim dzieciakom z koła turystycznego ze Szkoły Podstawowej nr 3. Więc wy-
obraźcie sobie, że tam kopią. Bo ciekawi są, jak żyli mieszkańcy średniowiecznego zamku 
Rogowiec przy szlaku z Głuszycy do Andrzejówki. Pozwólcie, że zacytuję. Odpowiedź na 
to pytanie dadzą – być może – wyniki badań archeologicznych, jakie prowadzi grupa stu-
dentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ruiny 
Rogowca to najstarszy zabytek w gminie Głuszyca, a jednocześnie najwyżej położony 
zamek w Polsce (862 m n.p.m.).

Jak już tak krążyłem po tamtych okolicach, to wczytałem się w treść pewnego pla-
katu. Czytam wszystko, co mi się napatoczy. Na szczęście Głuszycy nikt nie wpadł na 
pomysł, by na nekrologach umieścić komunikat o nowej dostawie. Czytam i nie mogę 
wyjść ze zdumienia. W Głuszycy odbył się wieczór autorski faceta, który kiedyś był 
symbolem wolności, poezji i społecznego oporu. Natan Tenenbaum wyjechał z Głuszycy 
w wieku dziesięciu lat. Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Sztokholmie i prowadzi tam 
polski kabaret literacki Krakowskie Przedmieście. W Polsce pisał teksty dla warszawskie-
go STS-u i Hybryd. Jego wiersz Modlitwa. O wschodzie słońca z muzyką Przemysława 
Gintrowskiego został spopularyzowany przez Jacka Kaczmarskiego i Jacka Wójcickiego. 
No przecież, któż nie pamięta tej słynnej pieśni-modlitwy. I pomyśleć, że to napisał facet 
z Głuszycy. 

*
To może się wydać komuś dziwne, ale idąc z gromadą dzieciaków przez Wzgórza 

Ścinawskie, a potem Włodzickie, rozmyślałem o krytyce literackiej. Pewnie, że reago-
wałem, kiedy trzeba było reagować, bo się pobili albo pluli na siebie; pewnie, że zwraca-
łem uwagę na piękno krajobrazu i objaśniałem, gdzie jesteśmy i jak co się nazywa – ale 
w podświadomości układał się tekst trochę na zamówienie własnej wyobraźni, a trochę na 
zamówienie jakiegoś pisma z Warszawy czy Krakowa. 

Powiem szczerze, że nie interesują mnie szkoły i metodologie oraz określanie, po 
której stronie barykady -izmów się znajduję. Najważniejsze jest misterium tekstowienia 
świadomości krytyka, urzeczenia czyimś tekstem, a następnie osobą za tekstem stojącą. 
Tak czy inaczej jest bowiem OSOBA. I nie chodzi mi o osobę autora, lecz o osobę stwa-
rzaną, medium pośredniczące, chodzi mi o tę wiązkę decyzji, intuicji, emocji i sformuło-
wań, którą na własny użytek subiektywizuję i odbieram jako drugiego człowieka wysy-
łającego sygnały, znaki. Bardzo często nie znam kodu i nie potrafię we właściwy sposób 
rozszyfrować alfabetu wzruszeń czy przemyśleń wysyłanych przez tego obcego, ale moim 
obowiązkiem jako krytyka jest zbliżyć się maksymalnie.

I w tym momencie nastąpiła przerwa w tych rozmyślaniach, bo dzieci wypatrzyły 
bardzo fajne miejsce na ognisko. Znajdowaliśmy się już blisko Wambierzyc, nieopodal 
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kły sobie kiełbaski, zaś tam, w środku, myśli dalej układały swoją historię.

Owo maksymalne zbliżenie rozumiem jako rozpoznawanie człowieka. Człowieka 
władającego słowem, operującego tekstem. Bo nawet to, jak to (i dlaczego) robi, określa 
jego sposób bycia w świecie, rodzaj jego człowieczeństwa. Zagadki tekstu są zagadkami 
człowieka i dorzucają coś przecież do mojej ogólnej intuicji bycia, do mojej znajomości 
świata, człowieka, ludzkiej psychiki. Tekst jednak służy, tekst podpowiada, prostuje 
ścieżki bycia – jest mi potrzebny. Ale i ja mu służę, rozkręcam w przeżyciu, pobudzam do 
istnienia, w końcu – odnajduję w sobie po swojemu. 

Wyskoczyliśmy z tych zielonych wzgórz prosto na zakręt w Ścinawce Średniej 
i niebawem doszliśmy do nowego boiska koło dużego stadionu. Bardzo uprzejmi młodzi 
ludzie pozwolili nam tam rozegrać meczyk, usunąwszy się grzecznie ze swoimi deskorol-
kami. Z kronikarskiego obowiązku informuję, õe wynik naszego meczu był następujący: 
3:1. I myśli popłynęły dalej...

Wcześnie nauczono mnie czytać i czytanie stało się ważne w moim życiu. Ale nie 
wiem, dlaczego czytam właśnie tak. Zawsze słyszę za ścianą kartki ludzki głos, szelest 
oddechu, widzę za rzędami liter twarz człowieka, żywość na chwilę zatrzymaną w kadrze 
tekstu, modyfikowaną i modulowaną przez tekst. Dlatego literatura jest tak ważna. Nie 
kończy się na grze, estetycznej hochsztaplerce i mistrzowskich powtórkach. Ciągle odkry-
wa, prowadzi ponadczasową rozmowę, prowadzi człowieka.

Tymczasem dzieci poprowadziły swojego nauczyciela dalej i bardzo szybko zdo-
byliśmy Górę Wszystkich Świętych, już z daleka widząc błyski na mieczach wikingów, 
którzy akurat na podszczytowej polanie rozgrywali jakąś wielką bitwę. Potem z wieży zo-
baczyliśmy przez wojskową lornetkę plamy śniegu na Śnieżce i poszliśmy dalej, osiągając 
pod wieczór naszą Annę kochaną. A dalej to już było z górki. Czego każdemu pisarzowi 
życzę. 

„(…)plamy śniegu na Śnieżce.”
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…wystawę prac plastycznych 

Moniki Jarek i uczniów OSW nr 9 we Wrocławiu 
w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej 

– wiąże się ona z obchodami Światowego Dnia Zespołu Downa 
w dniu 21 marca (wystawa czynna od 15.02 do 03.2011)

Zobaczmy!

…wystawę Meblowy salon gier 

w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
– wśród eksponatów m.in. piękne figury szachowe, 

pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu 
z okresu XVI do XX wieku 

(wystawa czynna od grudnia 2010 do czerwca 2011)
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