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Od Redakcji
Nasz obecny, już 22. numer „Dolnośląskich Ścieżek”, koncentruje tematykę wszystkich artykułów wokół problemu wznoszenia metaforycznych międzyludzkich mostów,
które powinny łączyć wieloaspektowo wszystkich ludzi…
Rozpocznijmy od rekomendacji tekstów, po raz kolejnych dotyczących naszych
europejskich więzi. Na wstępie przedstawiamy powiat jaworski, w którym niezatarte
ślady (m.in. architektoniczne i historyczne) pozostawiły zamieszkujące go przez stulecia
różne nacje, m.in. Polacy, Czesi, Niemcy – Prusacy, Żydzi… Także w kręgu tekstów
dotyczących Jawora odnajdziemy silną więź dziewiętnastowiecznej jaworskiej pisarki,
Wilhelminy Hancke, z europejskimi czytelnikami jej obyczajowej prozy. Pruska poddana pisała popularne powieści, przekładane na wiele europejskich języków, gdyż życie
ówczesnych jaworzan, postrzegane w aspekcie uniwersalnym, interesowało wówczas
Anglików, Szwedów, Duńczyków, Rosjan i Polaków.
Polski wkład w kulturę Europy podkreśla także regionalista, Pan Anatol Omelaniuk,
który po raz kolejny akcentuje możliwość wzbogacenia kulturowego dorobku europejskiego przez nasze dokonania regionalne. Jak cenne są to możliwości, warto przekonać
się, uczestnicząc choćby w międzynarodowych przedsięwzięciach folklorystycznych,
których nie brak w lecie w naszym kraju… Zdarzyło się, że podczas jednego z Tygodni
Kultury Beskidzkiej w Szczyrku, imprezy cyklicznie odbywającej się w amfiteatrze
„Skalite”, szczególnie doceniłam walory występów polskich zespołów folklorystycznych
w konfrontacji z tak egzotycznymi działaniami jak pokazy tańców greckich, hiszpańskich,
francuskich, indonezyjskich…
Znaczenie osiągnięć Polaków dla świata i Europy niewątpliwie akcentuje artykuł na
temat biografii i dokonań noblistki, Marii Skłodowskiej. Ponadto rangę współistnienia w
kręgu europejskich sąsiadów ze świata literatury podnosi w swym tekście jeden z naszych
stałych autorów – Karol Maliszewski, który stwierdza: Poeci mają swoją Unię, do której
wstąpili już dawno. Mam na myśli ponadnarodową jedność ludzi wrażliwych, która istnieje od wieków. Mam na myśli kulturową jedność Europy. Jego słowa podkreślają uniwersalny charakter kultury europejskiej i wspólnotę intelektualną mieszkańców naszego
kontynentu – a także całego świata!
O kolejnych mostach międzyludzkich, tym razem edukacyjnych, mówią autorzy
innych tekstów w naszym piśmie. A zatem – twórzmy mosty, nauczając dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uzdolnione (publikujemy scenariusze
zajęć, ułatwiające takie działania), budując wspólny front przeciwko nieetycznym, lecz
jakże ekspansywnym i natrętnym reklamom, uczmy się porozumiewać empatycznie ze
sobą - może w następstwie inspiracji naszymi propozycjami i artykułami…
Isaac Newton zarzucił nam, że Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.
Może od dziś będzie inaczej – przynajmniej w świecie edukacji?...
Patrzę z nadzieją na swój nowy kalendarz na 2012 rok, oczywiście z wiodącą fotografią przedstawiającą piękny, choć surowy kamienny most, łączący brzegi rzeczki
przepływającej przez wiosenne pola; w tle widać góry. Marzę o tegorocznym aktywnym
budowaniu międzyludzkich mostów. Czy Redakcja „Dolnośląskich Ścieżek” może w tej
kwestii liczyć na pomoc swych Czytelników?... Zapraszamy do wspólnych działań, a
zwłaszcza publikacji tekstów, wpływających wieloaspektowo na porozumienie międzyludzkie…
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Bogusława Kałużna

By umieli zapalić innych ! - w kręgu działań
Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa
Metodycznego w Jaworze
„Nie powinno zabraknąć dobrych ludzi,
lubiących dzieci i dbających o ich sprawy,
mających różne pasje i zainteresowania.
Ważne, by umieli zapalić innych.
Sukces podobnie jak porażka
jest udziałem wielu ludzi.
Nie ma wybitnych uczniów
bez wybitnych nauczycieli”
J. Lipszyc

Uchwałą nr XXXI/157/05 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 lutego 2005 r. utworzono z dniem 1 marca 2005 r. zespół placówek oświatowych o nazwie Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze.
1 września 2005 r. dyrektorem placówki została pani Bogusława Kałużna.
W skład Centrum weszły: Biblioteka Pedagogiczna, Centrum Doradztwa
Metodycznego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Biblioteka Pedagogiczna oferuje czytelnikom ponad 40 tys. książek z różnych
dziedzin, ponad 50 tytułów czasopism, filmy edukacyjne oraz programy nauczania. Do
korzystania ze swoich zasobów zaprasza nauczycieli i wychowawców wszystkich placówek oświatowych, studentów, uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, osoby kształcące
się i doskonalące zawodowo. Biblioteka w ramach swych zadań statutowych opracowuje
i udostępnia zbiory gromadzone zgodnie z przyjętym dla bibliotek pedagogicznych profilem, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, udziela pomocy i instruktażu
metodycznego bibliotekom szkolnym oraz organizuje i prowadzi różne formy pracy
z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji czytelniczej. Do dyspozycji użytkowników są
cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanerem drukarką. Centrum
Multimedialne jest ogólnie dostępne, a korzystanie z niego bezpłatne.
Działalność edukacyjno-metodyczna biblioteki opiera się na konsultacjach dla
nauczycieli bibliotekarzy oraz warsztatach szkoleniowych dla bibliotekarzy szkolnych,
lekcjach bibliotecznych, a także sporządzaniu zestawień bibliograficznych na tematy
zgłoszone przez nauczycieli.
Na podstawie raportu z kwietnia 2010 r. z budowy Dolnośląskiego Systemu
Informacji Edukacyjnej w latach 2008 – 2009 biblioteka w Jaworze została wyróżniona
spośród 26. bibliotek jako m.in. ta, która posiada 100% zbiorów zwartych ( ponad 47 tysięcy woluminów) wprowadzonych do systemu ALEPH.
Centrum Doradztwa Metodycznego zapewnia pomoc merytoryczną, metodyczną
oraz w procesie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. Ponadto
oferuje pomoc w rozwoju umiejętności zawodowych nauczycieli, w tym w pełnieniu
funkcji opiekuna stażu. Zadania placówki w szczególności obejmują: upowszechnianie
nowych metod, technik, form i środków dydaktycznych, wspieranie i rozwijanie uzdolnień poprzez organizację konkursów recytatorskich, ortograficznych, plastycznych itp.,

upowszechnianie osiągnięć nauczycieli, organizowanie i realizację procesu doskonalenia
i dokształcania nauczycieli w zakresie kompetencji specjalistycznych, dydaktycznych
i psychologicznych oraz zapewnianie różnorodnych form doskonalenia i dokształcania
nauczycieli. Oferta Centrum skierowana jest do nauczycieli i wychowawców wszystkich
typów szkół i placówek oświatowych powiatu jaworskiego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma za główne zadanie wspomaganie
rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, świadczenie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, a także ich rodzicom,
opiekunom i nauczycielom. Pracownicy poradni pomagają uczniom w przypadku
trudności w nauce, kłopotów wychowawczych, problemów emocjonalnych, zaburzeń mowy, trudności w wyborze zawodu oraz nieprawidłowych relacji w klasie
i w rodzinie.
Placówka kompleksowo realizuje swoje zadania statutowe i funkcjonuje na podstawie opracowanych wewnętrznych dokumentów. Objęła opieką merytoryczną i metodyczną nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
powiatu jaworskiego. Nadrzędnym jej celem jest wspomaganie nauczycieli w ich wszechstronnym rozwoju zawodowym oraz udzielanie wsparcia placówkom oświatowym w ich
działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Cenną inicjatywą było podpisanie porozumień z gminami powiatu jaworskiego w sprawie dofinansowania organizacji
doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz dotacji na dofinansowanie badań przesiewowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, centrum organizuje wiele konkursów przedmiotowych. Łącznie od 2005 roku zorganizowano około 150. konkursów,
w których na etapach szkolnych, gminnych i powiatowych wzięło udział około 15 000
uczestników.
Uwzględniając kluczową rolę nauczycieli w realizacji zadań oświatowych, placówka
opracowuje oferty doskonalenia, zapewniające zaspokajanie potrzeb środowiska, również
w zakresie awansu zawodowego.
Corocznie PCPP-PiDM organizuje Powiatowe Targi Edukacyjne,
na które zaprasza wszystkie szkoły
powiatu jaworskiego oraz wydawnictwa edukacyjne i instytucje związane
z edukacją. Targi cieszą się dużym
zainteresowaniem przede wszystkim
wśród młodzieży gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli powiatu jaworskiego.
Biblioteka Pedagogiczna kontynuuje cenne inicjatywy. Regularnie
odbywają się spotkania Zespołu
Targom towarzyszą różnego rodzaju pokazy
Samokształceniowego Bibliotekarzy
Szkolnych, prowadzone są również
lekcje biblioteczne dla uczniów przedszkoli i szkół powiatu jaworskiego. Wspólnie
z Muzeum Regionalnym w Jaworze w latach 2006-2010 realizowała biblioteka projekt
z edukacji regionalnej: Ocalić od zapomnienia. Losy Polaków przesiedlonych na Ziemię
Jaworską w latach 1945-1949. Projekt realizowany był we współpracy z szkołami podstawowymi nr 1, 4 i 5, gimnazjami nr 1 i 2 oraz Powiatowym Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jaworze. Ogółem wzięło w nim udział 983. uczniów.

7

8

Nowe inicjatywy
Centrum podejmuje ciągle nowe inicjatywy. Powołało m.in. do życia zespoły samokształceniowe: początkowo dla nauczycieli języka polskiego i matematyki, a następnie
z nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz dla pedagogów szkolnych. Cyklicznie organizowane są konferencje dla dyrektorów szkół i placówek z całego
powiatu. Zapewnia to systematyczny przepływ informacji, przekazywanie nowej oferty
PCPP-PiDM, informowanie dyrektorów o zmianach w prawie oświatowym oraz interpretowanie tych przepisów, organizowanie szkoleń dla kadry kierowniczej.
Kilka razy w roku szkolnym odbywają się w Centrum spotkania pedagogów szkolnych w ramach specjalnie do tego powołanego zespołu, którym kieruje psycholog i pedagog.
Pozwala to na wymianę doświadczeń, stałą współpracę i przepływ informacji między placówką a szkołami. Jednocześnie odbywają się szkolenia o różnej tematyce, opracowywane są wspólne działania.
Od roku szkolnego 2008/2009 odbywa się w Jaworze Powiatowa Gala Laureatów,
której ideą jest podsumowanie powiatowych konkursów przedmiotowych oraz zaprezentowanie laureatów. W przedsięwzięciu organizowanym przez centrum biorą udział placówki oświatowe powiatu jaworskiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne). Otrzymują one certyfikaty za kształtowanie wszechstronnej osobowości uczniów, wspieranie rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i talentów w ramach
powiatowego programu „Szkoła Otwarta na Wspieranie Uzdolnień”.
PCPP-PiDM w Jaworze poprzez działania Otwartej Pracowni Wspierania Uzdolnień
zachęca nauczycieli do budowania szkolnych systemów wspierania uczniów zdolnych,
tworzy warunki do prezentowania osiągnięć, zdobywania i wymiany doświadczeń.
Wspieranie rozwoju uczniów, a także dobre motywowanie ich do uczenia i doskonalenia
się oraz pracy nad sobą - to dziś pierwsze i kluczowe zadanie szkoły. Można je wykonać przez zasadniczą zmianę strategii i stylu działania całej szkoły oraz metodyki pracy
nauczycieli. Powiatowa Gala Laureatów Konkursów wpisuje się w Dolnośląski System
Wspierania Uzdolnień, mający na celu promowanie uczniów zdolnych w środowisku
lokalnym.
W Poradni Psychologicznej
zostało powołane koło, w skład
którego wchodzą wszyscy chętni
logopedzi zatrudnieni w szkołach
i placówkach powiatu. Spotykają
się oni systematycznie na terenie
różnych placówek, wymieniają się
doświadczeniami, dzielą przykładami dobrych praktyk, prowadzą
szkolenia, zapoznają się wzajemnie z różnymi metodami pracy
dydaktycznej, wspólnie opracowują materiały dydaktyczne i pomoce ułatwiające codzienną pracę
Gala laureatów z uczniami.
Ważnym przedsięwzięciem
w kalendarzu imprez jest Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, zorganizowany
przez Polski Związek Logopedów w ramach Ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Diagnoz
Logopedycznych. W tym dniu swoją pomoc świadczą logopedzi z różnych szkół i placówek powiatu jaworskiego. Podczas badań sprawdzane są funkcje oddychania i połykania,

zgryz i warunki anatomiczne narządów mowy, słuch (orientacyjnie), poprawność artykulacyjna raz kompetencje językowe. Logopedzi udzielają informacji rodzicom na temat
stwierdzonych nieprawidłowości oraz możliwości pracy terapeutycznej.
PCPP-PiDM organizuje również Dzień Otwarty, w ramach którego oferuje bezpłatne
porady i konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów (psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne), dotyczące trudności wychowawczych i w nauce. Dokonywana jest
również wstępna diagnoza dojrzałości przedszkolnej i gotowości szkolnej. Pracownicy
udzielają porad i konsultacji dla nauczycieli na temat pomocy uczniom z problemami, jak
i też uczniom zdolnym.
W 2009 roku odbyło się I Forum Ekologiczne, które było podsumowaniem projektu
pt. Ranking działalności ekologicznej placówek powiatu jaworskiego „Ekoszkoła 2009”.
Celem przedsięwzięcia było promowanie postawy proekologicznej wśród uczniów
i mieszkańców powiatu jaworskiego, pogłębianie wiedzy na temat stanu środowiska oraz
pobudzanie uczniów do podejmowania działań, mających na celu poprawę jego stanu.
Głównymi zadaniem uczestników projektu był udział w akcjach ekologicznych o zasięgu
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także nawiązanie współpracy
z organizacjami zajmującymi się edukacją ekologiczną i promowanie działań
ekologicznych w powiecie
jaworskim. W ramach projektu odbyły się warsztaty
dla szkolnych koordynatorów projektu „Ekoszkoła
2009”. Podczas Forum
Starosta Powiatu wręczył
certyfikaty
„Ekoszkoła
2009” dyrektorom 10. placówek.
Kolejną
inicjatywą
I Festyn Ekologiczny
Centrum są powiatowe konferencje. Do niezwykle udanych i cieszących się dużym zainteresowaniem należały m.in.
Powiatowa Konferencja „Razem łatwiej - profilaktyka uzależnień”, której celem było
przedstawienie i omówienie wyników ankiet dotyczących problemu uzależnień wśród
młodzieży z terenu powiatu jaworskiego. Każda szkoła otrzymała pakiet materiałów
informacyjno-edukacyjnych oraz płytę zawierającą materiały pokonferencyjne. Dyrektor
PCPP-PiDM podkreśliła, jak ważną sprawą jest połączenie wszystkich działań i wysiłków
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. W związku z tym wyszła z propozycją utworzenia sieci pomocowych i powołania powiatowych koordynatorów ds. uzależnień.
W 2008 r. w Jaworskim Ośrodku Kultury odbyła się Powiatowa Konferencja promująca Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień, zorganizowana przez Powiatowe
Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze. Jej celem było przede wszystkim propagowanie DSWU na terenie powiatu jaworskiego, promowanie uzdolnień uczniów poszczególnych placówek oświatowych, a także
wymiana doświadczeń w tym zakresie. Promowanie DSWU jest jednym z priorytetów
centrum, które zachęca nauczycieli do udziału w kursie pn. „Lider wspierania uzdolnień”,
którego ukończenie warunkuje ubieganie się o akredytację DSSWU (Dolnośląskiej Sieci
Szkół Wspierających Uzdolnienia). Za ważną inicjatywę można uznać program pracy
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z dzieckiem zdolnym pn. „Mały geniusz”, który został opracowany dla dzieci uzdolnionych matematycznie, lingwistycznie oraz posiadających duże zdolności ogólne.
Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności
dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami, a także umożliwianie, wyzwalanie
i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka, sprzyjanie uruchomieniu się jego
potencjału intelektualnego.
W roku szkolnym 2010/2011 Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno
– Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze uzyskało tytuł „Miejsce
Odkrywania Talentów”, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery placówka zorganizowała w 2009 r.
powiatową konferencję „Kariera zawodowa ucznia. Od nauki do pracy”. Jej celem było
wypracowanie
wspólnego stanowiska w sprawie
potrzeby
zatrudnienia
w szkołach
doradców
zawodowych,
zwrócenia
uwagi na ten aspekt władzom
samorządowym,
dyrektorom szkół oraz
nauczycielom. Uczestnicy
konferencji uzyskali od
dyrektora
Powiatowego
Urzędu Pracy informację
na temat zapotrzebowania
na rynku pracy na terenie powiatu jaworskiego.
Od prezes Pracodawców
Powiatowa Konferencja Ziemi Jaworskiej można
promująca Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień było dowiedzieć się o wymaganiach pracodawców
dotyczących kompetencji absolwenta. OTK organizowany jest przez nasze Centrum
cyklicznie.
Swoje cele placówka osiąga dzięki wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń,
twórczych postaw osób realizujących zadania oraz efektywnej współpracy z szeroko pojętym środowiskiem edukacyjnym. Otwartość i elastyczność w tworzeniu oferty dla swoich
odbiorców, dbałość o rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej, życzliwość i klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom zapewniają właściwą jakość doradztwa metodycznego
i doskonalenia zawodowego w PCPP-PiDM w Jaworze.
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Nasze małe ojczyzny
- powiat jaworski
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Krystyna Pac-Marcinkowska

Panorama powiatu jaworskiego
Ziemia Jaworska położona jest w południowo – zachodniej części Dolnego Śląska
i obejmuje niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym teren Gór i Pogórza
Kaczawskiego. Powiat jaworski powstał w wyniku reformy administracyjnej w roku 1999. W skład powiatu wchodzi 6 gmin: Bolków, Jawor, Męcinka, Mściwojów,
Paszowice, Wądroże Wielkie, obejmując zasięgiem 84 miejscowości. Największą jest
oczywiście Jawor jako siedziba władz powiatowych.
Jawor jest miastem o bardzo długiej historii i bogatej tradycji. Swoja nazwę wzięło
od słowiańskiej nazwy drzewa jawor, charakterystycznego dla krajobrazu sudeckiego.
Brak dokumentów lokacyjnych nie pozwala na dokładne określenie daty nadania mu praw
miejskich, ale przyjmuje się na podstawie badań archeologicznych, tekstów źródłowych
(m.in. Kronik Thietmara), że nastąpiło to w pierwszej połowie XIII wieku. Ok. roku 1274
Jawor, w wyniku wydzielenia przez Bolesława Rogatkę swojemu najstarszemu synowi
Henrykowi V Grubemu dzielnicy książęcej, stał się stolicą samodzielnego księstwa jaworskiego. Pod koniec XIII wieku, na wskutek zmian terytorialnych w tej części Śląska
po śmierci Henryka IV Prawego, rozwijał się w ramach księstwa świdnickiego - jaworskiego, w roku 1368 znalazł się pod zwierzchnictwem Czech.
Do XIV wieku Jawor był liczącym się w regionie ośrodkiem handlowym, a do
XVIII wieku - jednym z głównych ośrodków tkactwa śląskiego, co przyczyniało się
systematycznie do wzrostu zamożności jego mieszkańców. W XVI wieku – okresie reformacji – dominującym wyznaniem w regionie stał się protestantyzm, co w czasie wojny
trzydziestoletniej (1618 – 1648) doprowadziło do okrutnych represji ludności. XVIII wiek
upłynął pod znakiem wyniszczających wojen śląskich oraz zmiany władców na królów
pruskich. Wtedy to miasto przyjęło nazwę Jauer, będącą zgermanizowaną formą pierwotnego określenia.
W roku 1776 miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone przez pożar. W związku
z gwałtownym rozwojem gospodarki lokacyjnej i szybkim przyrostem liczby mieszkańców w XIX wieku miasto znowu zaczęło się intensywnie rozwijać. Powstały wtedy jego
nowe dzielnice, wykraczające poza granice średniowiecznej starówki. Uruchomiona
została pierwsza linia kolejowa, a od 1901 roku pierwsi jaworzanie mogli korzystać
z telefonów. Jeszcze przed pierwszą wojną światową rozpoczęła się budowa kanalizacji
miejskiej. Powstają wtedy na znak dużej aktywności mieszkańców liczne stowarzyszenia i kluby, np. Towarzystwo Śpiewacze, Stowarzyszenie Rzemieślników Ręcznych,
Męskie Stowarzyszenie Gimnastyczne, Kupiecki Klub Rozrywkowy, Ewangelickie
Stowarzyszenie Czeladników. Wydawane są dwa pisma: Jaworska Gazeta Miejska
i Dziennik Jaworski. Powstają szkoły (w tym dla dziewcząt) i zakłady pracy. Sprawnie
działa sąd , a w 1871 następuje uroczyste otwarcie nowej siedziby loży masońskiej Święty
Marcin pod Trzema Kłosami. Okres międzywojnia przedstawia się raczej jako okres
stagnacji miasta, choć w 1919 roku miasto zostało zelektryfikowane, a 10 lat później
uruchomiono z inicjatywy Karla Koschwitza, nauczyciela i kolekcjonera historycznych
pamiątek, Muzeum Regionalne. Po II wojnie światowej Jawor znalazł się ponownie
w granicach Polski. Przy jego odbudowie zachowano średniowieczny układ urbanistyczny miasta. Powoli zaczęły rozwijać się alternatywne gałęzie przemysłu: maszynowego,
chemicznego, spożywczego.
Jawor jest miastem kryjącym liczne zabytki. Odwiedzający mogą podziwiać
usytuowany w centrum neorenesansowy ratusz z gotycką wieżą z drugiej połowy XIV
wieku (obecnie siedziba władz miasta), nielicznie ocalałe kamieniczki w rynku z XVI

i XVII wieku (i nadzwyczaj dobrze „komponujące” się z nimi kamieniczki współczesne
z malowniczymi podcieniami), kościół pod wezwaniem św. Marcina, zbudowany z kamienia w XIV wieku, następnie przebudowany w XVI i XVII wieku (z zachowanymi
portalami gotyckimi i bogato zdobionym portalem renesansowym), barokowy drewniany kościół ewangelicko-augsburski, tzw. Kościół Pokoju (o którym warto przeczytać
w odrębnym artykule tegoż numeru DŚ). Warto skorzystać ze strony internetowej miasta
(www.jawor.pl), aby odbyć wirtualny spacer. Z pewnością nie może być to substytut autentycznej wizyty, ale – jak zawsze – warto przygotować się intelektualnie i mentalnie do
odkrywania historii.
Strona internetowa powiatu jaworskiego promuje swój region jako ten, przez
który wiodą liczne szlaki turystyczne, w tym najbardziej znane: Szlak Cysterski,

Jawor - kamieniczki w Rynku.

Gotycki kościół pod wezwaniem
św. Marcina w Jaworze.
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Szlak Kopaczy oraz Szlak Wygasłych Wulkanów, jak nazywa się Góry i Pogórze
Kaczawskie ze względu na obecność licznych wzniesień o pochodzeniu wulkanicznym. Do atrakcji turystycznych Ziemi Jaworskiej zaliczamy: Górę Bazaltową, Wąwóz
Myśliborski, Organy Myśliborskie. Na ziemi jaworskiej znajduje się tragiczna pamiątka
historii najnowszej z okresu II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Gross-Rosen.
Nie sposób nie wspomnieć o zamku w Bolkowie, największej średniowiecznej budowli wzniesionej przez Piastów. Jest malowniczo położony na wzgórzu: z trzech stron
zwrócony do miasta, natomiast z czwartej strony widać strome zbocze i dolinę rzeki
Nysy Szalonej. Budowla podzielona jest na zamek górny, średni i dolny. Każda z nich
ma wysokie mury, baszty i budynki mieszkalne. Zwiedzanie zaczyna się od 25-metrowej
wieży dziobowej (jedynej tego rodzaju w Polsce) z lochem głodowym i tarasem widokowym, pozwalającym podziwiać Pogórze Bolkowskie, zamek w Świnach, część Sudetów
Środkowych i samo miasto, niegdyś otoczone wysokim grubym murem. W swojej historii
zamek był wielokrotnie oblegany, m.in. przez wojska czeskie pod dowództwem rycerzy
z Czernej (1245r.) i podczas wojen husyckich. Dopiero w roku 1463 został wzięty szturmem przez króla czeskiego, Jerzego z Podjebradu, 5 lat później przez mieszczan wrocławskich i świdnickich, zbuntowanych przeciwko grabieżczej działalności Jana z Czernej,
a w XVII wieku, podczas wojny trzydziestoletniej, przez oddziały wojska szwedzkiego.
Zamek rozbudowywano niemal do połowy XVI wieku. Gotycka rozbudowa przypadła na
okres panowania książąt Bernarda i Bolka II, doprowadziła najprawdopodobniej do połączenia istniejących już skrzydeł zabudowy w jeden budynek mieszkalno-gospodarczy.
W ostatniej fazie rozbudowy, w okresie renesansu, uczestniczył znany architekt Jakub
Parr, dzięki któremu wykonano zewnętrzny mur, przystosowany do użycia broni palnej
oraz budynek mieszkalny, zwany Domem niewiast – obecnie muzeum z kolekcją mebli,
broni (zbiór kolczug, mieczy, halabard, hakownic, zbroi płytowych), tablicą genealogiczną Piastów świdnicko - jaworskich, cennymi eksponatami rzemiosła użytkowego ( m.in.
naczynia cynowe, miedziowe).
W roku 1703 zamek został zakupiony przez Zakon Cystersów z Krzeszowa,
a w 1810 – po sekularyzacji zakonu, przeszedł na własność skarbu państwa. Powoli popadał w ruinę i dopiero w drugiej połowie wieku XX zaczęła się powolna odbudowa zamku,
przerywana różnymi wypadkami dziejowymi. Obecni włodarze miasta, a także działające
od 1994 roku Bractwo Rycerskie Zamku Bolków, dzięki cyklicznie organizowanym turniejom rycerskim, które należą do jednych z bardziej prestiżowych w Polsce, przyciągają
do miasta i zamku gości z Polski i zagranicznych, głównie z Czech i Niemiec. Odbywają
się tu ponadto występy teatrów, koncerty muzyki dawnej i tańca dawnego. Odwiedzający
często mogą przyglądać się działaniom ludzi pasjonatów, doskonalących swoje umiejętności w posługiwaniu się średniowieczną bronią czy prezentujących zamierzchłe obyczaje kultury dworskiej. Z pewnością prowadzona działalność, połączona z tradycyjną
funkcją muzeum, stwarza możliwość czynnego poznawania historii i tradycji swojej
małej ojczyzny.
Bibliografia:
1. Historia Śląska, pod red. M. Czaplińskiego, Wrocław 2002
2. Skoczylas-Stadnik Barbara, Zabytkowy Jawor, Muzeum Regionalne, Jawor 1997
3. www.ziemiajaworska.pl
4. www.jawor.pl
5. www.zamek-bolkow.info.pl
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O jaworskiej pisarce sprzed wieków
– Henrietcie Wilhelminie Hancke
Czy była szczęśliwa? – trudno stwierdzić. Wiemy na pewno, że jej kariera pisarska
w dawnych Prusach była ewenementem. W XVIII w. na terenach pruskich panowało społeczne przeświadczenie, że wszystkie działania wzorowej kobiety powinny koncentrować
się wokół trzech „K”: Kirche, Kinder, Küche, które były jedynymi wyznacznikami akceptowanego moralnie bytowania istoty płci żeńskiej na ziemi. Henrietta Wilhelmina jako
żona pastora tym bardziej podlegała temu prawu… Przyjrzyjmy się zatem tej niezwykłej
postaci.
Urodziła się w 1785 roku w Jaworze w rodzinie kupca Arndta. W wieku trzydziestu
lat wyszła za mąż za znacznie starszego pastora Hancke z Dyhernfurtu. Dzięki niemu
poznała wdowę po ministrze von Hoym, co umożliwiło jej zaznajomienie się z życiem
arystokracji śląskiej.
Po śmierci męża w 1819 roku Henrietta musiała utrzymać i wychować pięcioro
dzieci z dwóch poprzednich małżeństw pastora. Jednym ze sposobów pozyskania środków do życia było podjęcie pracy pisarskiej, co okazało się dobrym pomysłem, gdyż
szybko znalazła grono wiernych czytelników. Henrietta powróciła do domu rodziców
w Jaworze. Jej dorobek pisarski to przede wszystkim powieści familijne, przeznaczone
głównie dla kobiet, o silnym wydźwięku dydaktycznym oraz sentymentalne romanse.
Pisała bardzo dużo, zdarzało się, że wydawała po kilka powieści w ciągu roku. Opisywała
w nich zwykłą, szarą rzeczywistość. Jej powieści były ulubioną lekturą dziewcząt i kobiet
w pierwszej połowie XIX wieku. Bohaterkami były z reguły kobiety, które wychodziły
za mąż z rozsądku i z konieczności, rezygnując świadomie z pierwszych porywów serca.
We wszystkich powieściach bohaterki z pokorą przyjmowały dramatyczny bieg zdarzeń
życiowych w swym domu i w rodzinie. Źródłem natchnienia dla Henrietty były często
losy znanych jej mieszkańców Jawora.
Wydane w 1860 roku w Hanowerze „Dzieła zebrane” Henrietty Hancke obejmują
w sumie 64 tomy. Wiele z nich napisała w pokoju rodzinnego domu (przy oknie wychodzącym na jaworski Rynek), z którego przez ostatnie lata (ze względu na stan zdrowia)
praktycznie nie wychodziła. W swoim czasie była to autorka bardzo popularna. Jej książki
tłumaczono m.in. na angielski, szwedzki, duński, rosyjski i polski.
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Henrietta Hancke zmarła 5 czerwca 1862 roku. Pochowano ją na ewangelickim
cmentarzu przy Kościele Pokoju. Grób, podobnie jak reszta nekropolii, został zniszczony
w 1970 r. W 1997 na ścianie frontowej rodzinnego domu Henrietty Hanke wmurowano
tablicę pamiątkową.

Fot. Dom Henrietty, widok tablicy pamiątkowej
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Jawor podczas Europejskich Dni Dziedzictwa
na Dolnym Śląsku
Nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi ci nad głową.
(scenarzysta polski – Jacek Wejroch)
Już po raz dziewiętnasty Polska uczestniczyła w największym w Europie projekcie
społecznym i edukacyjnym - Europejskich Dniach Dziedzictwa. Jak czytamy na stronie
głównej dolnośląskiego koordynatora dolnośląskich przedsięwzięć tego wydarzenia,
Muzeum Narodowego we Wrocławiu, EDD to (…) najważniejsze święto zabytków. Ich
głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Nadrzędnym celem EDD jest zatem
wzrost świadomości społecznej na temat roli dziedzictwa w życiu społecznym, dialog międzykulturowy, budowanie tożsamości regionalnej i narodowej.
Tematem wrześniowej edycji w 2011 roku były Kamienie milowe. Na stronie
głównej oddziału wrocławskiego koordynatora prac - Muzeum Etnograficznego (jednego z oddziałów Muzeum Narodowego) - pojawiła się zachęta do społecznych działań
w ramach jak najszerszej jego interpretacji. Wrocławscy organizatorzy proponowali
wszystkim zainteresowanym, także instytucjom regionalnym na Dolnym Śląsku,
współtworzenie programu obchodów EDD w taki sposób, by wykorzystać wiedzę
i pasję w promowaniu i dokumentacji wydarzeń ważnych zarówno dla dziejów regionu,
a może nawet Europy, jak i tych, które zmieniały bieg historii najbliższej (…) społeczności, okolicy.
W wyniku tej współpracy powstał program, który umożliwił obejrzenie wykorzystywanych we wcześniejszych edycjach EDD zasobów dziedzictwa materialnego regionu
(np. przepięknych zamków w Dolinie Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej), a także umożliwił promocję innym mniej znanym krajoznawczo, lecz niezwykle atrakcyjnym
miejscom dolnośląskim. Należy podkreślić, że wiele atrakcji prezentowanych podczas
EDD nie jest dostępnych na co dzień. Ich kolejny walor związany jest z możliwością
uczestnictwa w tym, co niezwykłe…

18

Podczas ostatnich Dni Dziedzictwa odwiedziłam Jawor. Turyści kojarzą go najczęściej z Kościołem Pokoju – jedną z dwóch unikatowych budowli, które zachowano na
Dolnym Śląsku (drugi znajduje się w Świdnicy). Dopiero podczas wędrówki przez miasto można poznać i docenić piękno jego materialnego dziedzictwa kulturowego. Trudno
rozstrzygnąć, co bardziej godne uwagi: Rynek z podcieniami, niezwykłej urody Ratusz
ze strzelistą wieżą i Salą Rajców o bajecznych witrażach, gotycki kościół św. Marcina,
kaplica św. Wojciecha – jeden ze śladów obecności Żydów w Jaworze, a może Teatr
Miejski?...
Obchody EDD umożliwiły uczestnictwo w niezwykłym dla Jawora wydarzeniu.
Otwarły zwiedzającym drzwi do – zazwyczaj zamkniętej - bastei Zamku Anioła z XVI
wieku. Turyści i mieszkańcy mogli wtedy obejrzeć zabytek wraz z sześcioma krzyżami
pokutnymi, wmurowanymi w jego zachodnią ścianę.

Fot. E. Rybczyński, Krzyże wmurowane w ścianę bastei Zamku Anioła.

Pojawienie się krzyży, nazywanych w literaturze kamiennymi pomnikami średniowiecznego prawa karnego, można uznać za metaforyczny kamień milowy w rozwoju
polskiej jurysdykcji, dlatego miejsca tego nie mogło zabraknąć wśród propozycji tegorocznych EDD. Rolę przewodnika w tym zazwyczaj niedostępnym miejscu pełnił
wiceprezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Księstwo Jaworskie”, pan Piotr
Pacak. Nielicznym zwiedzającym tłumaczył, jak istotne są te niepozorne świadectwa
zmian w prawie. Krzyże pieczętowały bowiem umowy pojednawcze (kompozycyjne)
między rodziną ofiary (za jej zgodą) i zabójcą, które zawierano przed sądem. Nie każde zabójstwo było przecież występkiem umyślnym… W myśl średniowiecznego prawa
odwetu - za śmierć karano śmiercią. Umowy kompozycyjne stanowiły ogromny postęp
w zakresie jurysdykcji. W XIII-wiecznym kodeksie prawa Zwierciadło Saskie czytamy:
„Kto zabije umyślnie, wedle prawa ma być karany. Kto zabije przygodnie, że jawnie to
będzie, gardła tracić nie powinien, tylko zapłacić” (źródło – ulotka towarzysząca wydarzeniu Krzyże i kapliczki pokutne w powiecie jaworskim). Krzyże stawiano od XIII do
XVIII wieku w miejscach zbrodni, a fundował je zabójca. Najwięcej zachowało się ich
w Europie zachodniej i środkowej, a zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Ich szczególnie duża
ilość w powiecie jaworskim może świadczyć – z jednej strony – negatywnie o temperamencie mieszkańców, z drugiej strony – pozytywnie o poziomie cywilizacyjnym ludzi,
zamieszkujących te tereny. Na co dzień w Jaworze obejrzeć można dwa krzyże pojednania, umieszczone przed siedzibą Muzeum Regionalnego.

Mieszkańcy Jawora już zdają sobie sprawę z bogactwa, jakie posiadają. Na stronie
głównej Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Księstwo Jaworskie” można znaleźć informację o rozpoczęciu pracy nad ważnym projektem „Enklawa przyrodniczo-kulturowa”
w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju”, który wiąże działania instytucji regionalnej oraz plany społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze. Jak
czytamy: „Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców Jawora, dotyczącej walorów przyrodniczo-kulturowych miasta i regionu,
współpraca i zaangażowanie społeczności szkolnej, lokalnej oraz władz samorządowych
w działania na rzecz edukacji środowiskowej i regionalnej, podniesienie skuteczności
edukacji przez przygotowanie „zielonej klasy” i ogrodu botanicznego oraz promowanie
walorów kulturowych wśród uczniów, mieszkańców Jawora i turystów przez wykonanie tablic informacyjnych o jaworskich fortyfikacjach i zabytkach. (…) nasza szkoła
zlokalizowana jest przy zabytkowych murach obronnych Jawora, które powstały prawdopodobnie pod koniec XIII w. oraz bastei, zwanej Zamkiem Anioła. Planujemy zagospodarowanie terenu przy murach obronnych i Zamku Anioła w celu powstania zielonej
klasy, stanowiska dydaktycznego o zabytkach i gatunkach roślin oraz ogrodu z działami
tematycznymi, pozwalającymi na prowadzenie obserwacji na lekcjach biologii, m.in. flory wiosennej, sukulentów, paproci i mchów.
Korzystajmy podczas EDD z uchylonych lub szeroko otwartych drzwi wielu zabytków, zazwyczaj niedostępnych i zamkniętych na głucho. Nie zapomnijmy o włączaniu
młodzieży w nasze poszukiwania i działania. Jeśli zostanie umiejętnie zainteresowana
ciekawą przeszłością regionu, doceni wartość wspólnego dziedzictwa kulturowego i zatroszczy się o nie. Może młodzi ludzie nie będą wtedy szukać szczęścia jedynie w gwiazdach obcego nieba, lecz docenią je we własnym kraju…
Krystyna Pac-Marcinkowska

Kościół Pokoju w Jaworze na liście światowego
dziedzictwa kulturowego
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy od 2001 roku figurują na liście światowego
dziedzictwa UNESCO, nic więc dziwnego, że są chlubą Dolnego Śląska. Mają one podobną historię, bowiem powstały po wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej, przegranej
przez protestantów, którzy na Śląsku od dawna stanowili większość. Ponieważ jednak
to zwycięzcy dyktują warunki, protestantom
odebrano, zresztą w imię obowiązującej zasady: cuius regio, eius religio (czyja władza,
tego religia) budowle sakralne, a w akcie
„łaski” pozwolono wybudować jedynie trzy
nowe kościoły, z zastrzeżeniem jednak, że
spełnią surowe warunki: powstaną poza murami miasta, surowcem budowlanym będą
wyłącznie nietrwałe materiały typu: drewno,
słoma, glina, piasek, nie będą miały charakterystycznej wieży i dzwonów, nie nadwyrężą
miejskiego budżetu, nie będą miejscem proŹródło: www.atlas.pl/jawor-kosciol-pokowadzenia szkół parafialnych, a ich budowa
ju-park.html
nie potrwa dłużej niż rok. Jakby na przekór
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ówczesnym decydentom to, co miało być kruche i nietrwałe, przetrwało ponad 350 lat,
opierając się zawieruchom wojennym i rabunkowej polityce kolejnych najeźdźców ziemi
śląskiej. Kościół Pokoju w Jaworze zaprojektowany został przez Albrechta von Säbischa,
cenionego śląskiego architekta, a pracami budowlanymi bezpośrednio
kierował Andreas Gamper. Kamień
węgielny pod budowlę położono
w kwietniu 1654 roku, a już 30 września następnego roku gotowa była do
wyświęcenia sala kościelna. Kościół
jest dużą trójnawową bazyliką, wykonaną techniką szkieletową (inaczej
ryglową) w wariancie szachulcowym
– przestrzenie szkieletu wypełniono
pionowymi belkami, które następnie
oblepiono gliną zmieszaną ze słomą.
Źródło: www.atlas.pl/jawor-kosciol-pokoju-em- Dach kościoła został pokryty gontem.
pory-malowidla.html Słupy konstrukcji malowane były na
czarno lub ciemny brąz, co kontrastowało z bielonymi wapnem polami ścian. Powiększenie świątyni nastąpiło dzięki czterem
kondygnacjom empor – drewnianych balkonów, przy czym dwie powstały od razu, a dwie
w latach 80. Dzięki nim świątynia może pomieścić jednorazowo 6000 osób.
Jedynym elementem z cegły jest wieża, dobudowana na początku XVIII wieku,
gdy ugoda altansztadzka złagodziła nieco stosunki między katolikami i protestantami. Wtedy
to oficjalnie kościoły pokoju uzyskały zgodę na
doposażenie w dzwony i wieże, ponadto zezwolono na budowę sześciu ewangelickich „kościołów
łaski”. Początkowo, ze względu na brak środków
finansowych, wystrój kościoła w Jaworze był bardzo skromny, ograniczał się do prowizorycznych
sprzętów. Świetności kościół nabrał w latach 70.
XVII wieku, gdy stanęły w nim nowy ołtarz, ambona
i chrzcielnica. Ołtarz, pierwotnie przedstawiający
Ostatnią Wieczerzę, wykonany został w warsztacie
Michaela Schneidera z Kamiennej Góry. W XIX
wieku wymieniono temat w polu głównym ołtarza
na Modlitwę w Ogrójcu. Po bokach znajdują się postacie Mojżesza i Jana Chrzciciela. Ambona – dzieło
Matthiasa Knothe, powstała zgodnie z tradycją amŹródło: www.atlas.pl/jaworbon protestanckich na terenie Śląska w XVII wieku.
kosciol-pokoju-barokowa-amboKosz ambony zawiera figury czterech ewangelistów
na.html
oraz Mojżesza i Jana Chrzciciela, baldachim – postacie aniołów i figurę Chrystusa
Zmartwychwstałego, a na bramce widzimy postacie św. Piotra i św. Pawła. Szczególnie
bogato zdobione są balustrady empor. Na dwóch kondygnacjach, powstałych jako pierwsze, można oglądać obrazy ilustrujące sceny (143!) ze Starego i Nowego Testamentu,
m.in. Dzieje Apostolskie i Apokalipsę św. Jana, a na dwóch późniejszych, ufundowanych
przez bogate rodziny protestanckie, pejzaże z wkomponowanymi w nie zamkami, dworami szlacheckimi, tarcze heraldyczne i znaki (gmerki) cechów. Elementy konstrukcyjne pokryte są, zgodnie z estetyką baroku, polichromią z ornamentami roślinnymi. Kasetonowy

sufit wypełniony jest zaś ornamentami w śląskim stylu ludowym. Jak przystało na świątynie
protestanckie, i ta została wyposażona, choć dopiero w połowie
XIX wieku, w organy. Prospekt
organowy z roku 1855 został
wykonany przez Aleksandra
Lummerta, a rozbudowany pod
koniec wieku przez Heinricha
Schlaga. W latach 2002 – 2005
organy zostały pieczołowicie
odrestaurowane dzięki finansowemu wsparciu wielu osób
Źródło: www.atlas.pl/jawor-kosciol-pokoju-prospekti instytucji, m.in. Stowarzyszeniu
organowy.html
na Rzecz Badań i Utrzymania
Śląskich Organów (VEESO) oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzięki
temu co roku odbywają się w zabytkowym wnętrzu świątyni Jaworskie Koncerty Pokoju.
Kameralna muzyka w najlepszym wykonaniu jest nie tylko źródłem artystycznych doznań, ale także promuje unikatowy obiekt o olbrzymiej wartości historycznej i kulturalnej. Trudno sobie wyobrazić, żeby Dolnoślązacy nie mieli świadomości, jakiej rangi
zabytek znajduje się w ich regionie i nie próbowali go zwiedzić oraz polecić uwadze
turystów. To przecież arcydzieło sztuki inżynierskiej, wykorzystujące naturalne surowce,
szczególnie drewno, do granic technologicznych możliwości, dlatego spełniło niezwykle surowe kryteria odnośnie włączania zabytków do Listy Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Niedowiarków zachęcam do obejrzenia w Internecie prezentacji
multimedialnej, ukazującej Kościół Pokoju w Jaworze – to projekt wykonany jako praca
dyplomowa na wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Akademickiej w Łodzi
w roku akademickim 2010/2011 pod kierunkiem dr Ewy Potockiej (www.youtube.com/
watch?v=51c3CtAL1JQ). Mam nadzieję, że ukazane treści będą zachętą do zorganizowania wyprawy do Jawora, a nie alternatywną możliwością zdobycia wiedzy o zabytku.
Ważne jest bowiem, żeby poczuć zapach drewna, farb, usiąść w ławce i przenieść się
myślami w odległy wiek XVII, w którym, na fali religijnej nietolerancji, powstała perła
architektury śląskiej, gromadząca teraz nie tylko wiernych protestanckiej Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, ale i ludzi innych wyznań oraz agnostyków.
Bibliografia:
1. Agnieszka Seidel-Grzesińska, Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy [w:]
Kościoły Pokoju na Dolnym Śląsku, Głogów 2004, s. 42-56
2. Sztuka i dialog wyznań w XVI i XVII w., red. J. Harasymowicz, Warszawa 2000,
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Barbara Wołek

Tajemnice wrocławskiej wyspy – o Piasku
Od Redakcji
W 20. numerze naszego pisma pojawił się wstępny artykuł, rozpoczynający cykl
propozycji pracy regionalnej z uczniami, których pragniemy zapoznać z przeszłością
i pięknem wrocławskiego Piasku. Oto jedna z propozycji przedwycieczkowych działań
z młodzieżą. Zapraszamy do zabawy na terenie szkoły, a następnie, przygotowani historycznie do spaceru, odwiedźmy przepiękną Wyspę Piasek we Wrocławiu!
Oto zabawa Poznajmy historię Wyspy Piasek we Wrocławiu.
Instrukcja dla grupy I i II
1. Kochani, macie za zadanie znalezienie (np. na terenie boiska szkolnego, budynku szkoły itp. - w 8 miejscach) karteczek, na których umieszczone są 2 pytania dotyczące
historii Wyspy Piasek (w jednym przypadku 3).
2. Na kartkach znajdą się dwie odpowiedzi, z których należy wybrać jedną (właściwą).
3. Następnie z diagramu należy wykreślić litery, składające się na poprawne odpowiedzi.
4. Pozostałe litery utworzą hasła zabawy.
5. Wygrywa drużyna, która szybciej wywiąże się z zadania.
Krzyżówka I
Pytania do zabawy dla grupy I:
1. Jak na imię miała żona fundatora kościoła NMP na Piasku?
a. Anna,
b. Maria.
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2. Z jakiej miejscowości przybył do Wrocławia Obraz Matki Boskiej, umieszczony
w kościele NMP na Piasku?
a. Mariampol,
b. Podkamień.
3. Jak nazywali się zakonnicy, którzy mieszkali na wyspie Piasek?
a. augustianie,
b. dominikanie.
4. Jaki najstarszy zabytek romański zachował się w kościele NMP na Piasku?
a. portal,
b. tympanon.
5. Jaki ptak znajduje się w dłoniach biskupa na pomniku umieszczonym na Piasku
w 2005 roku?
a. gołąb,
b. orzeł.
6. Jaki most łączył wyspę Piasek z Ołbinem?
a. Tumski,
b. Młyński.
7. Jak nazywał się wrocławski biskup, autor listu do biskupów niemieckich?
a. Kominek,
b. Milik.
8. Ile naw ma kościół NMP na Piasku?
a. dwie,
b. trzy.
9. Jaki szlak handlowy prowadził przez Wyspę Piasek w średniowieczu?
a. turystyczny,
a. bursztynowy.
10. Jaki styl architektoniczny prezentuje kościół NMP na Piasku?
a. barok,
b. gotyk.
11. Jak miał na imię syn Piotra Włosta, możnowładcy Wrocławia, który jest umieszczony ze swoją Matką w portalu prowadzącym do zakrystii kościoła NMP?
a. Świętosław,
b. Władysław.
12. Jak nazywa się najstarszy most żelazny we Wrocławiu, którym można się dostać
na Piasek?
a. Młyński,
b. Piaskowy.
13. Jak nazywa się obecnie świątynia pod wezwaniem św. św. Cyryla Metodego
i św. Anny, który znajduje się na Piasku?
a. cerkiew,
b. bożnica.
14. Jaka instytucja mieści się obecnie w dawnym klasztorze augustianów na
Piasku?
a. biblioteka,
b. uczelnia.
15. Jaką nazwą określany jest obraz Matki Boskiej, umieszczony w nawie północnej
kościoła NMP na Piasku?
a. Passawska,
b. Zwycięska.

16. Jak nazywał się zakonnik, który odprawił nabożeństwa podczas Europejskich
Spotkań Młodych?
a. Roger,
b. Moris.
17. Jaki typ architektoniczny reprezentuje kościół NMP na Piasku?
a. hala,
b. bazylika.
Krzyżówka II
Pytania do zabawy dla grupy II:
1. Jak miał na imię pierwszy właściciel Wyspy Piasek?
a. Paweł,
b. Piotr.
2. Jak nazywał się wybitny wrocławianin, który współcześnie mieszkał na Piasku?
a. Tomaszewski,
b. Grotowski.
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3. Jakie stanowisko kościelne pełnił ksiądz, autor listu do biskupów niemieckich?
a. diakon
b. biskup
4. Do jakiej uczelni należy dawny klasztor augustianów na Piasku?
a. uniwersytet,
b. akademia.
5. Jaki zakon żeński zamieszkiwał kiedyś na Wyspie Piasek?

25

26

a. augustianki,
b. jadwiżanki.
6. Jak nazywa się obecnie świątynia pod wezwaniem św. św. Cyryla Metodego i św.
Anny, który znajduje się na Piasku?
a. cerkiew,
b. bożnica.
7. Jaki most łączył wyspę Piasek z Ołbinem?
a. Tumski,
b. Młyński.
8. Jaki najstarszy zabytek romański zachował się w kościele NMP na Piasku?
a. portal,
b. tympanon.
9. Jak nazywał się zakonnik, który odprawił nabożeństwa podczas Europejskich
Spotkań Młodych?
a. Roger,
b. Moris.
10. Jaka instytucja mieści się obecnie w dawnym klasztorze augustianów na
Piasku?
a. biblioteka,
b. uczelnia.
11. Jak miał na imię syn Piotra Włosta, możnowładcy Wrocławia, który jest umieszczony ze swoją Matką w portalu prowadzącym do zakrystii kościoła NMP?
a. Świętosław,
b. Władysław.
12. Ile naw ma kościół NMP na Piasku?
a. dwie,
b. trzy.
13. Jak nazywa się najstarszy most żelazny we Wrocławiu, którym można się dostać
na Piasek?
a. Młyński,
b. Piaskowy.
14. Jaki styl architektoniczny prezentuje klasztor na Piasku?
a. barok,
b. gotyk.
15. Jaki typ architektoniczny reprezentuje kościół NMP na Piasku?
a. hala,
b. bazylika.
16. Z jakiego kraju przywieziono obraz Matki Boskiej, umieszczony w nawie północnej kościoła NMP na Piasku?
a. Estonia,
b. Ukraina.
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Anatol Jan Omelaniuk

Przez kulturę regionalną do kultury
narodowej i europejskiej
W kontekście globalizujących i integrujących społeczność ludzką dążeń
mieszkańców współczesnej Europy i Świata, którzy używają pojęcia „wspólnota”
w znaczeniu „społeczeństwo europejskie”, „społeczeństwo amerykańskie”, coraz
bardziej ceni się znaczenie terminów „przebudzenie etniczne”, „powrót do korzeni”. W związku z tym coraz częściej rodzą się pytania o wartość tego, co narodowe
i regionalne.
Proces odradzania się etniczności i regionalności wiąże się z odnajdywaniem i uświadamianiem sobie przez poszczególne narody, wspólnoty etniczne i regionalne swojej historycznej, geograficznej, społecznej i kulturowej tożsamości. Świadomości regionalnej
powinna towarzyszyć działalność gwarantująca poszanowanie własnej podmiotowości
oraz poszanowanie i rozwój szeroko rozumianego własnego dziedzictwa.
Jan Paweł II, mówiąc o integracji europejskiej w sferze kulturowej, podkreśla, iż
ów jednoczący ruch „musi uwzględnić, na każdym etapie, mentalność i istniejące realnie
możliwości. Europa składa się z narodów o wspaniałej przeszłości, z kultur, z których
każda ma swoją oryginalną wartość. Trzeba będzie zawsze czuwać nad ich zachowaniem,
unikając zacierania różnic, które prowadziłyby do ich zubożenia”1. Przytoczona powyżej wypowiedź podkreśla jednoznacznie wartość różnorodności, tzn. regionalności dla
współczesnego życia społecznego. W praktyce oznacza to traktowanie regionalizmu jako
zjawiska ze wszech miar pozytywnego. Z idei regionalistycznych wynika, że rozważania
podstawowych problemów rzeczywistości muszą być widziane z perspektywy człowiekaosoby. Regionalizm domaga się aktywnej troski o podtrzymanie i dynamizowanie, tzn.
„konstruktywnego rozwijania tego, co nas odróżnia jako jednostki wspólnoty, tego, co
stanowi naszą tożsamość”. To właśnie problem różnorodności w ramach życia społecznego, a więc konieczności jej uznania, zaakceptowania i konstruktywnego rozwijania staje
się najistotniejszy.
Idea różnorodności wymaga przede wszystkim uznania podmiotowości poszczególnych mniejszych wspólnot w ramach większych społeczności. Jest to fundamentalna teza szeroko rozumianego regionalizmu. Każda grupa i społeczność regionalna,
jako faktycznie istniejące byty społeczne, posiadają swoją kulturową tożsamość i mają jej
świadomość. Obiektywną cechą i wyznacznikiem tej tożsamości jest całokształt kultury
materialnej i duchowej w formie sztuki, obyczaju, literatury, języka, dziedzictwa historii,
wierzeń religijnych, wartości moralnych i poczucie kulturowej wspólnoty. Faktyczne
poczucie tożsamości kulturowej przez poszczególne wspólnoty regionalne zakłada z kolei autentyczną możliwość kultywowania i rozwoju, a także ożywiania swego cennego
dziedzictwa, czyli wszystkiego, co własne i specyficzne. Chodzi zatem nie tylko o „pasywne” przechowywanie, ale także konstruktywne ożywianie i ubogacanie własnej kultury. W praktyce oznacza to, że żadna grupa regionalna nie może być pozbawiona szansy
na rzeczywiste kultywowanie i kreowanie rozwoju wszystkiego, co stanowi o jej istocie
i odrębności; tych działań nie mogą zahamować żadne procesy polityczno-społeczne, czy
to w formie świadomego niszczenia kultury, wchłaniania przez inne społeczności lub
narzucania obcej kultury. W problematyce szeroko rozumianego regionalizmu akcentuje
się zagadnienie jego wartości, to znaczy aksjologicznego wymiaru owej tożsamości społeczno-kulturowej poszczególnych wspólnot w odniesieniu do jednostki ludzkiej. Jest to
teza najważniejsza2.

Regionalizm podkreśla znaczenie dziedzictwa własnej kultury dla osoby ludzkiej, bo wartości własnego dziedzictwa wywierają niezaprzeczalny wpływ na rozwój
człowieka. Dlatego jego znaczenie jest szczególnie istotne w procesie edukacji ludzi
młodych. Wartości kultury regionalnej stwarzają człowiekowi możliwości rozwoju intelektualnego, duchowego, moralnego oraz religijnego, co potwierdza ks. prof. Henryk
Skorowski, rektor UKSW, mówiąc „Własna kultura regionalna jest szkołą dokonującą
rzetelnego i uczciwego rozwoju osoby”. Z ojczyzny prywatnej czerpiemy siły oraz inspirację do własnego rozwoju. Zatem w aspekcie aksjologicznym kultura regionalna w procesie wychowania osoby:
- pozwala poznać całokształt właściwego zachowania;
- dostarcza konkretnych przykładów właściwego bycia w świecie i we wspólnocie;
- dostarcza konkretnej „pomocy” w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań.
Przede wszystkim dziedzictwo kulturowe najbliższego środowiska umożliwia człowiekowi tzw. „zakorzenienie”, które wpływa bezpośrednio na odkrywanie własnej osobowej tożsamości. Jest to pierwszy wymóg realizacji podmiotowości. Konsekwentnie
dalej, poprzez wspomniane „zakorzenienie”, człowiek doświadcza tzw. „bycia u siebie”, co owocuje aktywnością na rzecz własnego środowiska i w środowisku. Zatem
regionalizm jawi się jako swoisty konglomerat kultury specyficznej dla danej społeczności, tradycji, terytorium wraz z krajobrazem i zamieszkującymi go ludźmi. Pojęcie
tożsamości regionalnej stoi w ścisłej relacji z regionem, a wyraża się w największym
skrócie prawdą o regionie specyficznym pod względem przyrodniczym, pod względem przeszłości i teraźniejszości, dziedzictwa i współczesności, w zakresie wspólnoty
będącej źródłem zobowiązań i sposobu zachowań ludzi, a także pod względem samej
świadomości wspólnoty. Tożsamość regionalna to wiodący typ tożsamości, polegającej
na historycznie uwarunkowanym, specyficznym kulturowo sposobie zachowania przez
daną zbiorowość ludzką, istnienia i ciągłości tego, co indywidualne, o odrębnej historii.
Całe zatem dziedzictwo historyczne, w formie określonych doświadczeń utrwalonych
i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, umieścić należy w ramach szeroko pojętej
kultury regionalnej. To ona służy zadzierzgnięciu więzi narodowych i utwierdza w poczuciu tożsamości3.
W takim rozumieniu poszczególne elementy kultury regionalnej, takie jak gwara,
strój, obyczaj mogą zanikać, ale jej całość trwa i nie ulega przeobrażeniom. Dopiero w ramach tej całości można wyszczególnić pewne zespoły elementów. Są to działy kultury
regionalnej, takie jak: życie religijne, moralność i wychowanie, nauka, literatura i sztuka,
obyczaj i historia. Wszystkie one są jednak różnymi aspektami jednej całości, ściśle ze
sobą powiązanymi i nawzajem się przenikającymi. Tak rozumiana kultura regionalna ma
dwie charakterystyczne cechy. Pierwszą z nich jest rodzimość. Pojęcie to oznacza, że kultura ta zasadza się na samodzielnej twórczości grupy, czyli obejmuje te elementy, które
wspólnota wytwarza lub przetwarza. Nie ulega wątpliwości, że w poszczególnych kulturach regionalnych pewne elementy powtarzają się, a jednak dzięki owemu przetwarzaniu
każde z nich w poszczególnych kulturach występują w zmodyfikowanej postaci. W ten
sposób wspólnota, tworząc lub przetwarzając, a tym samym pozostawiając piętno swej
oryginalności, uważa poszczególne elementy za coś swojskiego. Drugą charakterystyczną
cechą tak rozumianej kultury regionalnej jest jej spontaniczność lub samorodność. Pojęcia
te oznaczają z jednej strony, że wartości tej kultury wynikają z sił twórczych tkwiących
w samej grupie, z drugiej zaś strony, że wnikają one w psychikę wszystkich członków
wspólnoty i determinują ich styl życia według jednolitego systemu sądów, ocen, postaw
i zachowań. Przez kulturę regionalną rozumie się zatem w ścisłym znaczeniu całokształt
wytworów twórczej działalności grupy regionalnej na wszelkich polach jej zbiorowego
życia i charakteryzujących się rodzimością i spontanicznością4.
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Węższe znaczenie ma termin kultura ludowa, pojawiający się w opracowaniach
o tematyce regionalnej; to kultura jednej warstwy społeczności regionalnej, jaką jest lud
- chłopi. Kultura ludowa w takim ujęciu jest tylko określoną warstwą całokształtu kultury
regionalnej, tzn. warstwą kultury społeczności lokalnej chłopskiej.
Konkludując - kultura regionalna, rozumiana jako całość kulturowa społeczności
lokalnej, odznacza się w mniejszym lub większym stopniu odrębnością od innych kultur.
Regionalizm w postaci wspólnoty, kultury i terytorium regionalnego ma decydujący wpływ na rozwój człowieka. „Każdy przedstawiciel ludzkiego gatunku jest
ucieleśnieniem ducha miejsca, w którym się rozwija”. Regionalizm daje osobie wielką
szansę samorealizacji, konstytuuje osobę poprzez dostarczanie jej wielorakich wartości
moralnych, duchowych i intelektualnych, kształtuje człowieka w sferze „być” i „mieć”
oraz umożliwia dojrzewanie osoby w atmosferze domowej.
Każda zatem społeczność regionalna, żyjąca na określonym terytorium, wytwarza
cały zespół wspólnych idei, wartości, przekonań, upodobań, wzorców zachowań i postaw
moralnych. Kultura regionalna, w której „zakorzeniony” jest człowiek, wpływa na świadomość własnej osobowej podmiotowości, dotyczy także „umiejscowienia” i „zakorzenienia” we własnym terytorium regionalnym. Silne zakorzenienie człowieka we własnej
autonomicznej kulturze wyzwala go ze skomplikowanego charakteru kultury masowej,
nadmiaru zjawisk tę kulturę tworzących, z ich wewnętrznego chaosu i antynomii, prowadzących do zagubienia człowieka w świecie wartości. Zatem waloryzacja kultur regionalnych w obrębie wielkiej kultury masowej jest w skali powszechnej jednym z najistotniejszych czynników łagodzenia negatywnych wpływów współczesnej kultury
masowej. Ponadto świadomość posiadania własnego terytorium wyzwala człowieka
z poczucia „bycia nie u siebie”5, co redukuje pojawiające się współcześnie poczucie
ludzkiej „bezdomności”.
Zakorzenienie we własnym środowisku regionalnym pobudza człowieka do
swobodnej aktywności w formie wielorakich działań. Według J. Borzyszkowskiego,
rozmiłowanych we własnym regionie, w jego specyfice krajobrazowej, językowej, kulturowej, trzeba wspierać przez aktywne propagowanie tej specyfiki i co najważniejsze
– poprzez rozwój i umiejętne wprowadzanie rodzimej kultury do kultury ogólnopolskiej. Pamiętajmy - regionalizm kształtuje osobiste poczucie odpowiedzialności
człowieka za „małą ojczyzną”, za własny region - ale także za narodową ojczyznę.
To właśnie poczucie jest istotne, a jednocześnie konieczne dla rzeczywistej aktywizacji
człowieka. Chodzi zatem o budzenie wielorakich inicjatyw w edukacji, zmierzających
do zachowania i kultywowania wartości własnej kultury regionalnej, wprowadzania ich
w życie własnej społeczności. Nie można jednak całej sfery kulturowej sprowadzić tylko i wyłącznie do przechowywania tego, co zastane, do tworzenia skansenu o charakterze folklorystyczno - kostiumowym. Należy podkreślić fakt, że regionalizm inspiruje
i pobudza człowieka do licznych działań na rzecz własnej kultury, w tym także
do wielorakiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, itp. Jest to zatem
aktywizacja w obszarze troski o zachowanie kultury własnego regionu, ale także
o jej aktywny rozwój. Wszystko, co regionalne - staje się w rzeczywistości elementem twórczym, naturalnym składnikiem tego, co narodowe i państwowe6. Wartości
rodzące się w regionie w sposób naturalny tworzą, kształtują i wyznaczają to, co narodowe i państwowe. Narodowe dziedzictwo kulturowe uzależnione jest w głównej
mierze od żywotności dziedzictwa regionalnego. Cały zatem układ tego, co regionalne, narodowe i państwowe, określić można jako naturalny układ współzależności
i współegzystencji. Mówiąc inaczej, aby ujawniła się świadomość narodowa, musi
istnieć obiektywny substrat społecznego życia regionalnego, który dociera do każdego człowieka od najmłodszych lat.

Dlatego warto w całym regionie, we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, realizować obligatoryjnie już sprawdzony, dobry program „Dziedzictwo kulturowe
w regionie” oraz inspiracje programowe RSR RP „Mówiąc ojczyzna – kształtowanie tożsamości polskiej i wychowania patriotycznego”.
Od ponad 200. lat stowarzyszenia naukowe i kulturowe czerpią inspirację z regionalizmu, a zarazem regionalizm kreują jako swoją ideologię. Idee te odczuwamy w sposób
intuicyjny jako więź uczuciową z regionem, świadomość przynależności do określonego
obszaru, identyfikację z „krajem ojców”, przywiązaniem do „małej ojczyzny”, umiłowanie „swojszczyzny” aż do patriotyzmu lokalnego. Regionaliści, grupy regionalne mają
poczucie szczególnie silnego związku z ziemią rodzinną i jej społecznością poprzez
aktywne uczestnictwo w życiu własnej społeczności. Istotą regionalizmu polskiego jest
szeroko rozumiana działalność, określana często pojęciem „ruchu społecznego”. Ów
społeczny ruch regionalistyczny koncentruje się bądź na pielęgnowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego w regionie, bądź na wyrażaniu sprzeciwu wobec nieuwzględnienia
tej odrębności w życiu społecznym i strukturach administracyjnych państwa. Ruch ten
tworzą najaktywniejsi przedstawiciele wspólnot regionalnych, którzy dążą do ożywienia
życia swojej lokalnej przestrzeni.
Jest to ruch społeczny na rzecz regionu, ale i w regionie. Jego celem jest nie tylko
kultywowanie i rozwijanie wartości kultury, tradycji, itp., ale także aktywizacja mieszkańców regionu do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju
gospodarczego, stwarzanie ludności możliwości pełnego włączenia się w całość życia
w formie współodpowiedzialności za oblicze własnego regionu, ziemi. Regionalizm jako
działalność mającą charakter ruchu społecznego, bo taki model wytworzył się w Polsce,
charakteryzuje B. Suchodolski: „regionalizm jako ruch społeczny nie jest dziś tylko programem ochrony kulturowych reliktów danego terenu – jest przede wszystkim programem działań zmierzających do aktywizacji wszystkich sił i we wszystkich zakresach, do
maksymalnie możliwego unowocześnienia życia i kultury, do rozbudowy tradycyjnych
i perspektywicznych więzi”7.
Regionalistyczny ruch społeczny w polskim wydaniu odnosi się do działalności towarzystw regionalnych. Jego koncepcja zakłada samorządowe rozwijanie i wzbogacanie
życia w określonej przestrzeni lokalnej przez tę społeczność lub jej reprezentację, np.
towarzystwo.
Ruch regionalistyczny ciągle ma wspierać rodaków w odkrywaniu i wzmacnianiu
twórczych sił narodowej kultury. Aktywizuje społeczności lokalne do wzbudzenia w sobie chęci zachowania tożsamości, ochrony wartości regionalnych, dbałości o dziedzictwo
kulturowe, pielęgnacji swej odrębności lokalnej, świata, w którym żyją na co dzień.
Regionaliści pamiętają o prośbie Papieża Jana Pawła II, wypowiedzianej 2 VI 1979 r.
na placu Zwycięstwa w Warszawie: „Proszę Was: pozostańcie wierni temu dziedzictwu!
Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie to następnym pokoleniom...”. Czuwajmy wszyscy, aby proces rozwoju nie był ograniczony tylko do wzrostu zamożności, bo grozić to będzie rozbiciem i utratą tożsamości kulturowej, zanikiem
tradycji, bo „mieć” ma groźne tendencje do zwycięstwa nad „być”.
Samorządy we współpracy ze stowarzyszeniami muszą podjąć misję odrodzenia aktywności kulturalnej społeczności lokalnych, mają uświadamiać społeczeństwu odpowiedzialność za własne uczestnictwo w kulturze. Dla stowarzyszeń regionalnych edukacja
kulturalna jest ważnym celem programowym. Polski społeczny ruch kulturalny powinien
rekompensować negatywne skutki kultury masowej i inicjować powstawanie alternatywnych grup kulturowych, w których powinna dominować troska o duchowość i doskonalenie osobowości jako przeciwwagi dla konsumpcyjności, osiągania łatwej przyjemności,
uczestnictwa w bezrefleksyjnej zabawie.
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Rozwój w dziedzinie kultury lokalnej wymaga istnienia organizacji skupiających
aktywnych przedstawicieli danej społeczności, rozumiejących istotę kultury w życiu
ludzkim. Tę prawdę winny sobie uświadomić władze państwowe i samorządowe, aby
aktywnie współdziałać ze stowarzyszeniami regionalnymi. Stowarzyszenia kulturalne są
niezbędne do współtworzenia lokalnej polityki kulturalnej. Wciąż brak jest w regionach
i gminach gruntownie przemyślanej koncepcji działalności kulturalnej, dlatego stowarzyszenia regionalne muszą mobilizować do działania społecznego, do inspirowania sytuacji
wzbogacających życie kulturalne społeczności lokalnych. Ważną funkcją stowarzyszeń
jest także pełnienie roli konstruktywnego krytyka istniejącej sytuacji kulturalnej, co jest
często niezbędne we współdziałaniu z ośrodkami decyzyjnymi.
Ponadto stowarzyszenia w swoim modelu działania kulturalnego muszą znaleźć
sposób na to, by młode pokolenie Polaków utożsamiało się z narodowym dorobkiem
kulturowym.
Przez rozwinięty masowy ruch stowarzyszeniowy trzeba dotrzeć powszechniej do
rodzin; właśnie one pozostają ciągle najważniejszym środowiskiem życia i rozwoju człowieka, wprowadzają go w świat wartości, norm, wzorów zachowań, symboli oraz w role
społeczne. Często uznaje się, że dzisiejsza rodzina w niewystarczającym zakresie wypełnia ten obowiązek. Jednakże w tej kwestii podzielam opinię o. prof. Leona Dyczewskiego
z KUL, że rodzina nadal jest zdolna do tworzenia i przekazywania tradycji młodemu
pokoleniu i może być ona środowiskiem kulturotwórczym dla najbliższej społeczności
lokalnej i narodu. Od współczesnej rodziny winniśmy wymagać dużo większej kompetencji kulturowej i odpowiedzialności za poziom kultury społeczeństwa przyszłości.
Jej wieloaspektowa rola – m.in. tworzenia i kontynuacji tradycji polskich - w obecnym
procesie globalizacji staje się coraz ważniejsza. Rodzina polska może wiele przekazać
młodemu pokoleniu - żyją w niej wartości kultury regionalnej oraz zwyczaje świąteczne. W rodzinach trwa formacja duchowa, dlatego właśnie tam odbywać się powinna
powszechna kulturalna edukacja regionalna. Artystyczne uzdolnienia dzieci i młodzieży
trzeba rozwijać wspólnie z rodzicami, nauczycielami, promować talenty młodych, co
wzmocni proces identyfikacji i utożsamiania się z regionem jednostek i społeczności
lokalnych.
Zwłaszcza na Dolnym Śląsku, ziemi, na której istnieje zjawisko regionalizmu integracyjnego, należy budować tożsamość kulturalną młodego pokolenia, zagrożoną przez
unifikację kultury masowej. Naszym dorobkiem kulturowym powinniśmy ubogacać
jednoczącą się Europę, oferując jej wartości, których brak w społeczeństwach
zdezintegrowanych społecznie i kulturowo. Odpowiedzialność za ten dorobek winien
przyjąć na siebie każdy obywatel, wszystkie instytucje i organizacje działające w społecznościach lokalnych. Należy otoczyć opieką i ochroną naturalny krajobraz ziemi ojczystej
oraz pejzaż kulturowy – pomniki, zabytki, cmentarze i parki, tradycyjne budownictwo
wiejskie, ocalałe obrzędy i zwyczaje, mądrość ludową, wartości moralne i artystyczne
wytworzone w toku dziejów. Obywatelską troską należy otoczyć wszelkie inicjatywy
społeczne, kulturalne i cywilizacyjne, które uczynią region, Polskę i Europę bogatszymi
duchowo.
Dlatego umiejętnie eksponujmy we wspólnej Europie wszystko, co regionalne i narodowe!
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Prezentacje europejskich
zespołów folklorystycznych
w ramach 46. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej - Szczyrk 2009; na scenie – polscy górale, Europejczycy
podczas korowodu na ulicach
Szczyrku.
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W kręgu
działań
edukacyjnych
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PROPOZYCJE ZAJĘĆ • PROPOZYCJE ZAJĘĆ • PROPOZYCJE ZAJĘĆ •
HUMANISTYKA W SZKOLE • HUMANISTYKA W SZKOLE•
Jolanta Zarębska

Jak pomóc uczniom, by zrozumieli
współczesną poezję?
Omawiając z młodzieżą szkolną poezję najnowszych lat, niejednokrotnie obserwujemy bariery w ich rozumieniu. Poezja awangardy dwudziestolecia wydała plon w postaci
wierszy, które miały przez swą pozorną prostotę ułatwić zrozumienie nowych tekstów,
zbudowanych oszczędnie, bez nadmiaru środków artystycznego wyrazu.
Mimo to coraz częściej trafiają w nasze ręce wiersze, których po prostu nie rozumiemy. Jak je omawiać z uczniami, jak poddawać analizie i interpretacji? Otóż właśnie
– zupełnie taką samą metodą, jak „tradycyjne” klasyczne wiersze (a klasyką nazywamy
już dziś nawet mocno awangardową lirykę dwudziestolecia międzywojennego). Wiersze
J. Przybosia, A. Ważyka, czy innych awangardystów doczekały się bogatych opracowań,
wskazówek do analizy. Wobec najnowszych tekstów pozostajemy sami, często bezradnie
rozkładając ręce. Niepotrzebnie. Musimy wyposażyć ucznia w narzędzia do analizy wiersza (każdego!) i posłużyć się nimi w analizie, jak to czynimy z każdym tekstem.
Narzędzia do analizy wiersza:
Za najważniejsze uważam rozpoznanie gatunku (tuż obok umieszczenia tekstu
w epoce), ponieważ daje to możliwość ujęcia tekstu w historycznoliterackim porządku.
Następnie polecam przypomnienie uczniom terminów, swoisty niezbędnik pojęciowy:
przestrzeń liryczna, sytuacja liryczna, elementy przestrzeni lirycznej, układ elementów
przestrzeni lirycznej. Następnie warto zbadać związek każdego z tych pojęć z treścią,
odszukać pointę liryczną (nie zawsze w konkluzji wiersza), zbadać postać podmiotu lirycznego, sprawdzić, czy jest w wierszu adresat liryczny (tylko w liryce bezpośredniego
zwrotu do adresata). Nie zapomnijmy o tym, że bohater liryczny występuje tylko wówczas, gdy mamy do czynienia z liryką kreacyjną (fantastyka, surrealizm). Konieczne jest
rozpoznanie typu obrazowania: realistyczny, naturalistyczny, symboliczny, …, odmianę
liryki w związku z tematem: np. erotyka, liryka refleksyjna, patriotyczna, tyrtejska, nastroju, pejzażu, ...
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Konwencję literacką (jeśli jest rozpoznawalna i funkcjonalna) najlepiej połączyć
z analizą środków artystycznego wyrazu, szczególnie ich funkcjami. Tu należy dokonać podziału na środki: stylistyczne, składniowe, leksykalne, słowotwórcze. Następnie
zbadajmy relacje odbioru wiersza: czy jest to liryka pośrednia, czy bezpośrednia, jakie
wywołuje refleksje, emocje, uczucia, jaką postawę uwidacznia. Właśnie w taki sposób
przechodzi się płynnie do interpretacji treści. W końcu można odszukać konteksty i nawiązania - związek wiersza z innymi tekstami kultury.
Do zestawienia z innymi tekstami wybrałam wiersze przedstawicieli grupy poetyckiej BruLion.
Wiele problemów przysporzył mi kiedyś wiersz Marcina Świetlickiego:
***
Cały pokój jest obwieszony Marcinami.
Przynajmniej raz w tygodniu wieszam jednego Marcina.
Mgła wisielcowa jest prawie tak gęsta,
jak chmura papierosowego dymu.
Ten - bo nie chciał. Tamten - bo nie umiał.
Tamten - bo go zmęczyło. Tamten - bo nie wierzył.
Obracają się w rytmie kłótni za ścianami
i nic nie znaczą. Najważniejszy - nowy
Marcin wisi pod lampą, wciąż podnoszę głowę
i robię straszne miny w jego stronę, wierząc,
że skoro drży - to wstyd mu tego, że tak
czeka i że nie umie czekać, że czeka jak dziecko
na Gwiazdkę, czeka na kobietę,
która przyjdzie, na pewno przyjdzie, wszystko się odbędzie
tak jak zawsze, jak zawsze, z jakimiś małymi
niespodziankami, te się również zawsze
zdarzają. Wisi Marcin, drży, obraca się.
Wieczór. Gwałtownie wschodzi żarówkowe słońce.
Żyję dłużej niż wszyscy młodo zmarli poeci.
Żyję dłużej niż wszyscy młodo zmarli poeci.
Wiersz jest mocno osobisty. Poeta (wreszcie dali sobie to prawo) nie przemawia
w imieniu „my”, nie mówi o problemach pokolenia, odciążył tematykę wiersza od obowiązku przemawiania „w sprawie”. Podmiot liryczny to Marcin. Ja – Marcin. Ja – sam
o sobie, ja – sam ze sobą, wobec poetyki np. Nowej Fali – wolny od postawy społecznej
odpowiedzialności.
W przestrzeni lirycznej wiersza – pełno Marcinów. Wiszą (fotografie, portrety,
odbicia w lustrze, albo jedynie wyobrażone własne twarze) i wypełniają całą przestrzeń
pokoju. Marcin – egocentryk, egotysta, narcystyczny poeta. (Wiemy, że poeta, bo ujawnia
się w ostatnich wersach.) W przestrzeni lirycznej (pokój artysty) nastrój buduje „mgła
wisielcowa, gęsta jak chmura papierosowego dymu”. Inwersja w składni zdania zwraca
uwagę na słowo „wisielcowa” i tu musimy przystanąć. Dotąd można było przypuszczać,
że pokój poety zdobią, nawet przepełniają autoportrety. W tej chwili zaczynamy wątpić,
że tak jest.

Wisielcowa mgła dotyczy nastroju. Wiersz i całą jego przestrzeń wypełnia pesymizm
i gorycz samooceny. Marcin – poeta przyznaje się do braku satysfakcji i kiepskiej kondycji „ego”. Wcale nie wypełnił pokoju autoportretami. Co dzień „wiesza się” w zupełnie
innym znaczeniu: pragnie śmierci. Przygnębienie i brak pozytywnych wartości w życiu
sprowadzają nastrój przygnębienia i rezygnacji. Ma za złe Marcinowi, na którego pragnie
spojrzeć „z boku”: brak chęci działania („ten – bo nie chciał”), brak umiejętności („tamten
– bo nie umiał”) i kolejno – brak wytrwałości, wiary w siebie, samozaparcia w działaniu.
„kłóci się ze ścianami”, zamknięty w przestrzeni, która także go nie akceptuje. Nie lubią
się nawzajem (personifikacja ścian – niemych świadków pisarstwa i klęski). „Nowy”
Marcin – „najważniejszy” w tej chwili przyznaje się, że nie umie czekać. „Wisi pod lampą i drży” – ta fraza wprowadza dynamikę do pozornie statycznej sytuacji. Obraz spod
lampy drży, ponieważ Marcin – rzucający cień spod żarówki, niespokojnie się porusza lub
też „drży” w nim czekanie (metonimia?) Od tego momentu następuje w wierszu swoiste
przyspieszenie i teraz słowa biegną stylem potocznej, mówionej polszczyzny. (Bo „czeka
jak dziecko”.) Rwane frazy z powtórzeniami w funkcji hiperboli oddają nastrój ekscytacji, niepewności w oczekiwaniu na kobietę, która przyjdzie,
…na pewno przyjdzie, wszystko się odbędzie
tak jak zawsze, jak zawsze, z jakimiś małymi
niespodziankami, …
„Małe niespodzianki”, ukryte w potoku słów, pełnią tu rolę nagrody, jaką otrzymuje
się w wyniku wnikliwej analizy tekstu. Prawdopodobnie dotarliśmy właśnie do „pestki”
wiersza, do jego jądra. Niestety, zapewnianie samego siebie: „przecież zawsze się zdarzają”, wypowiadane tu w formie zaklęcia, nie pomoże. „Drżenie” – powtórzone jako
wzmocnienie emocji, czas – który upływa w czekaniu, podkreślone jednym wyrazem:
„Wieczór”, gdy „Gwałtownie wschodzi żarówkowe słońce” - sztuczne słońce, substytut
naturalnego, teraz mocniej odcinającego się od zmroku, przynoszą smutną konstatację:
Nikt nie przyszedł. Wyczekiwana kobieta zawiodła. Nie ma tego w treści wiersza, ale
czytelnik wie. Szybka zmiana tematu, pointująca wiersz wymaga od czytelnika wiedzy
o twierdzeniu, że „ulubieńcy bogów umierają młodo” (Nietzsche).
Dwukrotnie powtórzone:
Żyję dłużej niż wszyscy młodo zmarli poeci.
wzmacnia gorycz nastroju, ilustruje zawód i pesymizm: żyję, ja – młodo zmarły
poeta. Osobista porażka, wyrażona nieobecnością wyczekiwanej kobiety, wzmacnia wrażenie życiowej porażki oraz negatywną ocenę poetyckiej twórczości.
Wiersz, zorganizowany tradycyjnie w czterowersowe strofy nieregularnej długości,
nie zdradza cech „wyliczalnego” wiersza z numerycznego systemu wersyfikacyjnego. Jest
wolnym wierszem bez rymu. Służy mu zróżnicowanie rytmów, budując dynamikę wypowiedzi, liryki wyznania samotności i rozpaczy życiowej porażki.
Dla kontrastu i pewnie ku zaskoczeniu Czytelnika, wiersz Marcina Świetlickiego
zestawię z wierszem Ewy Lipskiej pt. „My”.
My - rocznik powojenny otwarty na ościeżw pełnokomfortowym stanie swojego ciała
czytamy Sartre’a i książki telefoniczne.
Rozważamy uważnie wszelkie trzęsienia ziemi.
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My. Rocznik powojenny ze spokojnych doniczek.
Wyprowadzony z bezspornych statystycznych wyliczeń.
Nie dosłyszany w hałasie początku.
Cierpiący na bezsenność i do ćmy podobny.
Powołany do koncentracji nad.
Do naszych dni prowadzą zardzewiałe drzwi.
Schody które przeżyły hodowcę kanarków.
Wodospad kroków. Pogrzeb z orkiestrą. I krzyk tłuczonych garnków.
Schodzimy powoli. Bardzo powoli. Z powagą drzewa.
Jest może siódma rano. Dzień zbyt dokładnie dojrzewa
i niekiedy przyjmuje smak gnijącego jabłka.
Najrozmaitsi ludzie gwałtownie wybiegają.
Ze schodów. Z bram. Z hoteli. Z ust. Tu i tam.
Obłąkani po łokcie pensjonariusze świata.
Przeklinają. Przystają opłaceni na parkingach.
My zazdrościmy tym
którzy w wysokich sznurowanych butach
przeszli przez wojnę.
Zazdrościmy
nocy oszczędnie po małym kawałeczku
rozdzielanym między hełmy znużone.
Strzałów jak ognie sztuczne do ust podniesionych.
Wulgarnych wzruszeń nagłego ocalenia.
O tamtym świecie
z miasta lęk wywożono na taczkach
i wymiatano kule.
Choć w twarzach jeszcze nie wystygło drżenie
pozalepiano hejnałem gruzy i wyzwolenie
i poranione mury do hymnu wstawały.
Ludzie na wolność klaskali. Bramy się otwierały.
W bramach kobiety rodziły dzieci:
nas. Jakże odświętnych. Powołanych jeszcze przed świtem.
Odpornych na ciało. Otrząśniętych z chrzęstu broni.
Oddano narodzeniem naszym cześć - zabitym.
A pamięć przestrzeloną dźwigamy
już my.
Nie poddam analizie tego wiersza, ponieważ jest on powszechnie znany i wielokroć
zinterpretowany. Uzasadnię tylko wybór wiersza, wskażę konteksty. Ewa Lipska, jako
poetka związana dość swobodnymi więzami z nurtem Nowej Fali, przemawia ustami
zbiorowego podmiotu lirycznego w imieniu pokolenia. Indywidualne u Świetlickiego „ja” u Lipskiej brzmi: „my” i służy odtworzeniu kondycji pokolenia narodzonych
w ostatnich latach wojny lub tuż po wojnie. Bez wątpienia „my” Lipskiej – to Polacy.
Wolny od zbiorowej odpowiedzialności społecznej Świetlicki jest indywidualny, wyraża

własną, intymną, osobistą kondycję (wydaje się być bardzo blisko gombrowiczowskiego
„ja” z „Dzienników” ), stan ducha w chwili melancholii. Ewa Lipska obrazuje frustrację
pokolenia, narodzonego do - i dla wolności, która okazała się jedynie złudną nadzieją.
Przemawia w imieniu młodych inteligentów (bo któż inny czyta Sartre’a i książki telefoniczne z jednakowym głodem wiedzy i pragnieniem kontaktu z drugim człowiekiem?).
Wyraża samotność pokolenia, które okaleczone pamięcią wojny dźwiga na barkach pamięć heroicznych czynów żołnierzy – zabitych, więc ofiarnych. Tymczasem „my” – to
bezideowcy, bez powołania do specjalnej roli w dziejach ojczyzny. Nie jest to oczywiście
prawdą, bo właśnie to pokolenie miało odwagę zaprotestować w marcu 68.
Przestrzeń liryczna wiersza Lipskiej jest „otwarta” – dwukrotnie powtórzone „bramy” występują w różnorakiej funkcji – opozycyjnie wiersz Świetlickiego dusi się w klaustrofobicznej przestrzeni czterech ścian.
Wiersz „My” jest o wiele bogatszy w stylistyczne środki poetyckiego wyrazu.
Metaforyczne epitety obrazują szarzyznę „zardzewiałych” przestrzeni, bezwolność
pokolenia wobec „trzęsień ziemi” porównała poetka do roślin „ze spokojnych doniczek”.
„Poranione mury” i inne mocne w wyrazie epitety stanowią bogatą warstwę poetyckiego
obrazowania. Świetlicki skupił się na analizie wnętrza podmiotu lirycznego.
Zmierzając do konkluzji, ponieważ wiersze można by porównywać w nieskończoność, poszukajmy sensu tego kontekstu: prawdziwie wolna od zbiorowej odpowiedzialności i „płaszcza Konrada” może być tylko poezja wolnego kraju. Kiedy poeta może
bez winy i poczucia zaniechania wobec prometejskiej postawy wyznawać: jestem samotny, a „ona” – nie przyszła. „Ona” – muza, „ona” – kochanka. „Ona” – poezja.
Barbara Jasińska

Aby jednak nie kupić!... - o mechanizmach
tworzenia reklamy
Jedną z handlowych form zwrócenia uwagi na coś lub kogoś jest reklama. Internet,
prasa, radio, telewizja są jej bezpośrednimi nośnikami; sukcesywnie i z powodzeniem ją
udostępniają szerokiej publiczności. Zarówno pojęcie reklamy, jak i jej funkcjonowanie
są ciekawe, a z powodu postępującej komercjalizacji naszego życia – szczególnie warte
uwagi. Aby uwrażliwić środowisko nauczycieli na negatywne skutki umiejętnie stosowanych reklam, pragnę przybliżyć tę problematykę, odwołując się do literatury fachowej
(definicje i historia reklamy w Polsce) oraz przykładów zaczerpniętych z prasy.
W artykule wykorzystałam własną pracę licencjacką, zatytułowaną Wizerunek kobiety w reklamie prasowej, którą napisałam pod kierunkiem profesor Marii Peisert i obroniłam w roku 2008 w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Już wtedy humaniści
dostrzegali zagrożenia, jakie niesie ze sobą lawinowy rozwój reklamy…
Termin reklama pochodzi od łacińskich słów „reclamo”, „reclamare”, „reclamavi”,
„reclamatum” oznaczających głośne nawoływanie, krzyczenie, hałasowanie, przywoływanie, wzywanie [Nowacki, 2005:10]. Zjawisko reklamy jest na tyle nośne, że jej definicję
odnaleźć można i w podręcznikach służących do nauczania zarządzania oraz marketingu,
i w słownikach języka polskiego, i w książkach na temat samej reklamy.
W artykule posłużę się definicją Wojciecha Budzyńskiego (w bibliografii znajdą się
tytuły pozycji, które uzupełniają wiedzę na temat reklamy): reklama to każdy przekaz
zmierzający do promocji sprzedaży bądź innych form korzystania z towarów lub usług,
popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego
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przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia [Budzyński,
2006:12]. Już w tej definicji zawiera się cel (tudzież cele) reklamy. Autor pisze również,
że Reklama nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem do osiągnięcia celu nadrzędnego [Budzyński, 2006:32]. Dąży ona do przyciągnięcia uwagi klientów, do przekonania ich o użyteczności reklamowanego produktu. Celem głównym jest więc wzrost
sprzedaży, natomiast celem cząstkowym może być m.in.: zwiększenie liczby osób kupujących daną markę, odzyskanie utraconych klientów, przyciągnięcie klientów kupujących
marki konkurencyjne, utrzymanie obecnych klientów, zwiększenie liczby zastosowań
danej marki, itp. [Budzyński, 2006:32]. Inne cele to, m.in.: dostarczenie informacji o produkcie, podanie przyczyn, dlaczego warto kupić produkt, zmienianie postaw nabywców
wobec firmy, wywołanie pragnienia zakupu – utrwalenie produktu w świadomości konsumentów. [Dejnaka, 2006:15].
By osiągnąć wszystkie cele, jakimi kierują się autorzy reklam, wykorzystuje się różne chwyty oparte głównie o perswazję i manipulację. Warto przybliżyć znaczenia obu
pojęć, podając ich definicje ze słowników poprawnej polszczyzny:
manipulacja: 1. nieuczciwe wpływanie na cudze poglądy, działania; naginanie, przeinaczanie faktów w celu osiągnięcia własnych korzyści: Manipulacja władz partyjnych.
2. tendencyjna interpretacja faktów i danych w celu udowodnienia własnej tezy, zwykle
nieprawdziwej: Manipulacja danymi statystycznymi miała dowieść, że następuje nieustanny wzrost gospodarczy (…) [Słownik współczesnego języka polskiego, 2000, hasło:
manipulacja].
perswazja: przekonywanie kogoś do czegoś, tłumaczenie, namawianie: (…) Ulec
czyimś perswazjom [Wielki słownik poprawnej polszczyzny, 2007, hasło: perswazja].
Zauważyć należy, że w Słowniku współczesnego języka polskiego odnajdujemy definicję reklamy, w którą wpisane są pojęcia perswazja i manipulacja. Zjawisko reklamy
przedstawione jest tu w następujący sposób:
oddziaływanie polegające na perswazji oraz na kształtowaniu opinii, gustów klienta,
stosowane przez producenta i sprzedawcę w celu takiego poinformowania klienta o towarze czy usłudze, aby wzbudzić jego zainteresowanie i nakłonić go do kupna [Słownik
współczesnego języka polskiego, 2000, hasło: reklama].
Jak perswazji służą obecne w reklamach techniki? - o zjawisku tym pisze Joanna
Bator1, której spostrzeżenia ułatwiają zrozumienie mechanizmu tego niebezpiecznego zjawiska. Najczęściej stosowana jest retoryka codziennej sytuacji, która polega na
przedstawieniu produktu z otoczenia znajomego dla grupy docelowej, dlatego zwiększa
możliwość jego identyfikacji. Są to często reklamy chemii gospodarczej, środków higienicznych, też kosmetyków. (przykład to reklamy środków czyszczących Vizir, Vanish).
Inne techniki to np.:
• Retoryka szczęśliwej rodziny, która obrazuje wyidealizowaną rodzinę we wzorze
doskonałym; schemat 2 (liczba dorosłych) + 2 (liczba dzieci). Retorykę tę wykorzystuje
się często w reklamach produktów spożywczych; przykładem jest reklama kawy zbożowej Nestlé Caro, produktów firmy WINIARY,
• Retoryka porównań to zestawienie jednego produktu z drugim w celu pokazania,
który z nich jest lepszy. W ten sposób często reklamowane są produkty chemii gospodarczej, kosmetyki oraz artykuły higieniczne. (przykład: reklamy chemii gospodarczej, m.in.
płyn do mycia naczyń Ludwik, środka chroniącego przed nadmiernym poceniem Etiaxil),
• Retoryka autorytetu wykorzystuje wizerunek sławnych osób, znanych z imienia
i nazwiska (aktorki, piosenkarki, modelki). Obecnie w przekazach reklamowych pojawiają się często eksperci w dziedzinie, do której należy produkt. Są to dentyści, lekarze,
charakteryzatorki. Pojawiają się też idee, których prezentacji służą stereotypowe obrazy
rajskich pejzaży (autorytet Natury); zmian, których efektem są produkty „nieznane na-

szym babciom” (autorytet Postępu), trwałości niektórych osiągnięć, które „znały już nasze
babcie” (autorytet Tradycji); rewolucyjnych dokonań, które przewyższają dotychczasowe
zdobycze w danej dziedzinie (autorytet Nowoczesności); komputerowych wykresów
i trudnych terminów (autorytet Nauki i Naukowości). (przykład: projektant mody Dawid
Woliński w reklamie antyperspirantu Rexona Crystal, mistrz Polski basistów Marcin
Rusnarczyk w reklamie kawy MKCafé Premium, aktorka Weronika Rosati w reklamie
kremu Sin Skin dr Ireny Eris – jest to przykład reklamy przekłamanej, ponieważ – jak
głosi slogan krem ten jest: „Ekskluzywną innowacją dla kobiet 25+” – Weronika Rosati
w momencie brania udziału w reklamie miała lat mniej niż 25+)
• Retoryka zwierzeń często towarzyszy innym wyróżnionym typom prezentowania
towaru. Utrzymane są w niej niemal wyłącznie reklamy przeznaczone dla kobiet oraz dotyczące produktów kupowanych i używanych przez kobiety (chemia gospodarcza, środki
higieniczne, artykuły dla niemowląt). Retorykę zwierzeń stosuje się w celu stworzenia
atmosfery spotkania téte á téte między bohaterką reklamy a kobietą po drugiej stronie
reklamy, bądź pomiędzy bohaterkami przekazu reklamowego. [Bator, 1998:16-18] (przykład: reklama środka wspomagającego leczenie nietrzymania moczu Femurin, reklamy
jogurtów Activia).
Niezwykle ciekawie na temat perswazji w reklamie pisze Jerzy Bralczyk (językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki). Według niego, aby
zwiększyć siłę perswazji, reklama udaje, że jest np. informacją, a nie tekstem nakłaniającym, lub też nakłania do czegoś przez zastosowanie czegoś zupełnie innego: mówimy:
„faluj z nami!”, co ma odniesienie do „kup czipsy”, czy „bądź sobą!”, oznaczające tyle, co
„kupuj Pepsi” (kontekst w przypadku takich przekazów odczytywany jest z reklamy).
Podobnie dzieje się w reklamie firmy produkującej odzież Umbro. Komunikat reklamowy z linii młodzieżowej „OneLove by Umbro” objęty jest hasłem: „Wyrażaj się”,
co ma oznaczać: „noś ubrania od Umbro”. Jerzy Bralczyk pisze, że reklama manipuluje
udawaniem. Udawaniem, że jest prawdziwym, rzetelnym i weryfikowalnym komunikatem,
ale też udawaniem, że w istocie wcale nie jest tym, do czego musi się przyznawać, że jest
– czyli perswazyjnym przekazem reklamowym [Bralczyk, 2000b:66]. Dlatego, słuchając
nieuważnie, można pomyśleć, że jest to coś innego niż komunikat reklamowy. Bywa
i tak, że reklama, by zjednać sobie odbiorcę i zwiększyć swoją wiarygodność, wyraża
jawnie możliwość manipulowania, co może przypominać żart. Reklama może zatem mówić o tym, że jest reklamą [Bralczyk, 2000b:67]. Przykład: „Mogliśmy wymyślić lepszą
reklamę, ale nie lepsze papierosy” – ten napis pokazuje odbiorcy, że nie sama reklama
decyduje o świetności tychże papierosów [Bralczyk, 2000b:65-67].
Nasuwa się zatem wniosek, że każdy odbiorca reklamy będzie wiedział, iż jest
manipulowany pod warunkiem, że pozna techniki wykorzystywane w tego typu
przekazach. Świadomość odbiorcy stanowi wobec tego klucz do właściwego (rozsądnego!) odbioru przekazywanych mu treści.
Reklama w Polsce
Warto zwrócić uwagę na rozwój reklamy w Polsce, bowiem istnieje ona w naszym
kraju tak długo, jak istnieją masowe środki komunikacji. Wyraźniej jednak ujawiła się
w wieku XIX wraz z rozwojem prasy masowej [Bajka, 2000:374]. Od 1957 roku działało
Biuro Reklamy Polskiego Radia, od 1958 Redakcja Reklamy Telewizji Polskiej. 9 czerwca 1957 roku w I Programie PR pojawiła się Radioreklama, później Koncert Życzeń.
Reklamowano margarynę i gąbkowe taśmy do uszczelniania okien, też maszyny rolnicze,
nawozy, książki i prasę oraz produkty spożywcze, takie jak herbatniki, makaron, również
(już wcześniej wspomnianą) margarynę, a także usługi wielkich firm państwowych, jak
PZU, PKO i PKP oraz kosmetyki krajowe [Bajka, 2000:375].
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Z czasem w telewizji polskiej zaczęły pojawiać się zagraniczne filmy reklamowe, od
1989 roku także adaptowane dla polskich odbiorców; w październiku 1990 roku swoją
działalność rozpoczęło Biuro Reklamy TVP jako jednostka organizacyjna telewizji, która
nie tylko produkowała reklamy, ale przede wszystkim sprzedawała czas antenowy agencjom reklamowym i sponsorom różnych programów telewizyjnych [Bajka, 2000:375].
Zbigniew Bajka podaje, że dopiero po roku 1989 zaczęła pojawiać się prawdziwa reklama
w Polsce [Bajka, 2000:378].
Jednak to rok 1990 okazał się niezwykle ważny dla reklamy, ponieważ w tym czasie
na polski rynek weszli przedstawiciele najbardziej znanych światowych agencji reklamowych, m.in. Grey, Leo Burnett, McCann-Erickson, które pojawiły się zaraz po Procter &
Gamble, Coca-Cola, Henkel, L’Oreal, Nestle. Powstały również polskie agencje, takie jak
AIDA, Holin, Gruppa 66 [Bajka, 2000:380].
Reklama coraz odważniej zaczęła pojawiać się także w prasie. Przełomem okazało
się pojawienie dwóch kolorowych miesięczników kobiecych Sukces i Twój Styl, gdyż były
to pisma na poziomie europejskim, które rozbudziły świadomość reklamową, jednakże
prawdziwa rewolucja reklamowa – jak podaje Zbigniew Bajka – zaczęła się po 1992 roku,
kiedy to wielkie niemieckie grupy reklamowe wprowadziły na polski rynek kolorowe czasopisma dla kobiet: Tina, Pani Domu, NAJ, Claudia [Bajka, 2000:380].
W roku 1993 stacje RMF FM i Radio ZET zmobilizowały radio. Na początku
nadawano reklamy lokalne, nieco później zaczęły się pojawiać również ogólnokrajowe
[Bajka, 2000:380]. Od roku 1996 wyraźniej zaznaczają swoją obecność sieci telefonii
komórkowej Era oraz Plus. Końcówka lat 90. to mocniejsza promocja firm ubezpieczeniowych oraz funduszy emerytalnych, także samochodów różnych marek i alkoholi
– głównie piwa.
Sposoby prezentacji reklamy
Reklamy tworzone są w taki sposób, by zainteresować odbiorcę. Nieco inaczej wygląda przekaz reklamowy w prasie, inaczej w telewizji, jeszcze inaczej w Internecie i radiu. Prócz wykorzystania sloganu, ilustracji lub dźwięku w tworzeniu reklamy znaczące
jest również zastosowanie odpowiedniej techniki jej prezentacji, czyli sposobu prezentowania treści reklamowych. Robert Nowacki do technik prezentacji reklamy zalicza
demonstrację, rekomendację, styl życia, fantazję, kawałek życia, dowód naukowy,
humor oraz animację [Nowacki, 2005:64].
Obserwując obecnie pokazywane reklamy, można stwierdzić, że pośród wyżej wymienionych sposobów prezentacji reklamy najpowszechniejsza jest demonstracja, polegająca na prezentowaniu produktu, jego charakterystycznych cech i największych zalet;
to również porównywanie własnego produktu z innym, konkurencyjnym, co najczęściej
ukryte jest pod pojęciami „inny produkt” bądź „zwykły produkt” [Nowacki, 2005:64-65].
Z demonstracją łączona bywa rekomendacja, czyli pokazanie konkretnych postaci, zachęcających do zakupu w celu przyciągnięcia uwagi odbiorcy. Są to najczęściej gwiazdy
i znane osobistości, modelki lub modele, ludowi i popularni bohaterowie, eksperci, zwykli użytkownicy oraz dzieci [Nowacki, 2005:65].
Kolejną techniką prezentacji reklamy jest styl życia. Ten sposób zobrazowania przekazu reklamowego koncentruje się na pokazaniu, jakiemu stylowi życia odpowiada reklamowany produkt, tu: styl nowoczesny, tradycyjny, rozrywkowy, luksusowy; zazwyczaj
środkiem pomocniczym jest w tym wypadku sugestia [Nowacki, 2005:66].
Odwrotnym do fantazji sposobem prezentacji reklamy jest prezentacja kawałka życia, pokazujący sytuacje życiowe, które mogą się przydarzyć każdemu, dlatego postaciami występującymi w reklamie są najczęściej zwykli użytkownicy produktu, udzielający
porady innemu bohaterowi danego przekazu reklamowego lub odbiorcy; treść takiego

przekazu oparta jest na schemacie: kłopoty � rozwiązanie problemu dzięki zastosowaniu
reklamowanego produktu � zadowolenie bohatera [Nowacki, 2005:66].
Technika oparta na dowodzie naukowym pozwala pokazać wyższość danego produktu nad innymi. Jego cechy oraz skuteczność są naukowo potwierdzone wynikami badań bądź rekomendacją autorytetów w tej dziedzinie, stąd najbardziej typową reklamą dla
tego rodzaju pokazywania produktu jest reklama pasty do zębów, która obrazuje naukowe
dowody jej skuteczności [Nowacki, 2005:66].
Wykorzystanie humoru w reklamie pozwala natomiast wyróżnić dany przekaz
spośród innych, gdyż reklamy humorystyczne uważane są za mniej natrętne od tradycyjnych, bardziej atrakcyjne i lepiej zapamiętywane [Nowacki, 2005:66]. Stosowanie
humoru może się znacznie przyczynić do wzrostu zainteresowania reklamowanym towarem ze strony odbiorcy, jako że ludzka skłonność do słuchania i opowiadania dowcipów
pozwala na łatwe, naturalne, a przede wszystkim niewymuszone zaciekawienie odbiorcy
[Kwarciak, 1993:72-71]. Humor wykorzystywany jest przez producentów realizujących
reklamę dla sieci telefonów komórkowych Plus. Ich atutem jest fakt, że w części reklam
występuje kabaret Mumio.
Ostatnia technika prezentacji reklamy to animacja, stosowana często w przekazach
reklamowych produktów dla dzieci, ale nadaje się ona również do reklamowania towarów
codziennego użytku, ponieważ zaletą jej są atrakcyjność i oryginalność, bowiem tego
typu reklamy są proste i wyraziste [Nowacki, 2005:66].
Aby ukazać w praktyce, jak wykorzystuje się opisane powyżej techniki stosowane
w reklamach, w części drugiej mojego artykułu przedstawię własną koncepcję wizerunku człowieka reklamy (czyli piękniejszej połowy społeczeństwa - kobiety!) w reklamie
prasowej; w tekście odwołam się do typów retoryki wskazywanych przez Joannę Bator
(wymienionych we wstępnej części powyższego artykułu).
Zapraszam do lektury kolejnego tekstu, „aby jednak nie kupić” w wyniku reklamy
tego, czego niekoniecznie potrzebujemy…

1
Joanna Bator korzystała z klasyfikacji M. Wasilewskiej, Wzory kobiet w reklamie
telewizyjnej w Polsce [w:] Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu,
pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1997.
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PRZYRODA W SZKOLE • PRZYRODA W SZKOLE •
Anastazja Teresa Morańska

Przyroda dla każdego dziecka - przykłady
kart pracy dla uczniów z różnymi
dysfunkcjami rozwojowymi
Praca nauczyciela z uczniami - pacjentami z dysfunkcjami rozwojowymi wymaga
ogromnego zaangażowania, indywidualnego podejścia do ucznia, ale zarazem daje też
poczucie spełnienia i satysfakcji.
Szczególnej pomocy nauczyciela potrzebują następujące grupy dzieci:
• opóźnione w rozwoju intelektualnym;
• z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi w zakresie analizy i (lub) syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej ( specyficzne trudności w nauce);
• z zaburzeniami sfery emocjonalno – wolicjonalnej, zwłaszcza wyraźnie zahamowane czy bardzo pobudzone, a także niewykazujące zainteresowań poznawczych;
• z zaburzeniami psychicznymi;
• z zaburzeniami w kontaktach społecznych.
Nadrzędnym warunkiem prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka jest właściwa atmosfera w domu rodzinnym, charakteryzująca się zaspokojeniem jego potrzeb
nie tylko w sferze materialnej, ale także emocjonalnej i duchowej. Niestety, w większości
wypadków dzieci pochodzą z rodzin rozbitych, patologicznych, brak w nich bodźców intelektualnych, wzorców do naśladowania i zachęty do intelektualnego rozwoju dziecka ze
strony rodziców. Niejednokrotnie rodzice tworzą atmosferę pełną napięć i nerwowości, co
ma niekorzystny wpływ na wyniki dziecka w nauce. Dlatego ważnym elementem procesu
dydaktycznego jest akceptacja ucznia, budowanie jego wyższej samooceny, obniżanie
wymagań, docenianie wysiłku i aktywizowanie do działania. Często okazuje się, że dzieci
mające trudności edukacyjne są uzdolnione w wielu dziedzinach, np. artystycznych.
Podczas nauczania mojego przedmiotu staram się zainteresować i zachęcić uczniów
do udziału w konkursach przyrodniczych i ekologicznych. Udział w nich podnosi poczucie wartości dzieci, dodaje im pewności i odwagi w pokonywaniu trudności. Wybrani
uczniowie często uzyskują nagrody.
Poniżej przedstawiam propozycje kart pracy dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Proponowane zadania i ćwiczenia z przyrody są zgodne z zapisami nowej
podstawy programowej. Przygotowane karty pracy były poddane wstępnej weryfikacji
i wykorzystane w procesie edukacji. Jestem pewna, że po modyfikacji będą mogli je wykorzystać nauczyciele ze szkół specjalistycznych i masowych, oczywiście po dostosowaniu do możliwości psychofizycznych swoich uczniów.
Temat: Ćwiczenia wprowadzające do pracy na lekcji.
Muzyka relaksacyjna
1. Zabawa „Leniwe ósemki”: rysuj znak prawą ręką, lewą ręką, splecionymi.
2. Zabawa „Kreatywne bazgranie”: dwiema dłońmi (lub dwoma długopisami) rysujemy to samo w tym samym czasie. Rysujemy 2 duże domy z kominami obiema dłońmi
jednocześnie.
3. Zadanie: spróbujcie trzema liniami prostymi połączyć 4 punkty.
4. Zabawa „Drzewo”:

• Palce małe - dzieci unoszą przed siebie dłonie z rozstawionymi palcami,
• Ręce duże - kilkakrotnie wysuwają dłonie do przodu,
• Łokcie w dole - przyciągają łokcie do ciała,
• Dłonie w górze - zaciskają i otwierają dłonie,
• Ramię w prawo - poruszają prawym ramieniem,
• Ramię w lewo - poruszają lewym ramieniem,
• Tak się w lesie chwieje drzewo… - lekko przechylają się na boki.
5. Zagadka
W jednym pomieszczeniu stoją jedna za drugą trzy dziewczynki w czapkach. Za
drzwiami stoi czwarta. Wśród nich są 2 dziewczynki w białych czapkach i 2 w czarnych.
Żadna z nich nie wie, jaką ma czapkę, nie mogą ze sobą rozmawiać ani odwracać się.
Która z nich zgadnie, jaką ma czapkę?
Temat: Moje mocne strony
1. Zabawa
Dzieci stają w kręgu. Nauczyciel mówi: na środek wychodzą dzieci, które lubią szpinak, matematykę, lubią tańczyć, potrafią rysować, grać w piłkę nożną.
2. Ćwiczenie
Autoprezentacja. Dzieci rysują 2 herby i dzielą na 4 części. Uczniowie wpisują
swoje mocne strony w pierwszy herb, a słabe w drugi. Podpisują swoje herby nowymi
imionami, np. Sprytny lis, Mądra sowa.
3. Zabawa „Puste krzesło”
Siedzimy w kręgu, po prawej stronie jest puste krzesło. Nauczyciel ma krzesło po
prawej stronie. Wymawia słowa: zapraszam na nie …. ( tu pada imię osoby z grupy)
oraz podaje pozytywną cechę wywołanej osoby. Wywołana osoba przesiada się na wolne
krzesło Następnie uczeń, który ma po swojej prawej stronie wolne krzesło, zaprasza na
nie kogoś innego z kręgu.
4. Dłoń
Każdy uczestnik odrysowuje swoją dłoń, w środku dłoni wpisuje swoje imię. Po
odrysowaniu wrzuca kartki do pudełka. Po wymieszaniu każdy uczestnik losuje kartkę.
W miejsce palców wpisuje 5 pozytywnych cech osoby, której imię widnieje na odrysowanej dłoni.
5. Zwierzę
Uczestnicy otrzymują kartki i kredki. Każdy z nich rysuje zwierzę, które wg nich
pasowałoby do ich osobowości czy też cech charakteru np. (mrówka – pracowitość, lew
– odwaga). Po wykonaniu rysunków uczniowie prezentują swoje prace.
6. Zabawa „Rakieta”
Uczestnicy stoją w kręgu. Dziesięć razy uderzają o kolana, na dziesięć wyskakują
wysoko, wykrzykując imię wskazanej przez nauczyciela.
Temat: Nasze samopoczucie
1. Zadanie: uczniowie symbolicznie rysują swoje obecne samopoczucie. Kartki
wrzucają do pojemnika, każdy wyciąga jedną i próbuje odgadnąć samopoczucie danej osoby. Czy wszyscy zgadzają się z tymi odkryciami, czy ktoś chciałby coś dopowiedzieć?
2. Zadanie: Określamy swoje samopoczucie.
Uczestnicy otrzymują kartkę z konturem twarzy; ich zadaniem jest dorysować usta
i oczy tak, aby twarz wyrażała przeżywane przez nich uczucie. Prezentują rysunek w taki
sposób, aby koleżanki i koledzy mogli rozpoznać i właściwie nazwać stan ich uczuć?
3. Zadanie: Czy masz wpływ na swoje samopoczucie? Uczniowie, po zastanowieniu, uzasadniają swoją odpowiedź.
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4. Zabawa „Potop”
Kładziemy arkusz papieru na podłodze, twierdząc, że to jest „arka”, na którą muszą
się zmieścić wszystkie dzieci. Ćwiczenie można powtórzyć kilka razy, zmniejszając po
każdej próbie powierzchnię „arki”.
5. Termometr dobrego samopoczucia
Nauczyciel rysuje na kartce kontury termometru, następnie zaznacza swoje samopoczucie poprzez wpisanie swojego imienia obok postawionej kreski na „słupku rtęci”.
Wyjaśnia dzieciom, że im wyższa wartość temperatury, tym lepsze samopoczucie.
Następnie dzieci zaznaczają swoje samopoczucie.
6. Ćwiczenie: prezentujemy dwa rysunki - uśmiechniętej dziewczynki i smutnego
chłopca
Dzieci mówią (piszą), komu chętniej pomogą: Kasi czy Michałowi? Uzasadniają
swój wybór. Kolorują głóowę wybranej osoby.
Temat: Co to są emocje?
1. Inscenizacja
Nauczyciel prosi uczestników, by obejrzeli zainscenizowane zdarzenie: Robert buduje na środku pokoju dużą wieżę z klocków. Marek przechodzi ostrożnie obok budowli.
Jacek kopie wieżę i burzy ją.
Rozmowa kierowana:
− Czy możecie powiedzieć, jak się czuł Robert?
− Po czym poznałeś jego uczucia?
− Czy byłeś kiedyś w podobnej sytuacji jak Robert?
− Jakie zmiany zauważyłeś w swoim zachowaniu i wyglądzie?
− Co myślicie o postępowaniu Jacka?
− Czy tobie zdarzyło się zachować podobnie jak Jacek?
− Jakie zmiany zauważyłeś w swoim zachowaniu i wyglądzie?
− Co wtedy czułeś?
− Po czym poznałeś swoje uczucia ?
2. Wybieranie i nazywanie uczuć
Nauczyciel dzieli zespół klasowy na dwie grupy. Każda grupa dostaje planszę z nazwami uczuć. Ich zadaniem jest dopasowanie nazwy uczuć do „buzi” ( wcześniej należy
przygotować rysunki przedstawiające buzie, wyrażające różne uczucia oraz kartoniki
z nazwami uczuć, np. radość, złość, smutek, zadowolenie wściekłość, strach).
3. Zadanie: uczestnicy wypisują rodzaje emocji, jakie mogą występować u ludzi?
EMOCJE
Uśmiechniętym słoneczkiem oznaczają emocje przyjemne, a słoneczkiem smutnym
emocje nieprzyjemne.
4. Nauczyciel prosi, żeby dzieci wyobraziły sobie przytaczane przez niego historie
i nazwały uczucia ich bohaterów (np. sytuacja pierwsza: mama kupiła ci na imieniny
rower - co czujesz?, sytuacja druga: powierzasz swojej przyjaciółce tajemnicę, prosząc,
aby nikomu jej nie powtarzała, ona jednak opowiada wszystkim o twoim sekrecie - co
czujesz?).
Temat: Ja i moje otoczenie (wg nowej podstawy programowej)
1. Z podanych wyrazów ułóż zdanie, z którego dowiesz się, kto tworzy rodzinę.
(w chmurki wpisane są pojedyncze wyrazy)
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2. Zdjęcia moich rodziców
Nauczyciel prosi dzieci, by porównali swoje zdjęcie ze zdjęciami rodziców. Starają
się powiedzieć, do kogo są podobne. Jakie cechy przemawiają za tym, że jest podobny do
któregoś z rodziców?
3. Zdjęcia z dzieciństwa.
Nauczyciel nakleja na duży arkusz papieru zdjęcia, aby dzieci mogły odgadywać,
jakie zdjęcie pasuje do nich.
Rozmowa z dziećmi:
− Które z dzieci na zdjęciach wyglądają bardzo podobnie?
− Czy odgadnięcie dzieci na zdjęciach było dla łatwe czy trudne?
− Czy coś pamiętam z okresu wczesnego dzieciństwa?
− Co teraz osoba z fotografii różni się bardzo od siebie?
− Czy teraz jest ktoś w rodzinie, kogo wtedy nie było na świecie?
− Czy wiem, kim chciałbym zostać w przyszłości?
− Czy chciałbym, żeby moje teraźniejsze życie było lepsze?
− Co mogę uczynić w tym kierunku, żeby było lepiej?
4. Ćwiczenie: uczniowie odpowiadają na pytanie, z czym/kim kojarzy im się szkoła?
Temat: Czy można mieć dobre samopoczucie w szkole?
1. To chętnie robię
Nauczyciel rozdaje dzieciom dwa formularze; każdy zawiera trzy rubryki. Pierwszy
jest zatytułowany: „Co robisz chętnie?, a drugi: „Co robisz niechętnie? Prosi o wpisanie
w pierwszą rubrykę obu formularzy 4. czynności, które uczniowie wykonują odpowiednio
chętnie lub niechętnie. Następnie prosi o wypełnienie drugiej rubryki, czyli co myślą – wg
was - o tym rodzice, nauczyciele, a w trzeciej - co wy sami myślicie na ten temat.
Pytania do rozmowy:
− czy dowiedziałem się czegoś nowego o sobie ?
− w jakim stopniu ważna jest dla mnie ocena rodziców, nauczyciela?
− jakie następstwa mają czynności, który chętnie wykonuję?
− jakie następstwa ma dla mnie niewykonywanie pewnych rzeczy, których nie
lubię?
− jakie zalety, a jakie wady mają te czynności?
2. Zabawa „Ile nóg ma mucha?”
Uczniowie tworzą grupki, których liczebność odpowiada każdorazowo poleceniom
prowadzącego, np. Utwórzcie grupy składające się z tylu osób…
− …. ile nóg ma mucha?
− ….ile skrzydeł ma motyl?
− ….ile jest palców u reki?
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− ….ile rogów ma krowa?
− ….ile jest rzędów ławek w klasie/świetlicy?
− ….iloma zmysłami posługuje się człowiek?
3. Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie scenki o tym, jak Olek chętnie idzie
do szkoły i czuje się w niej dobrze (I grupa) oraz scenkę, jak polubić nielubiane przedmioty szkolne ( II grupa).
Po wspólnym omówieniu scenek, uczestnicy dają rady swoim koleżankom, kolegom,
jak polubić szkołę i nielubiane przedmioty.
4. O uczniowskich zainteresowaniach…
Nauczyciel prosi uczniów, by na następną lekcję przynieśli przedmiot związany ze
swym hobby lub przygotowali krótkie opowiadanie o własnych zainteresowaniach.
Temat: Mój wolny czas.
1. Zadaniem uczniów jest podpisanie rysunków przedstawiających różne formy odpoczynku ( rysunki: siedzenie przed komputerem, gra w piłkę, spacer po parku, pływanie,
itp.)
2. Dzieci prezentują swój tygodniowy plan dnia i zaznaczają kolorem czerwonym
czas, w którym powinne odrabiać lekcje i odpoczywać.
Rozmowa:
− ile godzin spędzasz przy odrabianiu lekcji?
− Jak dużo czasu spędzasz przed telewizorem?
− ile godzin intensywnie się ruszasz i ćwiczysz?
− co należałoby zmienić w twoim rozkładzie dnia?
3. Uczestnicy oglądają rysunki przedstawiające sylwetki postaw ciała. Biorą w kółko sylwetkę, którą chcieliby mieć. Wszyscy podają przykłady takich zachowań, które
pomogą utrzymać prawidłową postawę ciała i dużą sprawność fizyczną.
( rysunki sylwetek ciała)
4. Uczniowie za pomocą rysunku przedstawiają, jak lubią spędzać swój wolny
czas.
5. Uczniowie uzupełniają tekst, wykorzystując wyrazy pomocnicze: godzinie, porze, posiłki, czynnie, lekcji:
− Chodź spać o tej samej…..
− Po przyjściu ze szkoły zrób sobie przerwę, a potem zajmij się odrabianiem …..
− Wstawaj zawsze o tej samej…..
− Regularnie spożywaj …….
− Staraj się ………..odpoczywać.

CZYTELNICTWO I MEDIA • CZYTELNICTWO I MEDIA •
Anna Stodolna-Rybczyńska

Biblioteka szkolna – przyjazne centrum kształcenia
Oto stereotypowa wizja biblioteki szkolnej (znana mi z autopsji z odległych lat
edukacji szkolnej) – miejsce, w którym nie działo się nic poza wypożyczaniem lektur
szkolnych; to rejon szkoły rzadko dostępny dla przeciętnego ucznia (bibliotekarzami byli
wtedy często nauczyciele języka polskiego). Polowanie na lekturę rozpoczynało się po
lekcji języka polskiego, podczas której uczniowie uzyskiwali bezcenną wiedzę na temat
terminu sprawdzianu z treści dzieła literackiego…
Co dzieje się we współczesnej, aktywnie prowadzonej bibliotece szkolnej? Na pewno edukacyjne cuda i dziwy, z których wspieranie uczniów w rozwoju – od zdolnych
do mających problemy w sferze nauki oraz psyche – to tylko jedno z wielu zadań. Inne
działania biblioteki to m.in. wspieranie nauczyciela oraz rodzica w ich codziennej pracy
w związku z przygotowaniem do dorosłego życia nowego pokolenia. Przykładem bibliotecznych działań edukacyjnych jest miejsce przywołane w poprzednim numerze DŚ
– biblioteka Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu, uznana przez nas za miejsce
wzorcowe.
Zacznijmy zatem od niestereotypowej realizacji zadania głównego, jakim jest
wspieranie każdego ucznia w rozwoju.
Nikt bardziej od bibliotekarza szkolnego nie jest predestynowany do codziennego
wspierania w rozwoju wszystkich młodych ludzi, a zwłaszcza tych, o których mówimy,
że mają specjalne potrzeby edukacyjne. Znajdą się wśród nich młodzi uzdolnieni, którym
biblioteka zarekomenduje stosowny księgozbiór oraz inne źródła informacji, ale także
szereg ciekawych konkursów, niekoniecznie przedmiotowych, lecz nie mniej interesujących i pożytecznych. Biblioteka wrocławskiego LO nr 1 zaprasza uzdolnioną młodzież do
uczestnictwa w konkursach wiedzy oraz umiejętności. Wystarczy wymienić IV Konkurs
Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”, w efekcie którego I miejsce w finale na 12 szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w konkursie, zajęły trzy uczennice klas pierwszych „jedynki”, III Konkurs Fotograficzny „Magiczny Wrocław - Wieże
Wrocławia”, XVI Konkurs Wiedzy o Lwowie i Kresach Wschodnich – efektem było
zakwalifikowanie do półfinału dwojga uczniów LO nr 1, VI Konkurs na Multimedialną
Prezentację o Wrocławiu „Wrocławskie fontanny” –– do finału zakwalifikowała się
uczennica I klasy, szkolny konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”.
Zdolni uczniowie mogą występować w inscenizacjach, przygotowywanych przez
bibliotekarzy w związku z różnymi szkolnymi uroczystościami. Ponadto uzdolnieni mogą
permanentnie korzystać z wystaw okolicznościowych, tematycznych oraz nowości książkowych.
Początek roku szkolnego tradycyjnie obfituje w działania ułatwiające wszystkim
uczniom poszukiwanie niezbędnych informacji w bibliotece szkolnej oraz placówkach
wojewódzkich. Szczególnie godne naśladowania, zwłaszcza dla szkól wrocławskich i
podwrocławskich, jest organizowanie dla uczniów klas pierwszych wycieczki do wiodących bibliotek naukowych, znajdujących się na terenie naszego miasta.
Pierwszoklasiści uczestniczą we wrześniu w lekcjach z zakresu edukacji czytelniczej i
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medialnej na temat: Warsztat informacyjny biblioteki szkolnej. Tak przygotowani do
pracy, mogą już myśleć o studiach wyższych…
Inną istotną funkcją pracowników biblioteki jest udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego całej populacji młodzieży. Wydawałoby się, że działania tego typu
biblioteki nie dotyczą… Jeśli przypomnimy sobie tekst z poprzedniego numeru naszego
pisma, fakt ów nie będzie jednak zaskoczeniem. Biblioteka to miejsce, w którym uczeń
czuje się naprawdę bezpiecznie, ujawnia swe niepokoje i kłopoty związane z rozwojem
sfery interpersonalnej. Bibliotekarze to przecież także biblioterapeuci, którzy chętnie
wspomagają rozwój psyche młodych ludzi dzięki odpowiednio dobranej literaturze. Mogą
także przygotować warsztatowe zajęcia literacko-dyskusyjne, rozwijające m.in. myślenie
abstrakcyjne, kształtujące prawidłową hierarchię wartości uczniów oraz ich postawy, a
także rozwijające ich umiejętności interpersonalne oraz uczenia się (w bibliotece I LO
przeprowadzono np. warsztaty z kinezjologii edukacyjnej). W przypadku dostrzeżenia
poważnych trudności w sferze funkcjonowania psychicznego młodego człowieka, bibliotekarze odwołują się do fachowej wiedzy szkolnych pedagogów i psychologów, którym
dyskretnie sygnalizują potrzebę udzielenia niektórym uczniom fachowej pomocy.
Młodzieży zmagającej się z problemami edukacyjnymi bibliotekarze mogą podsunąć
stosowną literaturę. Bywa również, że udzielają konsultacjo-korepetycji z obszaru nauczania przedmiotów humanistycznych, informatyki – i nie tylko w tych dziedzinach. Zdarzają się czasami przypadki, kiedy trzeba licealistę gruntownie przygotować do tworzenia
warsztatu w zakresie własnej pracy nad samorozwojem i samokształceniem, choćby redagowania długich wypowiedzi pisemnych, tworzenia poprawnej bibliografii…
Niezwykłe działanie motywujące uczniów do pracy nad sobą to niewątpliwie zorganizowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków I LO spotkań, prezentacji oraz wystaw, które odbyły się w dniach 14-18 marca w ramach Tygodnia
Absolwenta. Uczestnicy różnorodnych działań mogli wtedy poznać twórczych, utalentowanych absolwentów swej szkoły. Niezwykle inspirujące okazały się m.in.: spotkanie
autorskie pani Krystyny Bockenheim, wystawa malarstwa i tkaniny unikatowej pani
Haliny Kozłowskiej, warsztaty relaksacji metodą progresywną Jacobsona, prowadzone
przez pana Władysława Pitaka, prezentacja pani profesor Marii Kelm na temat pszczół,
spotkanie z panem Stanisławem Paterem, wspartym projekcją jego filmu dokumentalnego
z autorskiego cyklu „Wspólnota w kulturze”.
Opisane działania to tylko cząstka szerokiego spektrum działań bibliotecznych, przygotowanych dla uczniów, bez których przecież nie istniałaby szkoła - i biblioteka!
Biblioteka dla rodzica
Wbrew pozorom rodzice są cennymi sprzymierzeńcami nie tylko rutynowych działań szkolnych, ale także bibliotecznych! Wytrawni bibliotekarze cenią ich zaangażowanie
równie wysoko jak ucznia. Co warto zaoferować rodzicom? Jak wynika z doświadczeń
naszej „jedynkowej” biblioteki, warto zachęcić uczniów - poprzez oddziaływanie rodziców - do wykorzystania cennego księgozbioru i innych źródeł informacji. Po każdym
pierwszym zebraniu rodziców nowych uczniów I LO, ci ważni sprzymierzeńcy szkoły
są zapraszani do biblioteki, która oferuje im pedagogiczne nowości książkowe i czasopiśmiennicze pod nazwą Biblioteka dla Rodziców. Czeka na nich ukwiecona, estetyczna
wystawa i króciutkie spotkanie z bibliotekarzami, którzy prezentują różne możliwości
wsparcia ich działań wychowawczych oraz formy udzielania ich dzieciom wszechstronnej
pomocy przez bibliotekę szkolną. Podczas jednego z ostatnich spotkań rodzice np. otrzy-

mali na pamiątkę estetyczne zakładki do książek z informacjami o możliwości nawiązania
kontaktu, godzinami pracy biblioteki oraz ofertą biblioteki dla młodzieży oraz rodziców.
Zdjęcia dokumentujące przebieg spotkań są publikowane – z dumą! – na internetowej stronie szkoły.
Biblioteka dla nauczyciela
Dobrze prosperująca biblioteka szkolna jest skarbem dla każdego nauczyciela… Z
szerokiego spektrum działań biblioteki „jedynki” wybierzmy kilka. Podstawowe to udzielanie pomocy nauczycielom w wyszukiwaniu informacji w różnych źródłach, w opracowywaniu prezentacji multimedialnych, referatów, zestawień bibliograficznych.
Zdarzają się jednak działania niezwykłe, nietypowe, takie jak… przygotowanie
wystawy „Czytam, więc jestem - literackie preferencje nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr I” oraz konkursu dla uczniów, związanego z treściami wydarzenia. Działanie
to zbliża nauczycieli do uczniów, czyni sprzymierzeńców z osób stojących po różnych
stronach klas szkolnych, co – niewątpliwie – ułatwia zdobywanie wiedzy.
Innym przykładem udzielania pomocy w realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli w bibliotece są lekcje wykorzystujące prezentacje multimedialne,
przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy, np. cykl spotkań z wiedzy o kulturze, prowadzony przez cały rok szkolny.
Trudno wymieniać wszystkie działania podejmowane przez pracowników biblioteki
– można je tylko podsumować następująco: (…) bez rozgłosu, w milczeniu, dobrym przykładem można ludziom czynić nieskończenie wiele dobrego (Karol de Foucauld).
Warto pamiętać, że skromni i cisi bibliotekarze na co dzień wieloaspektowo wspierają pracę szkoły. Czy można wyobrazić sobie placówki oświatowe bez bibliotek i
bibliotekarzy? Na pewno nie!
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Anna Biernacka-Bryk

O lekcji poezji i życia w I LO we Wrocławiu
Młodość
Uczepiona wahadła zegara
Rozkołysała świat
beztrosko odepchnęła ziemię
uporczywie przypominającą
o prawie ciążenia
wystraszona amplitudą myśli
pogubiła sens
wracając ze świata
odnajdzie go
pełna pokory
Poezja, która nie mówi wprost, a zmusza do ref leksji, do zagłębienia się w emocje,
często odwołuje się do wieloaspektowej humanistycznej wiedzy, rzadko bywa ostatnimi
czasami pasją młodych ludzi.… Rozumienie jej nie jest łatwe dla pokolenia netgeneracji,
które zdecydowanie woli mniej skomplikowane przekazy. Jednak warto przypominać
młodzieży, że poza sms-ami i e-mailami są inne formy przekazywania światu naszych
refleksji, doświadczeń i wrażeń. Aby zwiększyć szeregi miłośników niedocenianej
poezji, pod koniec listopada (dokładnie 29.) tego roku, w progi Biblioteki Liceum
Ogólnokształcącego nr I we Wrocławiu zawitał poeta, Kazimierz Burnat.
Ten wrocławski twórca, rodem ze Szczepanowic nad Dunajcem, przedstawił
uczniom własną definicję poezji jako odzwierciedlenia piękna i prawdy. Podkreślił jednak, że samo uniesienie, natchnienie nie wystarczają do stworzenia dzieła doskonałego,
poeta musi także wytrwale pracować….
Pan
Burnat
recytował
uczniom
swoje
wiersze, m.in. z tomiku
„Przenikanie”, który został nagrodzony podczas
XVI
Międzynarodowej
Galicyjskiej
Jesieni
Literackiej oraz XXIX
Międzynarodowego
Listopada
Poetyckiego
w Poznaniu. Kilka utworów
we własnej interpretacji
przeczytała także Olga
Wyrwich, uczennica klasy
2 F. Panował nastrój zadumy
fot. Ewa Gocałek, Poeta - Kazimierz Burnat
i melancholii.

Tę liryczną atmosferę zakończył ciąg pytań. Młodzi ludzie mieli wiele wątpliwości,
dociekali m.in., czy każdy może być poetą, czy w procesie tworzenia pomaga znajomość
tradycji literackiej, jak autor reaguje na zjawisko „twórczej zdrady”. Pan Burnat wyraził
opinię, że każdy może uprawiać sztukę pisania, bo jest ona innym sposobem wyrażenia
samego siebie. Stwierdził ponadto, że nie powinno się pisać do szuflady, ale konfrontować „owoce” swojej pracy z odbiorcą. Poznawanie dokonań literackich innych twórców
uznał za działanie istotne, wzbogacające warsztat artystyczny oraz poszerzające horyzonty światopoglądowe, natomiast interpretację utworów odmienną od autorskiej potraktował jako naturalną w przypadku poezji (odbiór subiektywny), a dla twórcy - kwestię
wskazaną i konstruktywną.
Liczne pytania padające z sali dotyczyły również bogatej biografii pana Kazimierza
Burnata, którą pokrótce przedstawiła na początku spotkania pani Dorota Guzikowska,
nauczyciel bibliotekarz. Koleje losu poety były rzeczywiście ciekawe, a jego życie zawodowe bogate w różne doświadczenia. Można by rzec, że to człowiek renesansu albo bardziej kolokwialnie „mężczyzna pracujący”, co to nie ucieka przed żadnym wyzwaniem.
Wśród wielu profesji, jakie wykonywał, wymienił m.in. takie jak: żołnierz, nauczycielwychowawca w poprawczaku (zajęcie to wspominał najchętniej i z sentymentem), prawnik, ekonomista (dyrektor w ZZSD „Polar” i spółkach prawa handlowego), publicysta,
dziennikarz, edytor, tłumacz, wydawca, poeta, a także działacz społeczny na rzecz osób
niepełnosprawnych i klubów sportowych. Podkreślał, że wszystko, co robił, co poznał,
w tym możliwość podróżowania po świecie, poznania różnych kultur, wzbogaciło go jako
człowieka, pozwoliło dojrzeć do decyzji, by swymi refleksjami podzielić się z innymi.
Swoją pierwszą książkę wydał w wieku 52. lat, co dowodzi, że wiek nie stanowi
bariery dla rozwoju artystycznych pasji.

fot. Ewa Gocałek, Poeta odpowiada na pytania.

Teraz powinno nastąpić, jak to przy końcu opowieści bywa, i ja tam byłam…, ale
napiszę po prostu, że spotkanie zakończyły oficjalne podziękowania dla pana Kazimierza
Burnata za to, że podarował młodzieży cząstkę świata kultury wysokiej…
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fot. Ewa Gocałek, Poeta Kazimierz Burnat z uczestnikami spotkania autorskiego

Praca zbiorowa nauczycieli Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu

Uroki Stolca i jego okolic w szkolnym folderze
krajoznawczym
Opublikowany scenariusz zajęć wiąże się z realizacją programu wspierania szkół
Technologie informacyjno – komunikacyjne w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów
przyrodniczych, realizowanego przez DCDNiIP DODN we Wrocławiu. Zajęcia seminaryjno – warsztatowe trwały od listopada 2008 roku do października 2009 roku. Głównymi
celami programu były: doskonalenie umiejętności nauczycielskich w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w holistycznym nauczaniu
przedmiotów przyrodniczych, podniesienie efektywności, skuteczności procesu nauczania – uczenia się na przedmiotach przyrodniczych i rozbudzanie zainteresowań uczniów
naukami przyrodniczymi, wspieranie szkół w modyfikacji nauczycielskich programów
kształcenia w zakresie przedmiotach przyrodniczych.
Poniżej publikujemy scenariusz zajęć zrealizowanych na zajęciach informatyki
z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zajęcia zostały przeprowadzone w pracowni komputerowej w Stolcu w ramach projektu interdyscyplinarnego pt: „Wokół
rezerwatu przyrodniczego Skałki Stoleckie.”
TEMAT: Jak przygotować folder promujący zabytki architektury Stolca oraz walory turystyczne rezerwatu przyrody Skałki Stoleckie?
Odbiorcy: uczniowie klasy VI
Czas: dwie jednostki lekcyjne
Cel ogólny zajęć: poszerzanie wiedzy uczniów z obszaru edukacji regionalnej oraz
kształtowanie postawy przywiązania do małej „ojczyzny”

Cele szczegółowe zajęć:
Uczniowie :
- zapamiętują ogólnodostępne adresy internetowe zawierające informacje o regionie,
- doskonalą umiejętność posługiwania się komputerem w trakcie wyszukiwania informacji na temat rodzimego miejsca zamieszkania,
- kształtują umiejętność posługiwania się narzędziami programu Word,
- rozwijają umiejętność korzystania z różnych materiałów i samodzielnego konstruowania krótkich wypowiedzi,
- doskonalą warsztat polegający na projektowaniu graficznym,
- posługują się technologią informacyjną,
- korzystają z materiałów przygotowanych przez innych uczniów.
Formy pracy: praca indywidualna i zespołowa uczniów
Metody pracy: pogadanka, pokaz
Środki dydaktyczne:
1. Prezentacja multimedialna „Zabytki architektury Stolca” opracowana przez
ucznia
2. Przykłady folderów
3. Strony internetowe poświęcone regionowi
Przebieg lekcji:
Wprowadzenie
1. Nauczyciel:
- zadaje uczniom pytanie, z jakich adresów internetowych bądź programów komputerowych korzystali bądź nadal korzystają, przygotowując się do lekcji lub zbierając
potrzebne informacje na zajęcia przedmiotowe,
- bada z uczniami zawartość portali internetowych, np.: www.wikipedia.pl,
www.sudety.pl, www.zabkowiceslaskie.pl,
- przypomina o zasadach bezpieczeństwa, o tym, iż samodzielne korzystanie
z Internetu należy zawsze prowadzić w porozumieniu z rodzicami, nauczycielami, bądź
osobami zaufanymi. Nie należy nawiązywać kontaktów z nieznajomymi.
Rozwinięcie
Nauczyciel i uczniowie uruchamiają program multimedialny PawerPaint i uruchamiają prezentację „Stolec-moja mała ojczyzna”, opracowaną wcześniej przez ucznia.
Nauczyciel omawia poszczególne slajdy, podsumowuje jej zawartość i zwraca uwagę na
treści promujące miejscowość. Uczniowie wyciągają wniosek, że warto wykonać folder
reklamujący „małą ojczyznę”.
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy w zależności od liczby dostępnych komputerów (po dwie osoby przy jednym stanowisku). Rozdaje kartki z zadaniami do wykonania
i określa czas ich wykonania (zał. nr1), prosi uczniów o wyszukanie informacji i odpowiednią ich selekcję.
Zebrane informacje udostępnia wszystkim i prosi o wykonanie na ich podstawie
kolejnego zadania (zał. nr 2).
Zakończenie
Nauczyciel prosi, aby uczniowie z każdej grupy przedstawili wyniki swojej pracy,
zwracając uwagę, jakie trudności wystąpiły podczas realizacji zadań?
Kolejne elementy podsumowujące zajęcia to: dyskusja, prezentacja, drukowanie
materiałów, wystawa projektów.
Załączniki:
Załącznik nr 1(zadania do wykonania dla poszczególnych grup):
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Grupa 1
Temat wiodący: „Rys historyczny miejscowości”
Korzystając z Internetu, znajdźcie informacje na tematy:
- opis założenia miejscowości,
- historia miejscowości i okolicy,
- zabytki (kościoły, kaplice i kapliczki, cmentarze, miejsca pamięci, dwory, parki,
wszelakie ruiny, kurhany, wały, grodziska, zabytkowe budynki użyteczności publicznej
i inne),
- sylwetki znanych postaci związanych z miejscowością / gminą,
- udział mieszkańców w wydarzeniach historycznych,
- zmiany w podziale administracyjnym,
- opis herbów etc.,
- legendy, podania.
Grupa 2
Temat wiodący: „Podstawowe informacje o gminie”.
Korzystając z Internetu, znajdźcie informacje na tematy:
- powierzchnia, gminy /wsi, graniczne miejscowości/regiony,
- liczba mieszkańców, struktura wiekowa, struktura zatrudnienia,
- system komunikacyjny /główne drogi, linie kolejowe, możliwości dojazdu samochodem, połączenia komunikacją publiczną z większymi miastami, wraz z odległościami
do nich/,
- struktura użytkowania gruntów, lesistość, obecność cieków i zbiorników wodnych,
- infrastruktur techniczna (gazyfikacja, sieć wodociągowa, kanalizacja, telefonizacja),
- szkoły, zakłady produkcyjne i rzemieślnicze,
- organizacje pozarządowe.
Grupa 3
Temat wiodący: „Mieszkańcy”
Korzystając z Internetu, znajdźcie informacje na tematy:
- grupa (grupy) etniczne, z jakiej wywodzą się mieszkańcy,
- obyczaje ludowe kultywowane w gminie/wsi i inne zachowane elementy dziedzictwa kulturowego, np. specyficzne formy wypasu zwierząt, specyficzne formy uprawy roli
/wspólna praca na roli/, tradycje kulinarne, wyznania religijne, muzyka, tańce,
- zespoły folklorystyczne, orkiestry strażackie, koła gospodyń wiejskich,
- zespoły sportowe działające na terenie gminy/wsi,
- artyści ludowi, rzemieślnicy.
Grupa 4
Temat wiodący: „Przyroda”
Korzystając z Internetu, znajdźcie informacje na tematy:
- krótki opis krainy geograficzno – przyrodniczej, na terenie której leży gmina/wieś,
- opis miejscowej fauny i flory, z wyszczególnieniem ciekawostek przyrodniczych,
- opis typowego krajobrazu (nie zapominajmy, że krajobraz, w którym wyrośliśmy
może wydawać się nam mało interesujący, wręcz banalny, dla innych zaś będzie stanowić
przedmiot zachwytu).

Grupa 5
Temat wiodący: „Perspektywy i kierunki rozwoju”
Korzystając z Internetu, znajdźcie informacje na tematy:
- poziom wykształcenia mieszkańców,
- liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (z wyszczególnieniem sektorów działalności – usługi transportowe, budowlane, drobna wytwórczość, etc.),
- kierunki rozwoju gminy (np. intensywna industrializacja, turystyka, rozwój małych
i średnich przedsiębiorstw, intensyfikacja produkcji rolnej, kreowanie przedsiębiorczości
mieszkańców, rozwój pozarolniczych form aktywności zawodowej,
- planowane inwestycje w infrastrukturę ( w tym również w turystyczną),
- inne (np. poszukiwania źródeł ropy, gazu, wód geotermalnych, projektowane
w okolicy szlaki komunikacyjne, rezerwaty przyrody, wykopaliska).
Grupa 6
Temat wiodący: „Turystyka”
Korzystając z Internetu, znajdźcie informacje na tematy:
- kalendarium wydarzeń, które mogą być interesujące dla przyjeżdżających. (szczególne tradycje ludowe i kościelne związane m.in. z: niedzielą palmową, festynami okolicznościowymi, dożynkami, innymi imprezami o charakterze cyklicznym),
- atrakcje okolicy i propozycje aktywnego spędzenia czasu (np. zbieranie grzybów,
łowienie ryb, obserwacje ptaków, uprawianie spacerów pieszych, turystyki rowerowej,
biegania na nartach, etc.,
- sklepy, bary, restauracje i inne punkty gastronomiczne,
- interesujące miejsca i obiekty w sąsiednich wsiach lub gminach,
- mapa turystyczna okolicy z zaznaczeniem miejsc szczególnie wartych odwiedzenia, np.: szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych, ścieżek rowerowych, punktów
widokowych, kościołów, cmentarzy oraz obiektów użyteczności publicznej (punkt informacji turystycznej – jeżeli jest),
- kontakt telefoniczny i e-mailowy oraz adres miejsca, gdzie można uzyskać szczegółową informację na temat możliwości rezerwacji noclegów i korzystania z usług punktów gastronomicznych, pracach polowych,
- obserwacje przyrody w określonych porach roku np. kwitnienia drzew, uczestnictwo w zbiorach owoców, rozpoznawanie i zbiór ziół, itp.),
- miejsca noclegowe na terenie gminy/wsi oraz w najbliższej okolicy, z wyszczególnieniem gospodarstw agroturystycznych.
Załącznik nr 2
Zadania dla wszystkich grup: „Tworzymy folder o naszej miejscowości”
- uruchom program Word, zmień orientację na poziomy,
- wybierz z paska zadań układ strony - kolumny (trzy),
- wybierz tło folderu (układ strony - kolor strony),
- zacznij wstawianie informacji za pomocą polecenia wstaw pole tekstowe oraz obrazów za pomocą wstaw obraz,
- korzystaj z materiałów zebranych przez poszczególne grupy, znajdujących się
w twoim folderze pod nazwą od nauczyciela (tu nauczyciel udostępnił materiały każdej
z grup),
- zapisz wyniki swojej pracy.
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KU WARTOŚĆIOM • KU WARTOŚCIOM •
Anna Stodolna-Rybczyńska

Niełatwo być razem - o sztuce budowania
dobrych relacji międzyludzkich
Nasza cywilizacja nie mogłaby już istnieć bez nowoczesnych technologii – zwłaszcza bez komputerów. Jednakże zaczynamy dostrzegać – obok niezaprzeczalnych pozytywów istnienia świata jako „globalnej wioski” – także negatywne wpływy błyskawicznie
rozwijających się technologii informacyjnych. Wśród nich jednym z najbardziej zagrażających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa jest narastająca izolacja wewnętrzna ludzi od siebie, a w konsekwencji – narastanie trudności w zakresie budowania pozytywnej
komunikacji międzyludzkiej. A przecież w normalnych warunkach żaden człowiek nie
może istnieć bez innych ludzi…
Na ten fakt zwracają nauczycielską uwagę zapisy podstawy programowej.
Podkreślają one, że : „W procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu
i społecznemu, takie jak ( …) gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.” Aby przygotować uczniów do świadomej i efektywnej
współpracy z innymi ludźmi, należy wykorzystywać każdy moment edukacji, a zatem
nie tylko zaplanowane wcześniej zajęcia dydaktyczne. Każda chwila spędzona w szkole
powinna kształcić interpersonalnie i przygotowywać do empatycznego współistnienie
z innymi ludźmi poprzez podnoszenie poziomu inteligencji emocjonalnej. Chłodni rodzice, zdystansowani nauczyciele, bezduszni pracownicy i zwierzchnicy – oto ofiary wychowania bez dbałości o wysoki poziom filarów inteligencji emocjonalnej (m.in. zdolności
emocjonalnych, sprawności emocjonalnej, głębi emocjonalnej), niezbędnych do satysfakcjonującego współistnienia z innymi.
Proponuję wykorzystanie nagłych zastępstw, dni „opiekuńczych” w szkole, zajęć
świetlicowych, godzin wychowawczych na spotkania znaczące, podnoszące poziom empatii i umiejętności współistnienia z otaczającymi nas ludźmi. Punktem wyjścia mogą być
krótkie opowiadania, tworzone przez młodzież, nauczyciela, zaczerpnięte z czasopism
młodzieżowych lub literatury przeznaczonej dla młodych. Poniższy przykład tekstu to
opowieść autorska, przygotowana na potrzeby rozmowy z zespołem uczniów.
Oby przykład zajęć stanowił inspirację dla podobnych działań w wielu szkołach…
Cele zajęć:
- kształtowanie postawy szacunku wobec innych osób,
- podwyższanie poziomu inteligencji emocjonalnej,
- doskonalenie umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za siebie oraz innych…
Tekst przykładowy
Na zielonym szlaku
Nareszcie pogodny dzień tatrzański… Piękne przedpołudnie obiecywało upalny,
słoneczny czas. Narastał upał, dlatego niektórzy turyści wybrali mniej nasłonecznione
zakątki gór. Jeden z najbardziej ukrytych wśród drzew, przebiegający przez strumienie,
wartko spływające z gór, to zielony szlak z Polany Rusinowej do schroniska Murowaniec,
położonego w centrum wysokich Tatr polskich. Chociaż wędrowca nie czeka tu wspinaczka wysokogórska, nie oznacza to dla niego przejścia drogą lekką, łatwą i przyjemną.
Zdarzają się urwiska, głazy, błota, niepokojące przejścia po kamieniach przez strumienie,

możliwości upadku z powodu niespodziewanego potknięcia się na wystających korzeniach…
Jednak trudności te są niczym wobec piękna nieczęsto otwierających się przed oczami krajobrazów tatrzańskich oraz - jakże rzadkiej w Tatrach! – możliwości odpoczynku
w zieleni, ciszy i spokoju. Na ogół wszystkie szlaki górskie przypominają już Krupówki
z racji zatłoczenia i poziomu górskiej kultury przybyszy z całej Polski, a nawet Europy
i świata. Najgorsze są pogodne, letnie weekendy – kiedy nasze niewielkie góry przeżywają szczyt turystycznych najazdów…
W jedną z sobót zielonym szlakiem wędrowało kilka grupek turystów. Wśród nich
znajdowały się dwie kobiety. Nieskazitelny wygląd ich nowiutkich, oczywiście firmowych, butów górskich świadczył o ? … - niewielkiej ilości doświadczeń w wędrówkach
górskich? zmianie ekwipunku z powodu zużycia?... Różniły się wiekiem – jedna z nich
była nastolatką, druga – to osoba nieco starsza, może matka... Obydwie szczupłe, o wręcz
- zdawałoby się - idealnych warunkach fizycznych do wędrowania, także wysokogórskiego, szły jednak bardzo powoli, mało sprawnie. Maszerowały w milczeniu, skupione na
pokonywaniu kolejnych przeszkód. W pewnym momencie znalazły się na trudnej ścieżce,
przebiegającej przez skupisko dość dużych głazów. Młodsza z turystek prowadziła, starsza powoli, z trudem wędrowała za nią. W pewnej chwili młodsza krzyknęła:
- Nie idź za mną ! Przechodź lewą stroną!
Jak się po chwili okazało, była to łatwiejsza droga. Znużone kobiety wędrowały
wolno dalej. Pokonały, przechodząc ostrożnie po kamieniach, szumiący cicho strumień.
Nastolatka przeszła pierwsza po śliskich, zanurzonych w wodzie głazach i z troską przyglądała się lekko chwiejnym krokom kobiety, gotowa do udzielenia pomocy. Tym razem
nie była ona potrzebna… Następnie pomaszerowały po stoku, stromo wznoszącym się
nad jego korytem. Przeszły między jagodziskami i znalazły się w świerkowej części lasu,
na dość dużym wzniesieniu. Część świerków rosła na zboczu, dość stromo opadającym
ku dolinie.
Raptem za dwoma turystkami pojawiła się kolejna postać kobieca – samotna, starsza od nich, w śmiesznej czerwonej chusteczce na głowie, z wypłowiałym na słońcu
plecakiem i w poobijanych, zużytych butach górskich. Podążała za nimi dość szybkim
krokiem, widać było, że chce je wyprzedzić. W pewnej chwili zwolniła. Podążała za nimi
dziwną, niezwykle stromą i niebezpieczną ścieżką na stoku. Kolejne przejście zmusiłoby
ją do przeciśnięcia się pod złamanym, suchym świerkiem. Wtedy kobieta zatrzymała się
i powiedziała głośno do turystek idących za nią:
- Proszę nie iść dalej. nie podoba mi się ta droga. To niemożliwe, żeby tędy prowadził szlak!
Starsza z kobiet, może około czterdziestoletnia, jęknęła:
- Wiadomo, jestem już za stara na góry, a tu taki szlak… Już nie mam sił do wędrówki. A mówiłaś – zwróciła się do nastolatki - że jest taki prosty…
Wreszcie rzekła do obcej osoby:
- Wczoraj przyjechałyśmy, a dzisiaj już weszłyśmy tutaj! Idziemy tyle godzin, aż od
Gęsiej Szyi…
Starsza turystka zareagowała:
- Po prostu jest pani nieprzygotowana do takiego przejścia. A teraz proszę wspinać
się za mną, już widzę, gdzie jest szlak! Zeszłyście z niego, a ja za wami..
Spojrzała uważnie na twarze kobiet - dostrzegła wtedy smutek i zmieszanie dziewczyny. Zrozumiała, że pora iść dalej, a na pożegnanie życzyła im powodzenia.
Wspinając się, usłyszała jeszcze krzyk młodszej:
- No i po co tu przyjechałaś?!!! Trzeba było zostać w domu!!
Turystka odwróciła się i z oddali krzyknęła do kobiet:
- Chodźmy, już niedaleko do schroniska! Po deszczu – pogoda, a po kłótni – zgoda!
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Scenariusze zajęć wykorzystujących znajomość tekstu
Zajęcia 1
1. Grupa zapoznaje się z tekstem na początku zajęć – uczniowie otrzymują ksero
opowiadania i je czytają.
2. Rozmowa kierowana na temat treści zawartych w tekście – zwrócenie uwagi na
konieczność planowania wycieczek zgodnie z możliwościami fizycznymi i psychicznymi
uczestników oraz znajomością odwiedzanych miejsc, koniecznością przyjęcia odpowiedzialności za siebie oraz innych.
3. Co można sądzić o ludziach występujących w scenie? – praca w grupach: czego
można dowiedzieć się o bohaterkach zdarzeń? (charakterystyka nastolatki, mamy, napotkanej turystki). Podczas charakteryzowania – prezentacji efektów pracy grup - należy
podkreślić rolę właściwego traktowania wszystkich osób w rodzinie, funkcję empatii we
wszystkich kontaktach międzyludzkich, rangę wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej w życiu codziennym, szkole i pracy zawodowej.
Przedstawiciele grup prezentują efekty działań w dowolnej formie (plakat, scenka
dramowa – itp.).
4. Gdyby młodzieży polecono zagrać rolę w filmie, którego jedną ze scen stanowiłaby
przedstawiona na wstępie zajęć sytuacja – kogo chcieliby przedstawić uczestnicy zajęć;
prosimy o krótkie umotywowanie wyboru (anonimowa wypowiedź pisemna). Nauczyciel
uprzedza, że wybrane wypowiedzi zostaną odczytane na początku kolejnych zajęć.
5. Prowadzący zbiera kartki z zapisami uczestników.
Lekcja 2
1. Prowadzący zajęcia rozpoczyna prezentacją i wypowiedzią na temat filarów inteligencji emocjonalnej. 1 Następnie odczytuje wybrane wypowiedzi z poprzednich zajęć na
temat wyborów w kwestii utożsamienia z poszczególnymi postaciami ze sceny.
2. Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy i przygotowują scenki dramowe
przedstawiające sytuację w pozytywny sposób (pożądane niewielkie zmiany w dialogach
i zachowaniach – nie dokonujemy zmian w przebiegu zdarzeń).
3. Następuje prezentacja i dyskusja.
4. Nauczyciel pyta o odczucia uczestniczących – dlaczego czuliśmy się lepiej z bohaterami zdarzenia? (np. uczestniczący w scenie prezentowali wyższy poziom empatii,
szanowali siebie, nikt do nikogo nie krzyczał…)
5. Trzy cechy człowieka, z którym chcę dłużej przebywać – wypoczywać, rozmawiać… - każdy uczestnik zapisuje na oddzielnych kartkach.
6. Metaplan – prezentacja najbardziej oczekiwanych cech ludzi, których cenimy
– praca wspólna pod kierunkiem prowadzącego.
7. Przy wtórze muzyki relaksacyjnej nauczyciel prosi o zamknięcie oczu i przypomnienie sobie, kiedy uczniowie byli …(czyta kolejne cechy z metaplanu). Przez chwilę
wszyscy milczą i słuchają muzyki relaksacyjnej.
1
Literatura ułatwiająca nauczycielowi przygotowanie prezentacji to - m.in. – następujące
pozycje:
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997;
Simmons S., Simmons J., Jak określić inteligencję emocjonalną, Poznań 2001.
Jakkolwiek najnowsze badania poddają w wątpliwość wiodące znaczenie wysokiego poziomu
inteligencji emocjonalnej jako jednego z głównych czynników wpływających na sukces człowieka (Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje. Red. nauk. Magdalena Śmieja, Jarosław
Orzechowski. Warszawa 2008), niewątpliwie rozwój jej filarów warunkuje przygotowanie do
pomyślnego funkcjonowania w każdym środowisku ludzkim. Warto zatem pracować nad podwyższaniem jej poziomu u młodych ludzi.
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Krystyna Pac-Marcinkowska

Wokół problematyki uzdolnień
W poprzednim numerze Dolnośląskich Ścieżek „popełniłam” artykuł „Zdolna
Polska, zDolny Śląsk”, w którym nawiązałam do inicjatyw ogólnopolskich i regionalnych, związanych z wspieraniem uzdolnień dzieci i młodzieży. Wszystkie te działania na
pewno należy uznać za cenne, wnoszące twórczy ferment do polskiej edukacji, ale ciągle
bardziej mają one charakter zatomizowanych, a nie systemowych rozwiązań. Wydawać
by się mogło, że droga od identyfikacji zainteresowań oraz uzdolnień, przez przemyślane
działania w różnych obszarach, po ewaluację, której zadaniem jest głęboka refleksja nad
skutecznością przedsięwzięć, by móc je modyfikować i doskonalić, jest drogą prostą,
o sprecyzowanym kierunku, niechybnie wiodącą do celu. Niestety, w praktyce szkolnej,
te na pozór logiczne, nieskomplikowane połączenia ogniw pedagogicznej działalności nie
mają waloru trwałości. Przyczyny tego są różne i niełatwe do rozpoznania. Wiadomo, że
problem kształcenia uczniów zdolnych znajduje się w obrębie badawczych zainteresowań
środowisk naukowych, jednak w rzeczywistości szkolnej – mimo traktowania ucznia
(zgodnie z rozporządzeniem MEN) jako osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– ciągle pokutuje przekonanie, że trzeba dawać szanse edukacyjne uczniom z deficytami, a uczeń zdolny „sobie i tak poradzi”. Owszem – radzi sobie, ale nie wykorzystuje
posiadanego potencjału, rozleniwia się intelektualnie, wpada w pułapkę syndromu nieadekwatnych osiągnięć, w krańcowych przypadkach przestaje systematycznie uczęszczać
do szkoły, postrzeganej jako miejsce nudy i stagnacji. Czasami znowu utrzymuje wysoką
motywację do nauki, ale – pozostawiony sam sobie – zamiast rozwiązywać problemy,
brnie w encyklopedyzm, który, dostępny w końcu na „kliknięcie”, zabija kreatywność
i twórcze podejście do przedmiotu zainteresowań.
Poszukując możliwości wsparcia ucznia zdolnego, należy zastanowić się nad najkorzystniejszą dla niego strategią edukacji, wpisać w nią formy pracy, w formy – metody,
pamiętając o potrzebie indywidualizacji procesu kształcenia i… wychowania, bo młody
człowiek jest w trakcie kształtowania postaw, zdobywania dojrzałości emocjonalnej
i społecznej.
Pierwsza strategia związana jest z modelem kształcenia indukcyjnego, którego istotą
są: krytyczne myślenie, uczenie się dzięki rozwiązywaniu problemów, samodzielne formułowanie pytań i hipotez, budowanie własnych teorii o świecie oraz ich weryfikowanie
dzięki wykonywaniu zaplanowanych badań, eksperymentów i obserwacji.
Inaczej też kształtują się relacje między nauczycielem i uczniem – stają się oni partnerami w wyznaczaniu celów, realizacji zadań i tworzeniu ewaluacji, opartej na analizie
postępów. Wdrażany program wsparcia jest wynikiem rozmowy, pozwalającej na rozpoznanie szczegółowych zainteresowań ucznia, bazy, możliwej do wykorzystania podczas
pracy, sojuszników w rozwoju. Indukcyjny model kojarzy się ze szkołą, której nadrzędnym celem jest optymalny rozwój każdego ucznia (nie tylko z „kategorii zdolnych”)
i podmiotowość uczących się, mających prawo do współtworzenia koncepcji pracy.
Druga strategia, nie wykluczająca pierwszej, a ją uzupełniająca, to kształcenie
wzbogacające. Owe wzbogacenie dotyczy realizowanych programów nauczania, uzupełnionych o treści i wymagania wykraczające poza podstawę programową, w dużej
mierze skonsultowanych z uczniami, których pozastandardowa usługa edukacyjna dotyczy. Wzbogacone kształcenie może odbywać się w szkole i wtedy kojarzy się między
innymi z realizacją indywidualnych programów nauki, wpisanych proceduralnie w rozporządzenie z 2001 (!) roku, albo odbywać się poza szkołą, dzięki statutowej działalności
placówek wychowania pozaszkolnego oraz innych instytucji, stowarzyszeń, fundacji, itp.

W praktyce szkolnej „wzbogacenie” wiąże się również z realizacją projektów, skupiających uczniów wokół określonej aktywności, dyscypliny, problematyki. W obu wypadkach ważne jest wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje kluczowe, które należy
rozumieć jako połączenie wiadomości, umiejętności i właściwych dla danych sytuacji postaw. Na pewno należy zwracać szczególną uwagę na kształcenie umiejętności planowania, poszukiwania i selekcjonowania informacji, gospodarowania czasem, podejmowania
decyzji, innowacyjnego myślenia, pogłębiania motywacji wewnętrznej, skoncentrowania
na zadaniu, współpracy z innymi osobami, krytycznej, tzn. obiektywnej samooceny. Pani
dr Barbara Dyrda zwraca uwagę na wartość pracy w zespołach, w skład których wchodzą,
obok uczniów, nauczyciele, rodzice, personel szkoły. Grupa zatem jest zróżnicowana
wiekowo, najważniejszym celem jej funkcjonowania jest rozwój wspólnych zainteresowań. Niezależnie od rozwiązań formalnych, w strategii wzbogacającej najistotniejsza jest
struktura i jakość programów. Uczeń zdolny w ujęciu egalitarnym (uwzględniającym nie
tylko zdolności „objęte” zestawem przedmiotów szkolnych) musi zaspokajać potrzeby
poznawcze i intelektualne, oraz interpersonalne, związane z budowaniem relacji międzyludzkich, społecznych.
Trzecia strategia pracy z uczniem zdolnym związana jest z przyspieszeniem procesu kształcenia i, przed podjęciem decyzji o jej uruchomieniu, wymaga poważnego
zastanowienia. Akceleracja pozwala na szybsze opanowanie treści kształcenia objętych
podstawą programową i wdrożenie programów z wyższego poziomu wiedzy i umiejętności. Formą przyspieszenia, wpisaną w rozporządzenie ministerialne, jest indywidualny tok nauki, który najczęściej zbiega się z realizacją indywidualnego programu nauki
z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów. O ile nie ulega wątpliwości, że programy
dostosowane do zainteresowań, uzdolnień uczniów, ich sposobu uczenia się powinny być
częstym elementem szkolnej praktyki, o tyle forma przyspieszenia wymaga wcześniejszej
obserwacji ucznia w sytuacjach społecznych i emocjonalnych. Nie sposób polemizować
bowiem z psychologiczną prawdą, że rozwój lubi harmonię, jest wypadkową dojrzałości
we wszystkich sferach.
Wskazanym strategiom można przypisać określone formy i metody pracy. Ważne
jest, by aktywizowały ucznia do pracy, mobilizowały do rozwiązywania problemów,
śmiałego stawiania hipotez, budowania własnych teorii o świecie oraz ich weryfikowania,
wykonywania samodzielnych badań, eksperymentów i obserwacji. Metody konwergencyjne muszą być uzupełniane dywergencyjnymi i waloryzacyjnymi, by uczeń stawał się
dojrzałym człowiekiem, przygotowanym do pełnienia różnych ról społecznych w sposób
jak najbardziej etyczny.
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Vademecum
kulturalne

Karol Maliszewski

Pociąg do literatury (cz. III)
(fragmenty książki, która właśnie pod tym tytułem ukazała się w Wydawnictwie
„Atut”)
Poeci mają swoją Unię, do której wstąpili już dawno. Mam na myśli ponadnarodową
jedność ludzi wrażliwych, która istnieje od wieków. Mam na myśli kulturową jedność
Europy. Czytając wiele lat temu wiersze poety albańskiego, miałem skojarzenia z polskim poetą, noworudzkim, Zygmuntem Krukowskim. Czytając wiersze pewnego Szweda,
przypominałem sobie podobne pewnego Czecha. Gdy czytałem opowiadanie pt. Dom,
starsi Niemcy słuchający mnie w Jagniątkowie (w Muzeum-Domu Hauptmanna) ukradkiem ocierali łzy. Mamy jedno serce, mimo że od wieków żołnierzom i politykom marzyły się podziały, walki, segregacje. Jeżeli zaczynasz pisać i twoja świadomość wznosi się
ponad te nacjonalistyczne pierdoły, to rozumiesz wówczas, o co toczy się gra, o co chodzi
rozmaitym politykierom w takich czy innych krawatach. Kolejne Noworudzkie Spotkania
z Poezją dotyczyły właśnie tych spraw. I chociaż poeci zagraniczni zawiedli, to jednak
byli między nami...
Na przykład Peter Gehrisch z Drezna. Pisarz, działacz społeczny, nauczyciel akademicki, żonaty z Polką Stanisławą. Jeszcze pamięta ciotkę z Nowej Rudy, a Jedlinę-Zdrój
traktuje jak swoje rodzinne miasto, bo urodziła się w niej jego matka. W Dreźnie wydaje bardzo ciekawe czasopismo o nazwie „Ostragehege”, czyli „Dziewięćsił’. Albo Jiři
Červenka – czeski poeta, prozaik
i tłumacz. Czy Frank Berkelmans,
poeta holenderski i nauczyciel,
zaproszony i tłumaczony przez
Krzysztofa Karwowskiego, redaktor holenderskiego czasopisma „Woodpecker”, wieloletni
propagator Polski w Europie
Zachodniej. A jeszcze Milan
Hrabal, Miloš Hromádka, Vera
Kopecka, Eva Kucerova, Libor
Martínek, Jaroslav Schnerch...
Wciąż zmienia się formuła
Noworudzkich Spotkań z Poezją,
a co za tym idzie – kształt towarzyszącej im antologii. W tym
roku rzecz wyobraźni rozstrzygała
się „pomiędzy granicą światów”,
w przestrzeni języków poetyckich
wywodzących się z różnych zakątków Polski i Europy. Mieliśmy
iść śladami tajemnicy „mieszkającej po drugiej stronie żelaznego
mostu”. A po drugiej stronie
mostu granicznego mieszkają
Ratusz w Libercu – czeskim mieście bliskim Polakom
bracia Czesi i ich bardzo ciekawa
(fot. E. Rybczyński).
literatura.
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Niewiele dalej – poprzez Łużyce – mamy do Niemiec. Saksonia i Drezno.
Następnie Turyngia i urocze miejsce spotkań pisarzy w Ranis.
To tam, podczas obrad dotyczących małych ojczyzn we wspólnej Europie, przyszła
mi do głowy koncepcja „robotników słowa, gastarbeiterów wolności”. Mówiłem tam

Drezno - wizytówką miasta jest Zwinger. (fot. E.Rybczyński)

o „mojej prowincji” jako o centrum napięcia, szamotania się wokół tego, co sudeckie
i dolnośląskie a ogólnopolskie, polskie a niemieckie, teraźniejsze a historyczne, obce
a oswojone. Mówiłem o ciągle odnawianym pytaniu o korzenie (skąd się wziąłem na tej
obcej ziemi?) i o przyszłość wśród obcości, którą uporczywie i z pasją próbuje się poskramiać, oswajać. Muszę się odnaleźć w tym zamieszaniu i powiedzieć wprost, że niemiecka
– i już europejska – Nowa Ruda jest moją ojczyzną. Jeżeli to mi się uda, to przekroczę
granicę prowincji i prowincjonalizmu, wyjdę z siebie małego i prowincjonalnego, otworzę się na cały świat, na wszelkie bodźce i dopływy.

Anna Stodolna-Rybczyńska

O Mickiewiczu – realnie czy fikcyjnie?
(poznajmy nową powieść Piotra S. Załuskiego
Zamęt)
Na zawsze zapamiętam moje pierwsze spotkanie z najnowszą pozycją wydaną przez
wrocławską Agencję Wydawniczą „a linea” – powieścią Zamęt. Opowieść o czasach i życiu Mickiewicza. Dlaczego? – oto odpowiedź. Najpierw ujrzałam obwolutę w barwach
czerni i czerwieni ze stylizowaną twarzą Mickiewicza - sternika, którą natychmiast skojarzyłam z… Mao Tse -Tungiem! - i zareagowałam adekwatnie do spostrzeżenia, mówiąc:
„To Mao! Nie mogę na to patrzeć!” Po chwili ukazano mi drugą stronę tej samej obwoluty, przedstawiającej Pandorę Dantego G. Rosettiego i zapoznano mnie z podtytułem
powieści. Już wtedy zrozumiałam, że obwoluta książki przewrotnie – lecz prawdziwie!
– sygnalizuje jej interesującą zawartość, dotyczącą meandrów biograficznych Wieszcza
i tła historycznego jego bogatej twórczości.

W Posłowiu autora, Piotra S. Załuskiego, pojawia się następujące stwierdzenie,
dotyczące genezy utworu: „Napisałem tę opowieść z miłości do Mickiewicza, z powodu
zachwycenia się jego twórczością i wstrząśnięty jego życiem. Książka powstawała z tysięcy spotkań z Mickiewiczem jasnym i Mickiewiczem ciemnym, odkrytym i schowanym, z natchnionym prorokiem i chłodnym racjonalistą, z genialnym poetą i żmudnym
publicystą, z kochankiem delikatnym i zimnym małżonkiem, z niewygodnym dla swoich
i obcych politykiem i z szanowanym w Europie Polakiem, z Mickiewiczem wzniosłym
i Mickiewiczem przyziemnym, z opętanym mistykiem i rozsądnym analitykiem zdarzeń
nie tylko politycznych… Tych antynomii łańcuch ciągnąć by można w nieskończoność,
a i tak nie wyczerpie się wszystkich określeń duchowej złożoności bohatera.”
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Ta niezwykła powieść powinna znaleźć się w bibliotekach szkolnych i wspierać
pracę nauczycieli-humanistów gimnazjalnych oraz licealnych! Uczniowie wyjątkowo
dojrzali i zainteresowani biografią Wieszcza oraz historią Polski mogliby przeczytać ją
w całości, zaś pozostali młodzi ludzie poznawaliby wybrane jej fragmenty podczas lekcji
języka polskiego, historii, a nawet… godzin wychowawczych, z niewątpliwą korzyścią
dla walorów poznawczych i poziomu zaangażowania uczniów w zajęcia. Na tak wszechstronne możliwości wykorzystania powieści w procesie edukacji pozwala jej niezwykła
konstrukcja i tematyka.
Powieść stanowi przykład utworu biograficznego, wykorzystującego ogromny materiał dokumentalny, zgromadzony przez autora – listy, artykuły, zapisy Mickiewicza
oraz ludzi mu współczesnych, m.in. przyjaciół, znajomych, ale także nieprzyjaciół i ludzi
osobiście mu nieznanych. Jednak obok rzetelnie zgromadzonej literatury znajdziemy
elementy fikcji literackiej – ciekawie i niezwykle realnie prowadzoną narrację z dialogami na temat kolei losu Wieszcza oraz zdarzeń historycznych towarzyszących epizodom
biograficznym i twórczym. Klamrę kompozycyjną stanowi, rozpoczynający powieść,
niezwykle sugestywny i przejmujący opis jego cierpień w trakcie rozwijającej się choroby podczas ostatniej podróży Mickiewicza na Wschód oraz śmierci (od tego momentu
następuje retrospekcja - poznajemy czas jego wileńskiej edukacji i dalsze koleje losu oraz
twórczości), zaś w zakończeniu powieści uczestniczymy w jego uroczystym pogrzebie
na obczyźnie. Akcja powieści obejmuje blisko czterdzieści lat życia Mickiewicza oraz
zapoznaje z barwnym, lecz wciąż mało znanym panoramicznym obrazem epoki, w której
żył i tworzył nasz poeta.
Autor powieści akcentuje fakt, że utwór jest realizacją niespełnionego marzenia
– przygotowywanego od 1993 roku wielkiego „fresku filmowego” o życiu Wieszcza.
Zapewne dlatego ogromną ilość powieściowych scen można wykorzystać bezpośrednio
do przygotowania epizodów dramowych, wzbogacających lekcje języka polskiego, jak
choćby relację z oglądania ludowego obrzędu Dziadów jako kanwy do zdarzeń w utworze
literackim, okoliczności powstania Pieśni Filaretów, czy też – po niewielkiej cenzurze
obyczajowej! – wariacje biograficzne na temat sceny ataku mrówek na Telimenę… (proszę przekonać się, skąd konieczność ocenzurowania tego fragmentu! – zainteresowanych
odsyłam na 101. stronę powieści).
Na lekcjach historii, a nawet etyki, można wykorzystać bolesny rozdział o zjawisku
donoszenia w Królestwie Polskim. Jakże dramatyczne treści zapowiada jego motto, fragment z Historii powstania listopadowego S. Barzykowskiego: „Szpiegować podkomendny swojego dowódcę, sługa swego pana, zaufany swego przyjaciela, kochanka swego
ulubionego, żona męża. Trąd ten wszędzie grasować tak, iż nikło zaufanie, rwały się
wszelkie stosunki i ogniwa, nie było bezpieczeństwa ani spokoju.” Opowieść o spotkaniu Nowosilcowa i Rożnieckiego, dawnego legionisty i napoleończyka, w chwili relacji
– szefa carskiej żandarmerii w Królestwie Polskim, może przerazić każdego porządnego
człowieka i dobrego obywatela. Nam, żyjącym współcześnie, nasunie się także niejedna przykra refleksja związana ze zrozumieniem faktu, że terror i przemoc psychiczna
– w każdej postaci! - prowadzą do moralnej degeneracji całych zbiorowości ludzkich,
niezależnie od momentu dziejowego… Borykamy się ciągle ze skutkami totalitaryzmu
w socjalistycznej Polsce; na naszych oczach przewartościowują się autorytety osób
publicznych w przeszłości zaangażowanych, bądź posądzanych o zaangażowanie we
współpracę z SB, inwigilującą społeczeństwo polskie… Nie brak także zachowań donosicielskich w restrykcyjnie kierowanych organizacjach, przedsiębiorstwach, zatem - nihil
novi sub sole… Zapoznanie uczniów z bolesnymi treściami zawartymi w przywołanym
rozdziale trzeba zakończyć wspólną rozmową, która mocno zaakcentuje konieczność
kształtowania właściwej hierarchii wartości.

W trakcie zapoznawania się z treścią książki odnajdziemy mnóstwo sytuacji wspierających wychowawcze aspekty kształcenia. Nauczyciele języków obcych mogą podkreślić
fakt, iż Adam Mickiewicz (ze swymi przyjaciółmi-studentami!) chętnie czytać w oryginale najnowsze literackie utwory, m.in. angielskie, francuskie, włoskie. Dlatego motywujmy
młodzież do poznawania języków obcych! Piękna i pouczająca jest scena pogodzenia się
dwu wieszczów, Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza (wybaczajmy za ich przykładem, chociaż to niełatwe!), datowana na dzień 25 grudnia 1840 roku. Świetnym jej
spuentowaniem jest przytoczenie improwizacji obu poetów!
Każde pierwsze szkolne spotkanie z fragmentami powieści warto rozpocząć następującą refleksją autora: „(…) naprawdę – mimo poznanych dokumentów i setek opracowań naukowych – nie wiadomo, jak to drzewiej bywało, jak toczył się świat za czasów
Mickiewicza. Nigdy nie poznamy do końca tamtego życia, mimo że z tamtego świata
jesteśmy zrodzeni w kulturze, w historii, w nauce, w gospodarce, we wszelkiej tradycji.” Możemy jednak wspólnie cieszyć się faktem, że książka o Mickiewiczu rozbudza
zainteresowanie jego biografią, pozbawia go pomnikowości i odkrywa w nim po prostu
człowieka - cierpiącego z powodu bólu zębów i niespełnionych miłości, namiętnego kochanka, natchnionego poetę i żarliwego patriotę, zatroskanego o losy ojczyzny.
Przeczytajmy tę niezwykłą powieść o Wieszczu – człowieku posiadającym barwny
życiorys i niezwykły talent. Wykorzystajmy jej fragmenty w pracy z uczniami, aby nie
przeoczyć okazji do wspólnych odkryć i refleksji w związku z nieustannie aktualnymi tematami - prawdy o trudzie pozostawania na zawsze prawdziwym człowiekiem i dozgonnego bycia Polakiem w czasach najtrudniejszych dla Ojczyzny. Te aspekty pielgrzymiego
istnienia poety podkreślił Leopold Staff w swym wierszu „Mickiewicz”:
„On cały jest ze swym niemym smutkiem,
Ze swym pielgrzymim twardym bolem
Pomiędzy szarym Nowogródkiem
I czarnym Konstantynopolem.”
Szczególnie cenne wychowawczo jest zakończenie powieści, które akcentuje rangę
każdego zainteresowania, każdej ludzkiej pasji życiowej. Wykorzystajmy ten moment,
aby uświadomić młodym ludziom konieczność pielęgnacji własnego hobby. Jeśli bowiem
autor tekstu stwierdza: „Szukałem (…) długo. Niniejsza opowieść – konstrukcja prawd
i zmyśleń obleczona na faktach z przeszłości – jest tego świadectwem. To wszystko.
Ale z tych poszukiwań jeszcze nie wróciłem. I nigdy chyba już nie wrócę.” – oznacza
to, że nasza prywatna fascynacja biografią i dokonaniami postaci, jakimś problemem,
zagadnieniem, obiektem, działaniem, itp. - nie powinna się zakończyć, bo nas rozwija
i wzbogaca...
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Urszula Tobolska, Lidia Soszyńska

Maria Skłodowska-Curie – wielką kobietą… jest
Maria Skłodowska-Curie zdecydowanie wyprzedziła epokę, w której przyszło jej
żyć. Była pierwszą kobietą, która pokazała, że możliwe jest wejście na szczyty sławy
w czasach, kiedy kobietom trudno było to uczynić. Swym uporem i zamiłowaniem do nauki
udowodniła swą wielkość.
Zamysłem autorek jest przedstawienie śladów wielkości tej wspaniałej postaci.
Prześledźmy razem z czytelnikami Jej życie, trochę nieproszeni wejdźmy weń, mając
nadzieję, że mądra rodaczka nie będzie nam miała tego za złe. Niniejszy artykuł opisuje
piękną i mądrą kobietę.
Tradycyjnie już zaprezentowana wiedza pochodzi z wszelkich dostępnych źródeł ze
zbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 1.
Przypomnijmy, że uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 3 grudnia 2010 roku,
rok 2011 został ustanowiony Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
Dzieciństwo i szkolne lata Marii Skłodowskiej.
Przyszła noblistka urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Była najmłodszym z pięciorga dzieci Władysława i Marii Skłodowskich. Na chrzcie otrzymała imiona Maria Salomea.
Wychowała się w rodzinie nauczycielskiej. Matka prowadziła
jedną z najlepszych w tamtym okresie warszawskich szkół średnich. Ojciec pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w rządowych szkołach średnich w Warszawie. Wzrastała w atmosferze zamiłowania do nauki. Dziadek Marii, Józef Skłodowski, był
wspaniałym pedagogiem, pracował z młodzieżą, która go wręcz
ubóstwiała. Charakteryzował się wytrwałością w pokonywaniu
wszelkich trudności, a Maria w osobie dziadka znajdowała godny wzór do naśladowania.
Źródło: Narodowe
Była bardzo zdolnym dzieckiem, nauka przychodziła jej
Archiwum Cyfrowe
szalenie łatwo. Jej uzdolnienia to pierwszy dostrzeżony ślad
wielkości tej kobiety. Bardzo szybko nauczyła się czytać i zachwyciła literaturą polską.
Pięknie mówiła i pisała po polsku, ale też posługiwała się wspaniale innymi językami.
Zdecydowana w tym rola ojca Władysława Skłodowskiego, który potrafił rozbudzić
w swych dzieciach zamiłowanie do literatury polskiej.

Budynek, w którym urodziła się noblistka. Obecnie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, ul.
Freta 16, Warszawa, Źródło: http://muzeum.if.pw.edu.pl/

Wieczorami czytał im poezję i prozę polską, a także dzieła zagraniczne, tłumacząc je
od razu na język polski. Była jeszcze dzieckiem, kiedy zmarła jej matka. Maria pogrążyła
się wtedy w głębokiej rozpaczy. Potrafiła niemal całymi godzinami pochłaniać książki.
Zwłaszcza interesowały ją nauki ścisłe. Była najlepszą uczennicą. Celująco zdała maturę,
otrzymując złoty medal jako najwyższe wyróżnienie w szkołach rosyjskich.
Uczyła się w szkole rządowej. Mogła co prawda uczyć się w prywatnej szkole, lecz
szkoły te w tych czasach nie wydawały prawomocnych świadectw. Ojciec naszej bohaterki widział w niej przyszłą studentkę, dlatego też, by nie zamykać jej drogi na studia,
posłał ją do szkoły rządowej. W ówczesnych szkołach tego typu wszystkie przedmioty
wykładane były po rosyjsku. Nie znaczyło to wcale, że młodzież zapominała o swojej
polskości. Wręcz odwrotnie, potrafiła pobudzać w sobie i rozwijać uczucia patriotyczne.
Patriotką była też Maria Skłodowska.
Młodzieńcze lata i okres studiów w tajnej uczelni,
zwanej Uniwersytetem Latającym w Warszawie oraz
na Sorbonie w Paryżu.
Maria kilka lat czekała na rozpoczęcie studiów,
o których marzyła. Wiedziała, że w kraju rodzinnym ich
nie podejmie. Rosyjski Uniwersytet Warszawski kobiet
nie przyjmował. By móc zgromadzić potrzebne pieniądze, podjęła pracę guwernantki u państwa Żórawskich
w Szczukach. Połowę zarobków przeznaczała na opłacenie studiów medycznych w Paryżu swojej starszej siostry
Broni.
W Szczukach utworzyła dla wiejskich dzieci, które
nie miały się gdzie uczyć, małą klasę 2. Tam wieczorami
uczyła je pisania i czytania. Przychodziły też starsze dzieci, a zajęciom przysłuchiwali się nawet ich niepiśmienni
rodzice. Dość powiedzieć, że za tego typu działalność groMaria Skłodowska
ziła zsyłka na Syberię. Nabiera to wręcz heroicznego za- (z lewej) i jej siostra Bronisława
barwienia w wydaniu tak młodej dziewczyny. To kolejny Skłodowska. Źródło: Narodowe
dostrzeżony przez autorki ślad wielkości tej kobiety.
Archiwum Cyfrowe
W majątku ziemskim, w którym pracowała, poznała
swoją pierwszą miłość - Kazimierza Żórawskiego. Mimo że uczucie było odwzajemnione, nie było Jej jednak dane wyjść za niego za mąż. Była mądra i dobrze wykształcona
jak na owe czasy, nie miała jednak posagu, co było zasadniczą przeszkodą dla rodziców
Jej wybranka. Paradoksalnie, kobieta, z którą w przyszłości będą przyjaźnili się Albert
Einstein i Iwan Mendelejew, zdobywczyni dwóch nagród Akademii Nauk, została upokorzona przez zarządcę majątku w Szczukach. Zawsze skryta Maria nie pozostawiła po
sobie świadectwa tej porażki. To doświadczenie zaważyło jednak na Jej dalszej drodze
życiowej. Postanowiła zajść tak wysoko, by zostać kimś 3.
Jak bardzo przypominała w tym uporze swojego dziadka…
Po powrocie do Warszawy Maria kontynuowała naukę, uczęszczając jednocześnie
na kursy tajnego Uniwersytetu Latającego. Ich organizatorką była Wanda SzczawińskaDawidowa. Prowadzone były głównie dla kobiet, które nie mogły wstępować na Cesarski
Uniwersytet Warszawski. Zajęcia prowadzone były na bardzo wysokim poziomie, z czasem słuchaczami byli też studenci Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Kiedy Jej starsza siostra Bronia ukończyła w Paryżu medycynę i wyszła za mąż,
nadarzyła się okazja, by Maria mogła u niej zamieszkać. Nasza bohaterka wyjechała do
Paryża z zamiarem studiowania. Nie chcąc jednak nadużywać gościnności swej siostry
i szwagra, wynajęła mały pokoik blisko Sorbony. Żyła bardzo skromnie, odmawiała sobie
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niemal wszystkiego, by móc poświęcić się nauce. W 1891 r. podjęła studia fizyczne na
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Sorbony. Została jedną z 23. kobiet studiujących w tym czasie na prestiżowej uczelni.
W 1893 r. Maria przystąpiła do egzaminu licencjackiego z fizyki i zdała go z wynikiem najlepszym
na roku. W historii Sorbony nie udało się to żadnej
kobiecie. Zaszczyt ten spotkał naszą rodaczkę. Ten
fakt należy uznać za dowód Jej wielkości. Po roku
z powodzeniem ukończyła licencjat z matematyki,
lecz na dalszą kontynuację nauki brakowało Jej
pieniędzy. Wówczas otrzymała z Warszawy bezzwrotne stypendium przeznaczone dla wyjątkowo
zdolnych studentów. Zachowała się bardzo szlachetnie i przy nadarzającej się okazji zwróciła je (mimo
iż nie oczekiwano tego od Niej). Uznała, że teraz
ktoś inny, tak jak ona wcześniej, może potrzebować
pieniędzy na naukę.
Małżeństwo z Piotrem Curie
Wkrótce poznała Piotra Curie. Piotr był synem lekarza. Połączyła ich wspólna fascynacja
Maria Skłodowska jako stunauką. Kiedy się poznali, Piotr był wykładowcą
dentka Sorbony. Źródło: http:
w paryskiej Szkole Fizyki i Chemii Przemysłowej.
//www.if.uj.edu.pl/Foton/82/pdf/
Skromny ślub Marii i Piotra Curie odbył się 26 lipca
sklodowska.pdf
1895 roku. Maria, jak zwykle praktyczna, ubrana
była w granatową suknię. Uznała bowiem, że przyda się jej ona później do pracy w laboratorium. Państwo młodzi nie mieli też obrączek, uznając je za „zbędne głupstwo”.
Po krótkim spotkaniu w gronie przyjaciół i rodziny, młoda para wyruszyła na rowerach
w swą podróż poślubną. Młodzi zamieszkali w małym mieszkaniu pod Paryżem w miejscowości Sceaux 4. Oboje uznali, że większe mieszkanie nie będzie im potrzebne, gdyż
i tak większość czasu spędzali w laboratorium Piotra w Szkole Fizyki i Chemii.

Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie. Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie.
Źródło: http://www.sciaga.pl/tekst/12076- Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

13biografia_marii_sklodowskiej_curie/dodatki/507/

Pensja Piotra nie wystarczała na utrzymanie, dlatego Maria podjęła pracę nauczycielki. Wcześniej ukończyła kurs dla nauczycielek szkół żeńskich. Uczyła fizyki w szkole
średniej. W 1897 r. przyszła na świat ich córka, Irena. Maria zaczęła odczuwać nadmiar
obowiązków, zarówno domowych, jak i zawodowych. Wówczas swą pomoc w prowadzeniu domu i opiece nad Ireną, zaofiarował ojciec Piotra.
Czasy badań laboratoryjnych
z Piotrem Curie - polon i rad
Maria, sama zafascynowana
zagadnieniem
promieniotwórczości, potrafiła zainteresować
swą pasją męża. Inspiracją dla Jej
badań było odkrycie promieniowania uranu, dokonane przez Henri
Becquerela, który pokazał, że
sole uranu emitują promieniowanie o podobnej sile jak promienie
X (odkryte przez Roentgena).
Rozpoczęła prace badawcze, które chciała wykorzystać w swej
pracy doktorskiej. Maria poszła
w kierunku wskazanym przez
Becquerela. Słusznie przypuszczała, że podobne własności promieniotwórcze wykazują też inne
minerały. Maria i Piotr rozpoczęli
Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie z córką
Ireną. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
poszukiwanie nowego pierwiastka
promieniotwórczego. Techniki laboratoryjne potrzebne do wyizolowania pierwiastków promieniotwórczych Maria poznała
wcześniej szczegółowo w Warszawie, studiując na tajnej uczelni, zwanej Uniwersytetem
Latającym. Tam, w Chemicznym Laboratorium Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, przeszła
gruntowny kurs chemii analitycznej 5. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy, w bardzo złych
warunkach, udało się Jej wydzielić czysty rad i polon. Sam Piotr wyznał kiedyś, że z całym swoim oddaniem dla nauki, nie podjąłby się wyzwania samodzielnego wydzielenia
czystego radu. Było to prawdziwie heroiczne działanie. To kolejne niezwykłe dokonanie noblistki. Oboje nie znali jeszcze wtedy skutków działania tych pierwiastków. Nie
wiedzieli, że zajmują się substancjami aż tak szkodliwymi dla zdrowia. Efektem ciągłego
kontaktu z radem i fatalne warunki pracy był zły stan zdrowia małżonków Curie. Piotr
odczuwał bolesność kości, a u Marii podejrzewano gruźlicę.
Po pewnym czasie Piotr zauważył, że materiały promieniotwórcze wywoływały oparzenia na ciele. Postanowił zbadać działanie radu na organizmy zwierząt. Okazało się, że
rad zmniejszał u pacjentów guzy i niektóre rodzaje raka. Leczenie radem nazwano nawet
„curieterapią”. Odkrycie radu dało początek nowej nauki, nazwanej promieniotwórczością.
Wyniki badań, zebrane w latach 1897-1902, zostały przedstawione w rozprawie
doktorskiej Marii Skłodowskiej-Curie pt. „Badania nad ciałami promieniotwórczymi”.
Maria obroniła ją na Sorbonie. Egzaminatorzy docenili wielkość Jej pracy, uznając, że
była obroniona jako „tres honorable” (bardzo zaszczytnie). Rozprawa została opublikowana nie tylko w języku francuskim, ale również angielskim, niemieckim, rosyjskim, no
i oczywiście polskim 6.

73

74

Maria Skłodowska-Curie w swoim laboratorium. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Nagrody Nobla i inne
W 1903 r. Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła, że nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za badania nad promieniotwórczością na rok 1903 przyznano Henri
Becquerelowi (jemu przypadło pół nagrody) oraz małżeństwu Curie (druga połowa
nagrody). Za swoje zasługi państwo Curie otrzymali też inne zaszczyty, jak medal
Davy’ego, jedno z najwyższych brytyjskich odznaczeń naukowych, czy nagrodę
„Ozyrysa”.
Po otrzymaniu Nagrody Nobla Maria i Piotr stali się sławni trochę wbrew swej
woli. Oboje byli ludźmi skromnymi i nie zależało im na sławie i rozgłosie. Nie zwracali uwagi na korzyści materialne, które mogliby uzyskać dzięki swoim badaniom.
Wiedzieli doskonale, że na rad było duże zapotrzebowanie i gdyby opatentowali metodę otrzymywania radu, zostaliby milionerami. Zapytana o to Maria wyjaśniła, że nie
wynalazła radu, ale go odkryła i zgodnie ze swoimi przekonaniami oddała do użytku,
aby służył rozwojowi cywilizacji i polepszaniu jakości ludzkiego życia. To następny
ślad wielkości tej wyjątkowej kobiety. Oboje uważali, że czerpanie finansowych
korzyści z odkrycia byłoby sprzeczne z etyką naukową, zwłaszcza, gdy rad mógłby
być przydatny w walce z chorobami nowotworowym. Wszystkie metody wydzielania
i działania promieniotwórczych pierwiastków publikowali jedynie w pracach naukowych.
Pieniądze z nagrody małżonkowie przeznaczyli na swoje najpilniejsze potrzeby
życiowe, wspomogli rodzinę i potrzebujących znajomych. 20 tys. franków z przyznanej im kwoty Maria przeznaczyła na wykończenie Sanatorium Dłuskich w Zakopanem
oraz dla zdolnych, aczkolwiek biednych studentów. Oboje starali się żyć normalnym,
dotychczasowym życiem. W 1904 r. urodziła się ich druga córka, Ewa. Nasza bohaterka
znowu musiała dzielić obowiązki matki i pracownika naukowego. Wieczory Piotr i Maria
spędzali w domu, czytając pisma naukowe lub robiąc notatki z badań. Do pomocy w domu zatrudnili gospodynię, ale córkami zajmowała się głównie Maria. Wszystko zaczęło
się im powoli układać. Piotr otrzymał stanowisko profesora na Sorbonie. Umożliwiono
Mu też stworzenie własnego laboratorium, którego kierownikiem naukowym została M.
Skłodowska-Curie, stając się tym samym pierwszą kobietą zatrudnioną jako pracownik
naukowy na wyższej uczelni. To też ważny ślad wielkości Marii Skłodowskiej. Nie zdarzyło się bowiem, by przed Nią jakakolwiek kobieta dostąpiła tej funkcji.

Śmierć Piotra i życie po jego śmierci
Kiedy już ich życie ustabilizowało się, Marię spotkała wielka tragedia. Jej mąż Piotr
Curie zginął pod kołami wozu konnego. Było to w 1906 roku. Maria została sama z dwójką małych dzieci. Nie była religijna, nie potrafiła znaleźć ukojenia w modlitwie. Skłodowska swoim zwyczajem nie pozwoliła na uroczysty pogrzeb.
Głęboko przeżywała śmierć męża. Zaczęła pisać dziennik, prowadząc w nim rozmowy ze zmarłym mężem: „Mój Piotrze, życie bez ciebie jest okrutne, to niepokój, jakiego
nie sposób wyrazić, rozpacz bez dna, smutek bez granic… Przyrzekam, że spróbuję żyć
w taki sposób, w jaki Ty byś sobie życzył” 7.
Władze Sorbony poprosiły Marię, by prowadziła dalej badania i kontynuowała
wykłady z fizyki, które prowadził Piotr. 5 listopada 1906 r. swój pierwszy wykład na
Sorbonie rozpoczęła dokładnie w miejscu, gdzie przerwał go Piotr. Wykład dotyczył
elektryczności, rozpadu atomów i substancji promieniotwórczych. Na koniec wykładu rozległy się brawa, a Maria napisała potem w „Dziennikach”: „Byłbyś szczęśliwy,
Piotrze, widząc mnie w roli profesora Sorbony… Pozostało mi pragnienie udowodnienia
światu, że ta, którą kochałeś, przedstawia rzeczywiście jakąś wartość. Mam też nadzieję,
że dzięki temu być może łatwiej odnajdę Cię na tamtym świecie” 8. Była pierwszą kobietą
w dziejach Francji, która została kierownikiem katedry w szkole wyższej i rozpoczęła
regularne wykłady dla studentów, kontynuując przy tym badania nad promieniotwórczością. W 1908 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W zbieranych przez nas śladach
Jej wielkości, ten zapisujemy jako kolejny.
Codziennie rano Maria szła na Sorbonę, tam wygłaszała wykład i pracowała w laboratorium aż do wieczora. Dziećmi zajmowała się guwernantka i dziadek Eugene Curie
(ojciec Piotra). Równowagę życiową zachowała Maria dzięki misji, jakiej się podjęła.
Zamierzała wybudować na cześć Piotra dobrze wyposażone laboratorium, gdzie przyszłe
pokolenia badaczy mogłyby rozwijać nową naukę o promieniotwórczości.
Bardzo dbała o wykształcenie córek. W domu uczyły je guwernantki, a resztę czasu
dziewczynki spędzały na świeżym powietrzu, jeździły na rowerach i konno. W weekendy
zaś często wybierała się z nimi na wycieczki rowerowe na wieś. Taka edukacja córek
trwała 2 lata. Zawsze krytyczna wobec systemu nauczania szkolnego, zorganizowała
z przyjaciółmi „eksperymentalne liceum”, czyli nauczanie zbiorowe dla własnych i dzieci
swoich znajomych. Maria udzielała lekcji fizyki, ktoś inny chemii, czy historii i języka
francuskiego. Matematyki uczył młody, zdolny Paul Langevin – uczeń Piotra Curie 9.
Jej starsza córka, Irena, wykazywała szczególne zainteresowanie matematyką i fizyką, poszła w ślady matki i została
wybitną uczoną (w 1935 r. wraz ze
swoim mężem otrzymała Nagrodę
Nobla), a Ewa została pisarką, cenioną korespondentką wojenną i autorką
bestsellerowej biografii matki.
W 1910 r. zmarł ojciec Piotra,
Eugene Curie. Córki Marii i Piotra
straciły ukochanego dziadka, nauczyciela i opiekuna. W tym samym roku
na Światowym Kongresie Radiologii
i Elektryczności w Brukseli, w którym uczestniczyła także Maria
Skłodowska-Curie, przyjęto nazwę
M. Skłodowska-Curie w biurze Instytutu „curie” (kiur) za jednostkę miary akRadowego. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe tywności pierwiastka promieniotwór-
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czego, a Maria została wyznaczona do przygotowania wzorca radu, który po wykonaniu
został złożony w Międzynarodowym Biurze Wag i Miar w Sevres pod Paryżem.
Jej kariery o mały włos nie przerwał skandal wywołany romansem z byłym uczniem
jej męża, wspomnianym wyżej Paulem Langevinem. Kiedy w 1906 r. zaproponowano
Jej pracę na Sorbonie, Langevin objął zwolnione przez Nią stanowisko. Był niezwykle
błyskotliwym człowiekiem, znakomitym wykładowcą. Cenił go bardzo Albert Einstein.
Odnosił sukcesy w życiu zawodowym, prywatnie zaś był całkowicie podporządkowany,
a wręcz poddawany wyjątkowym upokorzeniom ze strony żony i teściowej. W domu
Paula wybuchały często awantury, połączone nawet z użyciem przemocy fizycznej wobec
Paula.
Romans pomiędzy Marią a Paulem spowodował skandal, który przez długi czas
był pożywką dla prasy i czytelników. Na Sorbonie huczało od plotek. W niezliczonych
publikacjach pisano, że jest zepsuta i zdemoralizowana oraz jako obca zatruwa francuską
naukę 10. To ostre słowa i dopiero wybuch pierwszej wojny światowej sprawił, że opinia
publiczna zapomniała
o tym przykrym incydencie.
Maria rozpoczęła też starania o przyjęcie jej, jako pierwszej kobiety, na członka do
Akademii Francuskiej, prestiżowej instytucji naukowej. Członkowie akademii, sami mając mniejsze dokonania naukowe, nie przyjęli Jej do swego grona, tylko dlatego, że była
kobietą. Zrażona tym faktem już nigdy więcej nie starała się o przyjęcie do Akademii.
W 1911 r. dostała powtórnie nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za
wydzielenie czystego radu. Wrogość prasy była tak ogromna, że informację o przyznaniu
Jej Nagrody Nobla zamieszczono na dalekich stronach. Nagrodę odebrała osobiście w towarzystwie siostry i córki Ireny 11.
Do wybuchu I wojny światowej podróżowała po Europie pod zmienionym nazwiskiem. Wyjechała do Szwajcarii, gdzie odbywała wspólne wycieczki w Alpy z córkami
i prof. Einsteinem. Cały czas zmagała się z kłopotami zdrowotnymi, które miało swoje
podłoże w napromieniowaniu, ale też spowodowane było urazem psychicznym, jakiego
doznała po skandalu, który był Jej udziałem.
Czasy I wojny światowej
Kiedy wybuchła I wojna światowa, M. Skłodowska-Curie opuściła Paryż, wywożąc
do Bordeaux bezcenny 1 g radu. Następnie udała się na front. Maria nie chciała pozostać
bezużyteczna. Dowiedziawszy się, że
w szpitalach polowych nie ma aparatów
do rentgena, postanowiła zorganizować
służbę rentgenowską. Zdobyła 18 prywatnych samochodów, które zostały
wyposażone w aparaty rentgenowskie.
Często zdarzało się, że sama zasiadała za
kierownicą furgonetki i jechała na linię
frontu, gdzie długie godziny prześwietlała rannych. Dodać wypada, że Maria była
pierwszą kobieta, która otrzymała prawo
jazdy.
Pomagała Jej wówczas siedemnastoletnia córka Irena, studentka Sorbony
i pielęgniarka. Działalność podczas wojMaria Skłodowska - Curie w polowym ambu- ny to kolejny ślad Jej wielkości.
lansie. Źródło: http://www.fizyka.net.pl/

Czasy powojenne
Po wojnie wróciła do pracy naukowej. Marzyła
o powołaniu Instytutu Radowego. Zajęła się zbieraniem
funduszy na instytuty radowe w Paryżu i Warszawie.
Pierwszy został ukończony tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Właściwie wymusiła na władzach
Sorbony rozpoczęcie budowy Instytutu Radowego, gdzie
miało mieścić się laboratorium fizyczne i chemiczne
do badań nad pierwiastkami promieniotwórczymi (kierownictwo miała objąć M. Skłodowska-Curie).W jego
obrębie istniał również wydział medyczny, w którym
prowadzono badania nad wykorzystaniem promieni
radowych w leczeniu nowotworów. Dzięki staraniom
Maria w laboratorium
Marii oba udało się wyposażyć placówkę w gram radu.
z córką Ireną. Źródło: http:
Paradoksalnie, odkrywczyni tego pierwiastka nie stać //www.if.uj.edu.pl/Foton/82/pdf/
było na jego zakup i prowadzenie dalszych badań.
sklodowska.pdf
Z pomocą przyszły stowarzyszenia kobiece ze
Stanów Zjednoczonych na czele z panią William Brown Meloney, zwaną potocznie
Missy. To ona zorganizowała publiczną kwestę na rzecz Fundacji Marii Curie, której dochód przeznaczono na zakup radu wręczonego Marii dwukrotnie przez prezydentów USA
w Białym Domu (w 1921 i 1929 r.).
Honorowe obywatelstwo Warszawy Maria Skłodowska-Curie otrzymała w 1924
r. Gram radu, który otrzymała jako dar rządu USA, przeznaczyła dla Polski. W 1925 r.
doprowadziła wraz z bratem dr Józefem Skłodowskim i siostrą dr Bronisławą Dłuską do
powstania Towarzystwa Instytutu Radowego w Warszawie. Uzyskała plac pod budowę
instytutu przy
ul. Wawelskiej. Uczestniczyła w położeniu kamienia węgielnego. Te zasługi zaliczamy do kolejnych wielkich życiowych śladów tej kobiety.
W 1933 r. dały się zauważyć pierwsze oznaki choroby, której źródłem stało się promieniowanie. Maria jednak nie przejmowała się chorobą. Interesowały ją prace naukowe,
własne i córki Ireny. Naukowo pracowała do końca swoich dni. Latem 1934 r. nastąpiło
pogorszenie choroby i 4 lipca
Maria Skłodowska-Curie zmarła
w Sancellemoz na rękach swojej
młodszej córki Ewy. W 1935 r.
w Warszawie stanął pomnik noblistki. Poniższe zdjęcia są pamiątką tamtego wydarzenia.
Zamiast zakończenia
Fakt, że Skłodowska opuściła Polskę, wywołał krytyczne
reakcje w kraju. Nigdy jednak nie
zapomniała, że jest Polką. Serca
Polaków podbiła nazwaniem odM. Skłodowska-Curie i B. Maloney - inicjator- krytego przez siebie pierwiastka
ka funduszu radowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. polonem. Wyjazd na studia do
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe Paryża miał służyć nie tylko Jej
ambicjom naukowym, ale i póź-
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Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Przemówienie prezydenta Warszawy Stefana
Starzyńskiego. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe podczas odsłonięcia pomnika Marii
Skłodowskiej-Curie. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

niejszej pracy w ojczyźnie.
Odkrycia naszej bohaterki umożliwiły rozwój medycyny. Maria Skłodowska
przetarła kobietom drogę do kariery naukowej. Potrafiła narzucać swoją wolę zdominowanemu przez mężczyzn środowisku naukowemu. Francuzi z dumą przyznają się do
Skłodowskiej. Lecz też Maria Skłodowska-Curie wielokrotnie spotykała się z niechęcią.
Nie została przyjęta do Francuskiej Akademii Nauk, ponieważ... była kobietą.
Romans z żonatym Langevinem
o mało nie pozbawił jej katedry na
Sorbonie. Oprócz oskarżeń o niemoralne prowadzenie się pojawiły
się również podejrzenia o żydowskie
pochodzenie. Dowodem na to miało
być drugie imię Marii, Salomea, które
otrzymała po babce.
Niezwykła była siła nie tylko
Jej charakteru, ale i organizmu. Maria
Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, wywołaną przez ponad trzydzieMaria Skłodowska-Curie wśród największych stoletnie poddawanie się działaniu
uczonych początku XX wieku podczas I konferencji promieni radioaktywnych. Minęło
Solvayowskiej w Brukseli w 1911 r. (m.in. Wien, jeszcze wiele lat, zanim dowiedzioEinstein, Maurice de Broglie – brat Louisa de Broglie, no, że substancje promieniotwórcze
Nernst, Planck, Poincaré, Rutherford); pierwszy z pra- nie tylko pomagają leczyć raka, ale
wej: Paul Langevin; drugi z prawej: Albert Einstein również go wywołują.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_
Dostąpiła zaszczytu i sławy.
Sk%C5%82odowska-Curie.
Pozostała jednak osobą skromną, bez

reszty oddaną pracy naukowej. Albert Einstein napisał o Niej: „Pani Curie jest – z wszystkich ludzi na świecie – jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem”.
Maria z pewnością nie była tak pomnikową postacią, jaką stworzyła Ją córka Ewa
na kartach biografii matki. Inne biografki uczonej, jak Susan Quinn, czy Francoise Giroud
przedstawiają Ją w nowym świetle, z całym bogactwem Jej osobowości 12.
Jaka była naprawdę, spróbujcie Państwo sami dociec. Warto przeczytać wszystkie
dostępne teksty na temat tej wielkiej kobiety. Autorki są przekonane o Jej wielkości.
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