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O gotowości do wyświadczania dobra…

Dziełem miłości jest gotowość serca do wyświadczania dobra bliźniemu, 
wielkoduszności i cierpliwości, a także rozumne korzystanie z rzeczy 
stworzonych. (Maksym Wyznawca)

W obecnym numerze Obliczy eksponujemy kwestie prozdrowotne. Są one istotne 
dla całego społeczeństwa – chcemy utrwalać i zakorzeniać w życiu młodych ludzi 
trwałe nawyki prozdrowotne, co wymaga odpowiednio skonstruowanego procesu 
edukacyjnego. Artykuły publikowane w piśmie dotyczą tej myśli, tak istotnej dla 
istniejącej w Polsce i w naszym regionie sieci szkół promujących zdrowie. Cykl 
tekstów akcentuje pracę na rzecz promocji zdrowia szeroko pojętego środowiska 
edukacyjnego oraz ukazuje lokalne działania uczniowsko-rodzicielskie. Poznajmy 
niezwykle cenne uniwersalne inicjatywy środowiskowe, stanowiące wzory do 
naśladowania. Budzą one nadzieję wzrostu świadomości młodych ludzi na temat 
własnego zdrowia i w konsekwencji - na zdrowe istnienie przyszłych pokoleń!

Z kwestią zachowań prozdrowotnych łączymy tematykę działań pomocowych, 
wyświadczania dobra bliźniemu, wielkoduszności i cierpliwości… To sens działań 
szkolnego wolontariatu, inicjatyw nigdy nie do przecenienia – podnoszą one 
bowiem poziom uczniowskiej empatii i skłaniają do prawidłowego współistnienia 
we współczesnym świecie. Dla nas, nauczycieli, szczególnie cenne są wypowiedzi 
uczniów, aktywnie działających na rzecz innych ludzi. Ich gotowość serca  
pozytywnie świadczy o tych pedagogach, którym udało się dotrzeć do młodych i 
umiejętnie z nimi współpracować. Przywoływane przykłady mogą stanowić odpowiedź 
na słowa Tadeusza Różewicza: Szukam nauczyciela i mistrza…

Niezwykle trudne jest rozumne korzystanie z rzeczy stworzonych w naszym 
konsumpcyjnym świecie… Dlatego też środowisko oświatowe musi z determinacją 
edukować młode pokolenia w duchu zachowań prozdrowotnych, sprzyjających 
ograniczaniu różnych zagrożeń cywilizacyjnych. Okazuje się bowiem, że wybieramy 
niezdrowe nawyki żywieniowe, żyjemy bez aktywności fizycznej, sprzyjającej 
zachowaniu zdrowia, a przecież w zdrowym ciele zdrowy duch!

Nasza myśl przewodnia numeru – kwestia wieloaspektowo rozumianego zdrowia 
– jest uniwersalna i aktualna dla egzystencji wszystkich ludzi. Dbajmy o to, 
aby jak najdłużej zachować własne zdrowie fizyczne i psychiczne, ale pamiętajmy 
także o potrzebach otaczających nas ludzi! Bądźmy tolerancyjni, wyrozumiali 
oraz empatyczni podczas kontaktów z przedstawicielami naszego narodu, sąsiadami 
spoza granic kraju oraz przedstawicielami innych nacji, by uważnie obserwujący 
nas młodzi ludzie mogli wziąć z nas przykład!

Zdrowo i mądrze nauczajmy, wędrujmy wspólnie z młodzieżą -  przecież 
zbliża się wiosna, sprzyjająca tej aktywności. Odwiedźmy Podziemne Miasto 
Osówka, zajrzyjmy do polecanych przez nas muzeów i dzielmy się niełatwą 
wiedzą historyczną, aby wszystkich łączyć, a nie dzielić. Budujmy mosty - te  
międzyludzkie i międzynarodowe!  

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
Konsultant DODN we Wrocławiu

Temat
 3 Valentina Todorovska-Sokołowska, 

Program Szkoła Promująca Zdrowie 
– całościowe podejście do promocji 
zdrowia w szkole

 5 Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz, Dlacze-
go warto być szkołą promującą zdrowie

 7 Małgorzata Grzelczyk, Dolnośląska Sieć 
Szkół Promująca Zdrowie

 8 Łukasz Franków, Realizacja Narodowego 
Programu Zdrowia w szkołach

11 Małgorzata Grzelczyk, Co warto wiedzieć  
o Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żyw-
ności? 

Inspiracje 
14 Anna Stodolna-Rybczyńska, Biologiem 

być…
15 Krystyna Pac-Marcinkowska, Wolontariat  

do szkół!
16 Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdol-

nień,  Nowa droga do Dolnośląskiej Sie-
ci Szkół Wspierających Uzdolnienia 

17 Ewa Bochynek, Książka - lekarstwem dla 
uczniów w szkole przyszpitalnej

19 Ewa Wierbiłowicz, Sherlock Holmes  
w szkolnej ławce, czyli myślenie jest 
fajne …

DODN przekracza granice
21 Teresa Ankudewicz-Blukacz, Sabina 

Czajkowska-Prokop, Ucz się języka są-
siada! – refleksje pokonferencyjne

23 Teresa Grabowska-Wyrwicz, Międzynaro-
dowo w DODN we Wrocławiu

Zawodowcy
25 Agnieszka Krupa, Problematyka ważna  

i wciąż aktualna  - o konferencji Do-
radztwo zawodowe w praktyce szkolnej 

26 Agnieszka Krupa, Zintegrowany System 
Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji

Projekt Zawodowy Dolny Śląsk
29 Joanna Józefczuk, Natalia Banach, Ak-

tualności projektowe - Zawodowy Dolny 
Śląsk

Kultura
31 Urszula Tobolska, Ignacy Paderewski - 

marzenia o Niepodległej Polsce opisane 
muzyką

33 Anna Stodolna-Rybczyńska, Tam piękno 
łączy się z prawdą historyczną - su-
biektywnie o Muzeum Karkonoskim w Jele-
niej Górze

Regionalia 
35 Łukasz Franków, Z wycieczką szkolną  

do Osówki…
37 Anna Stodolna-Rybczyńska, Tożsamość 

Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur. Pro-
jekt, który wspiera proces przekazywa-
nia i utrwalania wiedzy na temat Kresów 
Wschodnich…

Warto
40 Szlachetne zdrowie…
40 Joanna Kaczmarska, Aby nauka stała się 

wspaniałą podróżą…
41 Muzeum Narodowe we Wrocławiu - Entlicz-

ki, pentliczki, czarodzieje i księż-
niczki. Baśnie, bajki i zabawy dziecię-
ce w dawnej grafice i rysunku

42 Anna Stodolna-Rybczyńska, W wielkanoc-
nym ogrodzie Muzeum Etnograficznego we 
Wrocławiu

Otwieram marcowy numer „Obliczy”  
u progu wiosny - proszę mi wierzyć, że 
już widziałam jej pierwsze  oznaki! Dla-
tego optymistycznie, wiosennie planujemy 
dla Państwa  istotne wydarzenia eduka-
cyjne, między innymi ważne konferencje: 
Wolontariat w przestrzeni edukacyjnej, 
Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających 
Uzdolnienia - nowe wyzwania oraz Edukacja 
zdrowotna i promująca zdrowie w  Szkole 
Promującej  Zdrowie. Ponadto zachęcam do 
udziału w konferencji pod nazwą Ludzie, 
miejsca, wydarzenia – wkład mieszkańców 
Kresów Wschodnich w odzyskanie niepodległości, która odbędzie się 
16 marca 2018 roku w Srebrnej Górze.

Obecny miesiąc wiąże się ze świętem kobiet, szczególnie donio-
słym dla nas w tym roku, ponieważ Sejm ogłosił go Rokiem Praw Ko-
biet, a Sejmik Województwa Dolnośląskiego również podjął  uchwałę 
ustanawiającą rok 2018 Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet. Już teraz 
zapraszam na konferencję współorganizowaną przez DODN we Wrocławiu 
pod nazwą Rok Praw Kobiet – spojrzenie w przeszłość i przyszłość, 
która odbędzie się 22 marca w Żmigrodzie. Pragniemy, aby oferta 
edukacyjna DODN we Wrocławiu elastycznie dostosowała się do potrzeb 
Państwa. Dlatego szkolimy w naszych siedzibach, wspieramy Państwa 
podczas realizacji programów wsparcia w miejscach pracy, działamy 
w ramach projektów w różnych miejscach całego województwa dolno-
śląskiego… Krótko mówiąc - jesteśmy tam, gdziekolwiek nas Państwo 
potrzebują.  

Przed nami jeszcze kilka miesięcy roku szkolnego 2017/2018. Ser-
decznie Państwu życzę wiosennego przypływu sił fizycznych i psy-
chicznych, doskonałego zdrowia w każdym aspekcie. Zapraszam do 
korzystania z naszej bogatej oferty szkoleń, wciąż ewoluującej, 
dostosowującej się do Państwa wymagań i oczekiwań!

Małgorzata Matusiak, Dyrektor DODN we Wrocawiu
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Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzylet-
niego projektu pilotażowego pod nazwą Szkoła Promują-
ca Zdrowie, funkcjonującego w latach 1992-1995.  Został 
on zainicjowany przez WHO/EURO; jego realizacja prze-
biega pod kierunkiem prof. Barbary Woynarowskiej. Pro-
gram upowszechniany jest w ramach Europejskiej Sieci 
SHE. Działaniom SHE wspólnie patronują Rada Europy, Ko-
misja Europejska oraz Światowa Organizacja Zdrowia. Do 
sieci europejskiej należy obecnie 45 krajów.

Aktualnie w krajach należących do SHE istnieje zróżni-
cowane podejście do problemu kluczowego i funkcjonują 
różnorodne modele SzPZ. Szkoła promująca zdrowie jest 
raczej procesem dokonującym się w określonym kontek-
ście, a nie efektem wdrażania ogólnie ustalonych zasad. 
Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od 
uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń. W Pol-
sce koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie stale się rozwija 
i ulega modyfikacjom. 

Specyfika programu Szkoła Promująca Zdrowie
Podstawę do podjęcia działań w zakresie programu 

Szkoła Promująca Zdrowie stanowi Porozumienie o współ-
pracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem 
Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie pro-
mocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży 
z dnia 23 listopada 2009 r.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współ-
pracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną syste-
matycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizycz-
ne,  które sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu spo-
łeczności szkolnej oraz wspiera rozwój kompetencji ucz-
niów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez 
całe życie. To najdłużej trwający program na rzecz zdro-
wia w szkole oraz jedyny z całościowym podejściem do 
zdrowia. Oddolny ruch szkół promujących zdrowie od 25. 
lat cieszy się dużym zainteresowaniem w Polsce, gdyż jego 
podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, 
opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły. 

Szkołę promującą zdrowie tworzą sami dla siebie 
przedstawiciele społeczności szkolnej. Każda szkoła pro-
mująca zdrowie, pracując zgodnie z koncepcją progra-
mu, regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowot-
nych oraz samopoczucia społeczności szkolnej, tj. ucz-
niów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedago-
gicznych. Na podstawie jej wyników formułuje problemy/
potrzeby priorytetowe oraz planuje swoje działania w celu 
rozwiązania istniejących problemów. Dlatego każda szko-
ła promująca zdrowie w obszarze wyznaczania celów i za-
dań do realizacji  w zakresie promocji zdrowia jest auto-
nomiczna, a jej działania są ukierunkowane na radzenie 
sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły. 
Szkoły promujące zdrowie to środowiska otwarte na zmia-
ny, poszukujące wciąż nowych rozwiązań. Najważniejsze 
jest jednak, aby uczniowie, nauczyciele, pracownicy nie-
pedagogiczni szkoły oraz rodzice czuli się autorami i reali-
zatorami wprowadzanych zmian. Tworzenie szkoły promu-
jącej zdrowie wymaga więc zastosowania wielu strategii 
wynikających z zasad promocji zdrowia i skutecznego roz-
wiązywania problemów. Aby taka placówka stała się miej-
scem, w którym ludzie żyją, pracują, bawią się i korzysta-
ją z różnych doświadczeń, a ich szkoła mogła zmieniać się 
w celu  dokonywania wciąż bardziej efektywnej promo-
cji zdrowia, potrzebny jest specyficzny klimat. Sprzyjają-
cy klimat społeczny powoduje, że wszyscy chętnie w takiej 
szkole uczą się i pracują; działania ukierunkowane są na 
całą społeczność szkolną, a zadania realizuje się wspólnie. 
Współistnienie w takiej szkole opiera się na współdziałaniu 
wszystkich podmiotów i wzajemnym  zaufaniu. 

Model docelowy, który może być drogowskazem dla 
szkół, został opisany w Polsce poprzez zestaw standardów, 
wskaźników i narzędzi do autoewaluacji. Schemat ten ma 
służyć ocenie jakości pracy placówek w zakresie promocji 
zdrowia.

Każda szkoła jest zobowiązana zapisami Podstawy Pro-
gramowej Kształcenia Ogólnego do prowadzenia działań 
w zakresie edukacji zdrowotnej jako jednego z najbar-

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ) w Europie ma już 30 lat. Polska, jako jeden z pierw-
szych 8 krajów, została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (SHE – School 
for Health in Europe, poprzednio European Network of Health Promoting Schools) w 1992 r. 

Program 
Szkoła Promująca Zdrowie 

- całościowe podejście do promocji
zdrowia w szkole
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dziej istotnych zadań szkoły. Placówki promujące zdrowie 
w szczególny sposób zwracają uwagę na jakość edukacji 
zdrowotnej po to, aby członkowie społeczności szkolnej 
świadomie dokonywali wyborów sprzyjających zdrowiu, 
lepiej radzili sobie z problemami i kierowali zmianami, ja-
kie niesie życie. Dobrze realizowana edukacja zdrowot-
na stanowi szansę dla przyszłości uczniów i absolwentów 
szkoły, aby  potrafili  w przyszłości dbać o własne zdro-
wie, zdrowie innych ludzi oraz chronili swoje środowisko. 
Kształtowanie nawyków i postaw dla dokonywania zdro-
wych wyborów jest ważne także dla nauczycieli, innych 
pracowników szkoły oraz rodziców. 

Organizacja sieci  szkół promujących zdrowie w Polsce
Program Szkoła Promująca Zdrowie jest wspierany 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Upowszechnia-
nie koncepcji szkół promujących zdrowie zostało wymie-
nione wśród zadań koordynacyjnych w Narodowym Progra-
mie Zdrowia na lata 2016-2020. W ramach upowszechnia-
nia programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sie-
ci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole 
w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE), powołano krajowego 
koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz woje-
wódzkich koordynatorów. We wszystkich województwach 
zorganizowano sieci, do których należy ponad 3 400 szkół. 
W niektórych województwach funkcjonują także sieci re-
jonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu ła-
twiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania 
pracy szkolnych koordynatorów. 

Każda zainteresowana szkoła, która wykazuje aktyw-
ność na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 
w szkole i środowisku, może przystąpić do sieci szkół pro-
mujących zdrowie. Przystąpienie do programu jest do-
browolną inicjatywą. Decyzję o przystąpieniu podejmu-
je Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami 

społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Kluczową oso-
bą w procesie tworzenia szkoły promującej zdrowie jest 
koordynator szkolny, który powinien zyskać przychylność 
dyrekcji i  członków społeczności szkolnej oraz sojuszni-
ków wśród rodziców i społeczności lokalnej. Powinien on, 
m.in., utworzyć szkolny zespół promocji zdrowia, przepro-
wadzić diagnozę stanu wyjściowego oraz  zaplanować ko-
lejne działania. W procesie tworzenia szkoły promującej 
zdrowie placówka  potrzebuje wsparcia, dostępu do infor-
macji, wymiany doświadczeń. Dlatego tak ważne jest bu-
dowanie sieci wsparcia szkół promujących zdrowie na po-
ziomie miejskim, rejonowym, powiatowym, wojewódz-
kim. Na pierwszym etapie szczególnie ważny jest kontakt 
z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem. 

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole (ZPZS) Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji zajmuje się koordynacją progra-
mu w Polsce. Prowadzi konsultacje merytoryczne dla na-
uczycieli z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdro-
wia w szkole, organizuje szkolenia dla wojewódzkich, re-
jonowych oraz szkolnych koordynatorów programu w ce-
lu wspierania koordynatorów sieci w organizacji działań na 
rzecz podnoszenia jakości pracy szkól promujących zdro-
wie. ZPZS współpracuje z wojewódzkimi i rejonowymi ko-
ordynatorami sieci szkół promujących zdrowie oraz przed-
stawicielami MEN, KO, ODN i  szkół wyższych w obszarze 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Ponadto Zespół 
przygotowuje i  upowszechnia na stronie internetowej ORE 
dla nauczycieli materiały edukacyjne, metodyczne oraz 
informacyjne z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej.

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
W Polsce zostały ustalone kryteria przynależności do 

sieci szkół promujących zdrowie oraz zasady nadawania 
wojewódzkiego i krajowego certyfikatu. Certyfikacją szkół 
w województwach zajmują się wojewódzcy koordynato-
rzy. W 2008 r. ustanowiono Krajowy Certyfikat Szkoła Pro-
mująca Zdrowie, nadawany przez Ministra Edukacji Naro-
dowej. Do końca 2017 roku certyfikat ten nadano 246 szko-
łom. 

Szkoła, która chciałaby uzyskać Krajowy Certyfikat 
Szkoła Promująca Zdrowie, musi przeprowadzić autoewa-
luację w zakresie 4 standardów, wybrać problem prioryte-
towy na podstawie autoewaluacji oraz przygotować plan 
działań, zmierzający do rozwiązania wybranego problemu. 
Celem autoewaluacji jest sprawdzenie, w jakim stopniu 
szkoła osiąga cele określone w polskiej koncepcji Szkoły 
Promującej Zdrowie. Zgodnie z Procedurą nadawania Kra-
jowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie,  Certyfikat 
przyznawany jest szkole na okres 5 lat. Po upływie tego 
okresu szkoła może starać się ponownie o jego nadanie. 

Model szkoły promującej zdrowie w Polsce1



www.dodn.dolnyslask.pl strona 5

TEMAT

Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pra-
cuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz 
wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących 
wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. 

W roku 2017 rozszerzona została grupa odbiorców dzia-
łań prozdrowotnych, ponieważ w ORE opracowano stan-
dardy i narzędzia do autoewaluacji działań w przedszko-
lach promujących zdrowie oraz dostosowano procedurę 
nadawania przez Ministra Edukacji Narodowej Krajowego 
Certyfikatu Przedszkole Promujące Zdrowie. Oznacza to, 
że od br. przedszkola będą mogły starać się o uzyskanie 
Krajowego Certyfikatu. 

Więcej informacji na temat programu można znaleźć 
na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl. 

Valentina Todorovska-Sokołowska
Krajowy koordynator programu  

__________
1 B.Woynarowska (red.) (2016): Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla 
szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, War-
szawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Poradniki dla szkół i przedszkoli promujących 
zdrowie

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promo-
wania zdrowia stanowi jeden z kluczowych warunków upo-
wszechniania zdrowego stylu życia, Jest to możliwe dzięki 
edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Do projektu Szkoła Promująca Zdrowie przystąpiliśmy 
w 2014 r. W tym czasie celem priorytetowym była zmia-
na nawyków żywieniowych uczniów – Wiemy, co jemy- czy-
li jak się zdrowo odżywiać? W celu podjęcia skutecznych 
działań w zakresie profilaktyki i  promocji  zdrowia w na-
szej szkole na przełomie listopada i grudnia 2013 roku do-
konana została diagnoza środowiska szkolnego. Na jej pod-
stawie stwierdzono, że duża grupa dzieci w ramach drugie-
go śniadania preferuje słodycze, pączki, pizzerki, chipsy, 
itp. Tym samym uczniowie  dokonują niewłaściwych wybo-
rów żywieniowych, pomijając w swej diecie produkty nie-
zbędne do prawidłowego funkcjonowania ich organizmu. 

Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie proble-
mu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmie-

rzających do jego rozwiązania. Zaplanowaliśmy szereg 
działań w szkole, m.in.:

1. lekcje tematyczne w poszczególnych klasach na te-
mat zdrowego odżywiania,

2. projekt logo SzPZ – prace plastyczne dzieci klas I-III 
i multimedialne klas IV-VI,

3. wykonywanie gazetek tematycznych na temat pra-
widłowego odżywiania,

4. udział w programach: Owoce w szkole, Szklanka 
mleka, Śniadanie daje moc - itp.,

5. promowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcenie 
do spożywanie zdrowego drugiego śniadania – zaplanowa-
liśmy zdrowe czwartki, popularyzację picia  mleka i spoży-
wania  jego przetworów,

6. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział 
w konkursach, akcjach organizowanych w szkole, itp.

W drugim roku celem priorytetowym było propago-
wanie aktywności fizycznej wśród uczniów pod hasłem: 

Dlaczego warto być 
szkołą promującą zdrowie?

Zdrowie, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, to nie tylko całkowity brak choroby czy 
kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopo-
czucia). Definicja ta jest bardzo ważna i dalece postępowa, ponieważ nie poprzestaje na określeniu, 
że zdrowie jest brakiem choroby, ale mocno akcentuje, że zdrowie kryje w sobie ważny element, któ-
rym jest dobrostan. Oznacza to, że w kwestiach zdrowia nie powinniśmy jedynie koncentrować się na 
istnieniu chorób i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy koncentrować się na samym zdrowiu - na 
jego wzmacnianiu.
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W zdrowym ciele zdrowy duch.
W celu podjęcia skutecznych działań w lutym 2015 ro-

ku dokonano diagnozy środowiska szkolnego dotyczącej 
spędzania czasu wolnego przez uczniów. Na jej podstawie 
stwierdzono, że większość dzieci w szkole preferuje bier-
ny sposób spędzania czasu wolnego (70%). Zazwyczaj jest 
to gra na komputerze lub oglądanie TV. Zadowalające jest 
to, że nasze dzieci są zdrowe, nie chorują na żadne poważ-
ne choroby. Jednakże uczniowie nie potrafią właściwie za-
planować czasu wolnego, aby znalazły się w nim aktywne 
formy wypoczynku. Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wy-
łonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu 
działań zmierzających do jego rozwiązania. Nasze działa-
nia obejmowały:

1. lekcje tematyczne w poszczególnych klasach na te-
mat wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka,

2. wykonywanie gazetek tematycznych propagujących 
aktywne formy wypoczynku,

3. udział w programach: Mały Mistrz, Umiem pływać, 
Multi Sport,

4. promowanie zachowań prozdrowotnych, zachęce-
nie do aktywności fizycznej podczas min. zajęć świetlicy 
szkolnej, zajęć SKS-u.

5. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział 
w konkursach, akcjach organizowanych w szkole, itp.

W trzecim roku cel priorytetowy brzmiał: Klimat spo-
łeczny i zdrowie psychiczne. W celu podjęcia skutecznych 
działań w lutym 2016 roku dokonano diagnozy dotyczącej 
klimatu szkoły. Ankietowano uczniów, rodziców, nauczy-
cieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie ob-
serwacji, wywiadów, wyników diagnozy (ankiety) wyłonio-
no  problemy priorytetowe oraz opracowano plan działań 
zmierzających do ich rozwiązania. Podjęliśmy następują-
ce działania wśród uczniów:

1. wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny,
2. zachęcanie do niesienia pomocy i postępowania ta-

kiego, aby innym było z nami dobrze,
3. kontakt z psychologiem,
4. angażowanie wszystkich uczniów jednakowo w ży-

cie klasy,
5. skierowanie uczniów mających trudności w nauce do 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
6. organizowanie spotkań pozalekcyjnych, w czasie 

których uczniowie mogą się lepiej poznać i pobawić (wy-
cieczki, dyskoteki, samopomoc koleżeńska).

7. rozmowy z uczniami na temat wzajemnych relacji 
międzyludzkich na godzinie wychowawczej,

8. edukacja uczniów o sposobach radzenia sobie ze 
stresem,

9. kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji 
stresowych i sposobów postępowania w takich sytuacjach, 
niwelowanie niepowodzeń szkolnych.

Po trzech latach działań w październiku 2017 roku 
otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Obec-
nie promocja zdrowia zajmuje ważne miejsce w szkole.

Społeczność naszej szkoły chętnie uczestniczyła 
i uczestniczy we wszelkich działaniach w zakresie promo-
cji zdrowia. Nauczyciele realizowali zagadnienia zawar-
te w Szkolnym Programie Promocji Zdrowia Na zdrowie, 
uczestniczyli w różnych programach, np. Umiem pływać, 
Mały Mistrz, Śniadanie daje moc, Czas na zdrowie, realizo-
wali również zadania zawarte w rocznym harmonogramie 
działań prozdrowotnych. Do tych działań staramy się włą-
czać społeczność uczniowską, rodziców, ale również oso-
by ze środowiska lokalnego, np. podczas organizacji Fe-
stynu Zdrowia. Dzieci uczestniczą także w wielu akcjach 
prozdrowotnych prowadzonych w szkole, zajęciach SKS- u, 
świetlicowych (zajęcia ruchowe),  pływania. Po lekcjach 
korzystają z sali gimnastycznej w ramach zajęć prowadzo-
nych np. przez szkółki piłkarskie. Sala gimnastyczna jest 
również do dyspozycji min. Ludowych Zespołów Sporto-
wych, społeczności lokalnej; odbywają się tu zajęcia piłki 
nożnej, siatkowej, koszykowej. Poprzez Zdrowe czwartki 
próbujemy wprowadzać nawyki zdrowego odżywiania. Tre-
ści o tematyce prozdrowotnej realizowane są na wszyst-
kich przedmiotach.

Otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie sta-
ło się dla nas przepustką do dalszej aktywności w zakresie 
działań prozdrowotnych. Motywuje nas ono do dalszej pra-
cy w zakresie propagowania wiedzy i przygotowania kolej-
nych działań związanych ze promocją zdrowia. Zamierza-
my te idee kontynuować, by starać się w przyszłości o Kra-
jowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Pomimo prowadzenia wielu działań nadal dostrzega-
my potrzeby zmian. Potrzebne są szkolenia o tematyce 
prozdrowotnej dla  rodziców (wynika to z ankiety). Nie-
którzy rodzice chcą włączać się w działania prozdrowotne 
w szkole. Dostrzegam także nieustanną potrzebę edukacji 
naszych uczniów oraz rodziców w zakresie zdrowego od-
żywiania się. Mimo że temu problemowi poświęcamy bar-
dzo wiele uwagi, często, głównie na przerwach, widzę, że 
dzieci z klas starszych spożywają chipsy, kanapki z nutel-
lą, piją colę itp. produkty. Natomiast cieszy mnie fakt, że 
młodsze dzieci przynoszą na drugie śniadanie zdrowe pro-
dukty, często twierdzą, że przygotowują je same. Dlatego 
przez cały rok szkolny prowadzimy akcję Zdrowe czwart-
ki, podczas której sprawdzane są drugie śniadania (wy-
móg: stanowić je mają kanapki z warzywami i owoc). Do-
strzegam również, że wiele rodzin korzysta z aktywnych 
form wypoczynku, np. jazdy na nartach, wycieczek rowe-
rowych, a nawet „aktywnych wakacji”.

Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie
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Od 1991 roku realizowany jest w Polsce program (pro-
jekt) tworzenia szkoły promującej zdrowie (SzPZ). Roz-
począł się on od 3-letniego międzynarodowego projektu 
pilotażowego (1992-1995), zainicjowanego przez WHO/
EURO, a realizowanego w Czechach, Polsce, Słowacji i na 
Węgrzech. Projekt ten zachęcił do tworzenia sieci szkół 
na różnych poziomach. 

Ruch rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej 
w 1992 r. w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Eu-
ropy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej 
sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów.  W chwili obec-
nej należy do nich 45 krajów.

Od roku 1992, kiedy powstała pierwsza sieć szkól pro-
mujących zdrowie (w woj. ciechanowskim) po roku 2006 
(od chwili, kiedy sieci SzPZ istnieją już we wszystkich wo-
jewództwach) liczba szkół i przedszkoli zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie wzrosła do ok. 3300.

Program SzPZ to najdłużej trwające, wciąż rozwijają-
ce się w Europie i na innych kontynentach skoordynowane, 
systemowe, długofalowe i dobrowolne działania na rzecz 
promocji zdrowia w szkole.

Dolnośląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie działa 
przy Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu. Osoby zaangażowane w działania sieci to Mał-
gorzata Grzelczyk, koordynator wojewódzki oraz koordy-
natorzy regionalni: Lech Stempel, Maria Janowska , Łukasz 
Franków.

Szkołę lub placówkę, która chce zostać przyjęta do Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie (SzPZ), muszą cechować: 
aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowi-
sku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji 
szkoły oraz są widoczne w dokumentacji szkoły lub szkol-
nego koordynatora ds. promocji zdrowia);  otwartość na 
zmiany; przekonanie dyrektora oraz większości rady peda-
gogicznej o słuszności koncepcji szkoły promującej zdro-
wie (SzPZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce; ak-
tywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji 
zdrowotnej.  

Po złożeniu karty zgłoszenia do dolnośląskiej Sie-
ci SzPZ, pisemnej deklaracji szkoły o chęci przystąpienia 
do sieci oraz złożeniu kopii uchwały rady pedagogicznej 
dotyczącej chęci przystąpienia do sieci SzPZ rozpoczyna 
się okres przygotowawczy, który trwa nie krócej niż 1 rok.  
Opracowany plan działań dla rozwiązania jednego z prob-

lemów priorytetowych powinien być poprzedzony wnikli-
wą oceną stopnia osiągania co najmniej jednego z czte-
rech standardów SzPZ.

Decyzję o przyjęciu szkoły do Dolnośląskiej Sieci podej-
muje jej koordynator w porozumieniu z wojewódzkim ze-
społem. Szkoły przyjęte do Sieci mogą ubiegać się o woje-
wódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie.

W latach 2016 – 2017 certyfikaty przyznano niżej wy-
mienionym szkołom:

Miejskie Przedszkole nr 13 w Legnicy, 
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Ocicach,
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Ostroszowicach,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Szklarskiej Porębie,
Zespół Szkolno –Przedszkolny w Kruszynie,
Szkoła Integracyjna w Szalejowie Górnym,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze,
Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach,
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Raci-

borowicach Dolnych,
Publiczny Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych 

z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach,
Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Mikołaja Kopernika 

w Siechnicach.
Serdecznie zapraszamy do aktywności wszystkie szko-

ły i placówki, które należały do sieci w latach poprzednich; 
prosimy je o prolongatę Certyfikatu Dolnośląskiej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie.

Zapraszamy również do współpracy szkoły, przedszko-
la oraz placówki zainteresowane ideą promocji zdrowia.

Małgorzata Grzelczyk
konsultant DODN we Wrocławiu

Dolnośląska Sieć 
Szkół Promująca Zdrowie
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Zdrowe społeczeństwo to bezsprzecznie jeden z fila-
rów silnego i sprawnie funkcjonującego państwa. Nic za-
tem dziwnego, że w ramach Ustawy o zdrowiu publicznym 
został przyjęty specjalny dokument, stanowiący podstawę 
polityki zdrowia publicznego, a mianowicie  Narodowy Pro-
gram Zdrowia. Zakłada on realizację strategicznych celów, 
czyli: wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawę ja-
kości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczenie spo-
łecznych nierówności w zdrowiu. Za realizację programu 
odpowiada minister zdrowia we współpracy z ministrami: 
kultury fizycznej, pracy, rodziny, turystyki, finansów pub-
licznych, rolnictwa, obrony narodowej oraz - co ważne dla 
środowiska oświatowego - edukacji narodowej. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  za-
kłada w art. 1 ust. 3, że system oświaty zapewnia w szcze-
gólności wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka 
w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emo-
cjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmac-
niane i uzupełniane przez działania z zakresu profilakty-
ki problemów dzieci i młodzieży. Zdefiniowane w ten spo-
sób całościowe rozumienie dojrzałego człowieka jest zin-
tegrowane z wyznacznikami zdrowia, traktowanego przez 
Światową Organizację Zdrowia jako stan fizycznego, umy-
słowego i społecznego dobrostanu, a nie brak choroby lub 
niepełnosprawności.

W bardziej szczegółowym dokumencie, jakim jest roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lute-
go 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz podstawy programowej kształce-
nia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej, określone są cele kształcenia. Wg tego 
dokumentu na I etapie edukacyjnym, czyli w klasach I-III 
szkoły podstawowej, zadaniem szkoły jest m.in. wspiera-
nie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizo-
wanie sytuacji edukacyjnych (…), stymulujących jego roz-
wój we wszystkich obszarach, w tym: fizycznym, emocjo-
nalnym i społecznym. Podkreśla się także wagę edukacji 
zdrowotnej poprzez ugruntowanie wiedzy z zakresu pra-

widłowego odżywiania się i korzyści płynących z aktywno-
ści fizycznej. W klasach IV-VIII ważne funkcje edukacyjne, 
rozwojowe i zdrowotne pełni wychowanie fizyczne. Jego 
zadaniem jest nie tylko wspieranie w rozwoju, ale także 
kształtowanie nawyku aktywności fizycznej i troski o zdro-
wie przez całe życie. Wspomaga ono również efektywność 
procesu uczenia się. Wśród celów kształcenia wymienia 
się między innymi Kształtowanie umiejętności rozumie-
nia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz prak-
tykowanie zachowań prozdrowotnych. Edukacja zdrowot-
na na tym etapie ma dostarczyć wiedzy na temat czynni-
ków wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie, 
a wśród kształtowanych umiejętności wymienia się dobór 
rodzaju ćwiczeń relaksacyjnych do własnych potrzeb. Pod-
stawa programowa określa także zadania szkół, dotyczą-
ce kształcenia osób niepełnosprawnych. Tu również waż-
nym elementem jest rozwój sprawności psychofizycznej, 
w tym poprzez prowadzenie zajęć sportowych, korekcyj-
nych i stwarzanie warunków do uprawiania różnych dyscy-
plin sportowych, udziału w zawodach, turystyce i krajo-
znawstwie. Natomiast wśród głównych celów zajęć wy-
chowania fizycznego wymienia się wdrażanie do dbałości 
o zdrowie  i rozumienie związku pomiędzy aktywnością fi-
zyczną a zdrowiem. I wreszcie ostatni etap kształcenia, 
czyli szkoła branżowa I stopnia. Po jej ukończeniu uczeń 
powinien potrafić wyjaśnić, dlaczego zdrowie jest wartoś-
cią dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa, jakie są re-
lacje zachodzące pomiędzy sportem a zdrowiem, na czym 
polega dbałość o zdrowie w młodości i wczesnej dorosło-
ści, czy też wymienić choroby cywilizacyjne spowodowane 
niedostatkiem ruchu. Warto w tym miejscu jeszcze wspo-
mnieć, że polski system edukacji należy do czołówki kra-
jów europejskich pod względem liczby godzin wychowania 
fizycznego. A jak jest w praktyce?

 Z badań Barbary Woynarowskiej, Joanny Mazur 
i Anny Oblacińskiej, przeprowadzonych w roku szkol-
nym 2012/2013, wynika, że 11% uczniów (tj.513590) bra-
ło udział w najwyżej połowie zajęć wychowania fizyczne-
go. Zwolnienia lekarskie z lekcji wychowania fizycznego, 
o różnym czasie trwania, uzyskał co trzeci uczeń, a w 70% 
przypadków zwolnienie następowało na prośbę rodziców. 
W badaniach niepokój budzi także fakt, że 42% uczniów 

Realizacja 
Narodowego Programu Zdrowia

w szkołach
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zwalniało się samodzielnie. Kolejnym niekorzystnym zja-
wiskiem jest spadek frekwencji na zajęciach wychowania 
fizycznego starszych uczniów. I tak np. w klasie V szkoły 
podstawowej 85% dzieci uczestniczyło we wszystkich lub 
prawie wszystkich lekcjach wychowania fizycznego, w kla-
sie III gimnazjum 59%, a w I klasie szkoły ponadgimnazjal-
nej 66%.

Przedstawione wyniki badań potwierdzają dane, opub-
likowane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące 
realizacji wychowania fizycznego i sportu w szkołach pub-
licznych i niepublicznych. Kontrola NIK-u wykazała, że bli-
sko 3 tys. uczniów jest trwale zwolniona z zajęć wychowa-
nia fizycznego, a w badanym tygodniu nie uczestniczyło 
aktywnie w lekcji 15% uczniów klas IV-VI szkoły podstawo-
wej, 23% gimnazjalistów i 30% uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych (patrz wykres 1). Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
14% uczniów niechętnie uczestniczy w lekcjach wychowa-
nia fizycznego głównie z powodu ich niskiej atrakcyjności, 
co znaczy, że  preferowane przez nauczycieli gry zespoło-
we nie pokrywają się z oczekiwaniami uczniów. 

Analizując te dane w kontekście podstawy programo-
wej nietrudno zauważyć, że istnieje liczna grupa dzieci, 
która nie realizuje celów kształcenia, związanych z ak-
tywnością fizyczną i dbałością o zdrowie. Poważne konse-
kwencje takiej sytuacji, zarówno dla dzieci, jak i dla ca-
łego społeczeństwa, związane są z negatywnymi skutkami 
zdrowotnymi. 

Barbara Woynarowska i Anna Oblacińska w swoim arty-
kule na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce, 
opublikowanym w kwartalniku „Studia BAS” (Biura Ana-
liz Sejmowych), zwracają uwagę na pogłębianie się pejo-
ratywnych zjawisk zdrowotnych u dzieci, między innymi 
zwiększanie się masy ciała i wskaźnika BMI oraz pogarsza-
nie się sprawności fizycznej (regres dotyczy między inny-
mi wytrzymałości i siły). Co ciekawe większość badanych 

nastolatków w subiektywnej ocenie stanu zdrowia określa 
je jako znakomite lub dobre, równocześnie dostrzegając 
u siebie częste dolegliwości somatyczne i negatywne sta-
ny emocjonalne. W samoocenie stanu zdrowia i doświad-
czania dolegliwości zdrowotnych dziewczęta wypadają go-
rzej od chłopców, częściej też od nich nie uczestniczą ak-
tywnie w zajęciach wychowania fizycznego. Ocena włas-
nego zdrowia i zadowolenie z życia pogarszają się wraz 
z wiekiem (tabela 1). Autorki wskazują także, że istnie-
je wiele danych potwierdzających zwiększanie się zabu-
rzeń zdrowia psychospołecznego. Mimo że w ich powsta-
waniu odgrywa rolę wiele czynników biologicznych i psy-
chospołecznych, związanych z rodziną, szkołą, grupą ró-
wieśniczą, środowiskiem lokalnym, a samo zjawisko jest 
zróżnicowane, to problem jest na tyle poważny, że znala-
zło się ono wśród siedmiu priorytetowych obszarów „Euro-
pejskiej strategii dla zdrowia i rozwoju dziecka i nastolat-
ka”, opracowanej przez WHO już w 2005r.

Podsumowując dotychczasowe rozważania można sfor-
mułować wniosek, iż dzieci i młodzież wykazują się coraz 
mniejszą aktywnością fizyczną i jest to jeden z ważniej-
szych czynników wpływających na pogarszanie się ich sta-
nu zdrowia. Paradoksalnie dzieje się tak w sytuacji,  gdy 
system edukacji zapewnia szeroki dostęp do uprawiania 
sportu. Istnieją jednak inne dane, bardziej optymistyczne, 
które powinny być źródłem refleksji i inspiracji dla szkół. 
Projekt badawczy z 2013 r., zrealizowany na zlecenie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki przez Instytut Matki i Dziecka, 
wykazuje, że w zajęciach pozaszkolnych, związanych z ak-
tywnością fizyczną, bierze udział co najmniej 1 raz w ty-
godniu 78% młodzieży, w tym co piąty nastolatek uczest-
niczy w trzech lub więcej rodzajach zajęć. Istnieje tak-
że silny związek między uczestnictwem w tych zajęciach 
a spełnianiem kryteriów zalecanego poziomu aktywności 
fizycznej. Młodzież najczęściej sama organizuje sobie 
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Tabela 1. Subiektywna ocena zdrowia młodzieży w wieku 11–18 lat 

w Polsce w 2010 r. według płci i wieku

Wskaźniki Chłopcy

(wiek w latach)

Dziewczęta

(wiek w latach)

11-12 15-16 17-18 11-12 15-16 17-18

Samoocena zdrowia – znakomite 
i dobre

90% 83% 79% 86% 69% 60%

Zadowolenie z życia – duże 
i przeciętne

86% 81% 80% 84% 69% 66%

Częste występowanie (codzien-
nie lub częściej niż raz w tygo-
dniu):

- bólów głowy

- bólów brzucha

- bólów pleców

- zdenerwowania

- rozdrażnienia lub złego humoru

- przygnębienia

16%

11%

7%

16%

22%

10%

13%

7%

10%

30%

22%

13%

14%

9%

12%

22%

30%

14%

21%

20%

12%

27%

23%

16%

32%

16%

15%

39%

30%

23%

39%

16%

21%

36%

38%

28%

czas i rodzaj aktywności (54%), ale 19% uczestniczy w tre-
ningach klubowych lub bierze prywatne lekcje związane 
z konkretną dyscypliną sportu – 27% (patrz wykres 2). Naj-
chętniej uprawiane dyscypliny sportowe przez młodzież 
to: jazda na rowerze, gry zespołowe (inne niż piłka nożna), 
piłka nożna, pływanie, biegi i ćwiczenia na siłowni.

Naturalna potrzeba ruchu i aktywności, wpisana w hi-
storię rozwoju ludzkości, tkwi także w najmłodszym po-
koleniu. Młodsi uczniowie spontanicznie uczestniczą we 
wszelkich formach zajęć sportowych, także, a nawet prze-
de wszystkim w szkołach. Niestety, później następuje 

wycofywanie się ze sportowego życia szkoły i poszukiwa-
nie pozytywnych emocji, związanych z fizyczną aktyw-
nością, poza systemem edukacji. Warto sobie zatem za-
dać pytanie, dlaczego tak się dzieje i podjąć działania na 
rzecz promowania szkolnej edukacji prozdrowotnej. Jest 
to szczególnie istotne, gdyż system edukacji wydaje się 
być pierwszym ogniwem realizacji Narodowego Programu 
Zdrowia.

Łukasz Franków
konsultant DODN we Wrocławiu

Filia w Wałbrzychu

www.dodn.dolnyslask.pl

www.informator.dodn.dolnyslask.pl

www.zawodowy.dodn.dolnyslask.pl
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Została ona powołana przez Ministra 
Edukacji Narodowej w 1995 roku. Począt-
kowo była to Olimpiada Wiedzy o Żywie-
niu, adresowana do uczniów średnich 
szkół zawodowych. Jej organizatorem od 
początku istnienia jest Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu (dawniej Akademia 
Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego), 
a współorganizatorem  - Zespół Szkół nr 6 
im. Mikołaja Reja w Szczecinie (dawniej 
Zespół Szkół Gospodarczych). Od 2006 ro-
ku w organizację Olimpiady włączyło się 
również Zachodniopomorskie Centrum 
Edukacyjne w Szczecinie. Obecna nazwa 
obowiązuje od 2008 roku, zaś organizato-
ra wybiera MEN w drodze konkursu.

Warto nadmienić, że pomysłodawca-
mi i inicjatorami Olimpiada Wiedzy o Ży-
wieniu i Żywności byli: prof. dr hab. Jan 
Gawęcki z Katedry Higieny Żywienia Człowieka Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, sprawujący nieprzerwa-
nie funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olim-
piady oraz  mgr inż. Halina Limanówka, nauczycielka Ze-
społu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, która od 
początku kieruje pracami organizacyjnymi związanymi 
z Olimpiadą. To oni pozyskali do współpracy grono pracow-
ników uczelni i nauczycieli, tworzące do dziś trzon Komi-
tetu Głównego Olimpiady, który odpowiada za jej organi-
zację i poziom merytoryczny.

Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności patronuje 
Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych oraz władze mia-
sta Szczecina.

Uczestnikami Olimpiady byli początkowo jedynie ucz-
niowie średnich szkół gastronomicznych i gospodarczych, 
później dołączyli do nich uczniowie średnich szkół rolni-
czych i medycznych, a jeszcze później - licealiści. Od 2002 
roku Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności ma formu-
łę otwartą i mogą w niej startować uczniowie wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych, dających możliwość uzyska-
nia świadectwa dojrzałości. Obecnie mogą w niej uczest-
niczyć uczniowie dawnych 4- i 5-letnich techników oraz li-
ceów ogólnokształcących.  Od ostatniej edycji olimpiady 

do zawodów włączono uczniów szkół podstawowych i do-
tychczasowych gimnazjów, w szczególności realizujących 
indywidualny program lub tok nauczania, rekomendowa-
nych przez szkołę. Ponadto zezwolono na uczestnictwo  
uczniów szkoły branżowej I stopnia i klas dotychczasowych 
szkół zasadniczych; rzecz dotyczy uczniów, którzy realizu-
ją indywidualny program nauczania lub tok nauczania, tak-
że  rekomendowanych przez szkołę. 

Procedura uczestnictwa jest podobna jak w innych 
olimpiadach: uczeń zgłasza chęć uczestnictwa, powoływa-
na jest Szkolna Komisja Konkursowa. W etapie szkolnym 
mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród któ-
rych wyłaniani są reprezentanci do etapu okręgowego.

Struktura organizacyjna olimpiady  rozpoczyna się  od 
Komitetu Głównego – powoływanego przez organizatora, 
Komisje Okręgowe – powoływane są przez przewodniczą-
cego Komitetu Głównego, a Komisje Szkolne – powoływane 
są  przez dyrektorów szkół, deklarujących udział w olim-
piadzie.

To Komitet Główny opracowuje wytyczne do kolejnej 
edycji olimpiady oraz  odpowiada za przygotowanie zesta-

Co warto wiedzieć o Olimpiadzie
Wiedzy o Żywieniu i Żywności? 
Zakończyła się XXII edycja ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i  Żywności. Olimpiada ta, 
o wieloletniej już historii, od początku XXI wieku na Dolnym Śląsku związana jest z jeleniogórską 
filią DODN we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie ostatniej edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu 
i Żywności w w DODN w Jeleniej Górze.
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wu zadań do etapu okręgowego i centralnego, formułuje 
także zasady oceny i sposób kwalifikowania zawodników 
do następnego etapu.  

Zgodnie z regulaminem Komitet Główny ma zagwa-
rantowane prawo do rozstrzygania sporów wynikających 
z kwestii merytorycznych, możliwości wykluczenia uczest-
ników w przypadku łamania regulaminu oraz anulowania 
wyników zawodów II i III stopnia lub nakazanie powtórze-
nia zawodów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowo-
ści.

Olimpiada oparta jest na modelu rozproszonym, obej-
mującym sieć okręgów.

Eliminacje okręgowe są organizowane przez właściwe 
Komisje Okręgowe. Przewodniczącego i sekretarza komisji 
powołuje Komitet Główny na okres trzech lat. Okręgowym 
komisjom przewodniczą zawsze pracownicy uczelni wyż-
szych. W naszym okręgu w latach ubiegłych był  to dr hab. 
inż. Grzegorz Galiński, obecnie sekretarz naukowy olim-
piady. Od dwóch lat funkcję tę pełni dr hab. Jacek Anioła, 
nauczyciel akademicki w Katedrze Higieny Żywienia Czło-
wieka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

W skład Komisji Okręgowych wchodzą również nauczy-
ciele (jeden na dziesięciu uczestników), wybrani przed 
rozpoczęciem zawodów drogą losowania ze szkół startują-
cych w olimpiadzie. Co roku tej grupie nauczycieli należą 
się podziękowania za ogromne zaangażowanie we współ-
organizację przebiegu olimpiady, szczególnie w procesie 
oceny prac, w ramach komisji sprawdzającej.  To żmud-
na i czasochłonna praca, a także mocno stresująca, bo 
w pobliżu pomieszczenia dla komisji uczestnicy olimpiady 
oczekują z niecierpliwością na wyniki. 

Za sprawną organizację eliminacji okręgowych w po-
szczególnych regionach odpowiadają sekretarze komisji 
okręgowych. W naszym okręgu przez pierwsze lata funkcję 
tę pełnił dr Wiktor Dżygóra,  po nim zaś, z  ogromnym za-
angażowaniem - Bogusława Bogucka, aktualnie -  kierow-
nik filii  Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-
li we Wrocławiu. Od pięciu edycji sekretarzem Olimpiady 
okręgu  dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego jest Małgo-
rzata Grzelczyk, jeleniogórski konsultant DODN.

Eliminacje okręgowe trwają jeden dzień, najczęś-
ciej połączone są z różnorodnymi imprezami kulturalny-
mi, organizowanymi w placówce, która jest odpowiedzial-
na za te eliminacje. Program imprez jest przeznaczony dla 
uczestników i ich opiekunów. Różnorodność propozycji za-
leży od pomysłowości sekretarza oraz tematyki wiodącej 
edycji olimpiady, zaznaczam, innej co roku.

W naszym okręgu zorganizowano spacer po jeleniogór-
skiej starówce i zwiedzanie Rynku wraz z otaczającymi 
go barokowymi kamieniczkami, ratuszem, rzeźbą Neptu-
na, murami obronnymi i basztą grodzką.  Oglądano progra-

my  artystyczne przygotowane przez pracowników Jelenio-
górskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze. Ponadto du-
żą popularnością cieszyły się przygotowane w jeleniogór-
skim Multicentrum warsztaty Grywalizacja z wykorzysta-
niem TIK,  zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem pro-
gramu komputerowego pod nazwą Jeśli masz się śmiać, 
zacznij od siebie,  kształtowanie wyobraźni przestrzen-
nej z wykorzystaniem klocków KNEX, Wykorzystanie te-
lefonów, smartfonów i tablicy interaktywnej w procesie 
uczenia się; Proste eksperymenty z wykorzystaniem Mul-
tiloga. Wielką atrakcją były także pokazy i warsztaty: bar-
mański, baristyczny i fryzjerski, przygotowane przez ucz-
niów i ich opiekunów z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodo-
wych nr 2 w Jeleniej Górze. Ponadto szczególne podzięko-
wania należą się Dyrekcji Zespół Szkół Licealnych i Zawo-
dowych nr 2 w Jeleniej Górze za coroczne udostępnienie 
nam swojej auli do przeprowadzenia części pisemnej olim-
piady oraz za przygotowanie wspaniałych obiadów dla ucz-
niów i nauczycieli.

Eliminacje okręgowe Olimpiady w Jeleniej Górze mia-
ły zawsze bardzo uroczystą oprawę. Swoją obecnością 
uświetniali je przedstawiciele władz samorządowych wo-
jewództwa dolnośląskiego i miasta Jeleniej Góry. Patronat 
honorowy nad Olimpiadą obejmował Prezydent Miasta Je-
lenia Góra Marcin Zawiła.

W naszym okręgu dbamy również o wystrój otoczenia, 
biorąc pod uwagę tematykę wiodącą, co roku inną.       
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Na zdjęciach przedstawiam dekoracje z XXI edycji z te-
matyką wiodącą Produkty zbożowe – technologia i rola 
w żywieniu oraz z edycji  XXII - z tematyką Owoce i warzy-
wa – przetwórstwo i rola w żywieniu [patrz fot].

Innym wartym podkreślenia elementem Olimpiady 
są cenne nagrody dla laureatów i ich opiekunów. Z regu-
ły są to, na etapie eliminacji okręgowych, specjalistyczne 
książki oraz nagrody ufundowane przez pozyskanych Lista 
sponsorów, a na etapie centralnym - atrakcyjne wycieczki 
zagraniczne, sprzęt AGD i RTV.

Pragnąc ułatwić młodzieży przygotowanie się do udzia-
łu w Olimpiadzie, stworzono serię wydawniczą pod nazwą 
Biblioteczka Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. W ramach tej 
serii, najczęściej pod redakcją prof. dra hab. Jana Gawę-
ckiego i współautorstwie wielu wybitnych polskich specja-

 
Laureatów z okręgu Jelenia Góra Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w różnych edycjach

Edycja Imię i nazwisko Szkoła Lokata 
XX 2016/2017 Natalia Justyna Gospodar-

czyk
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza  w Głubczy-
cach

2 miejsce

XIX
2015/2016

Małgorzata Kamila Kaczma-
rek

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III  z Oddziałami Dwuję-
zycznymi  im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Opolu

2 miejsce

Anna Budka II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-
chu

13 miejsce

XVI
2011/2012

Iga Zendran Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 7 miejsce
Aleksandra Łapiak II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-

chu
8 miejsce

Magdalena Tulińska II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-
chu

10 miejsce

Paweł Podsiadły Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach 13 miejsce
Patrycja Anna Kowalczyk XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu 13 miejsce

XV
2010/2011

Joanna Amrogowicz II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu 1 miejsce
Dagmara Wymysłowska II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-

chu
2 miejsce

Patrycja Angelika Wojtyra I Liceum Ogólnokształcące w Oleśnicy 8 miejsce
XIV

2009/2010
Maciej Mikosza II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-

chu
8 miejsce

XIII
2008/2009

Filip Piotr Stramecki II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-
chu

12 miejsce

Norbert Wąsik Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 14 miejsce
XII

2007/2008
Daria Leconte II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-

chu
1 miejsce

Agata Szczurowska Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu 2 miejsce
Filip Stramecki II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-

chu
4 miejsce

Ilona Baraniak I Liceum Ogólnokształcące im. S. Dubois w Wałbrzychu 8 miejsce
Paulina Sowińska Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu 10 miejsce

XI
2006/2007

Ewelina Grotowska II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-
chu

4 miejsce

Aleksandra Idzior II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-
chu

8 miejsce

Magdalena Rewaj I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach 9 miejsce
Joanna Tarasiewicz II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-

chu
10 miejsce

X
2005/2006

Alicja Dzięcioł II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzy-
chu

1 miejsce

Justyna Marszałek Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 4 miejsce
Małgorzata Zielińska II Liceum Ogólnokształcące  im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu 14 miejsce
Paula Jędrzejewska III Liceum Ogólnokształcące  im. M. Kopernika w Wałbrzychu 14 miejsce

IX
2004/2005

Justyna Marszałek Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 5 miejsce
Diana Wasąg Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu 6 miejsce
Kacper Pilarczyk Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach 13 miejsce

VIII
2003/2004

Marta Kuczyńska Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu 4 miejsce
Sebastian Sacharowski Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu 6 miejsce

I
1996/1997

Piotr Witos Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu 2 miejsce

listów, ukazało się 13 książek, omawiających w przystępny 
sposób wiodącą tematykę edycji Olimpiady.

Oto najważniejszy fakt dla laureatów i finalistów Olim-
piady: na mocy uchwał senatów ponad 20 uczelni akade-
mickich, od uniwersytetów różnego typu przez politech-
niki po publiczne i niepubliczne szkoły wyższe - mają oni 
szczególne uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym. 
Na zakończenie warto zacytować myśl współtwórcy olim-
piady Jana Gawęckiego:  Praca na rzecz Olimpiady połą-
czyła dziesiątki osób więzami serdecznej przyjaźni, po-
służyła ich awansowi zawodowemu i dostarczyła satysfak-
cji. Wszystkim im, (…) pragniemy gorąco podziękować. My 
również dziękujemy,  panie profesorze!

Małgorzata Grzelczyk
konsultant DODN we Wrocławiu

Filia w Jeleniej Górze
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Spotkania nauczycieli - biologów są zawsze bardzo 
twórcze. Z głęboką refleksją mówią o zajęciach z ucznia-
mi w szkolnych pracowniach i poza nią. Dzielą się pomysła-
mi na ciekawą realizację podstawy programowej, która - 
nie ma co ukrywać - obfituje w liczne treści. Dużo w nich 
optymizmu, ale  narzekają  na niewystarczającą ilość za-
jęć praktycznych, które pozwoliłyby uczyć efektywniej. 
W końcu wiadomo, że uczniowie wysoko cenią lekcje, któ-
re opierają się na konkretnej pracy, możliwości wykonywa-
nia doświadczeń i eksperymentów, skłaniają do samodziel-
nego myślenia i działania…

Wszyscy wiemy, że biolog w edukacji szkolnej planuje 
nie tylko działania w zakresie własnego przedmiotu, lecz 
częstokroć staje się koordynatorem szkolnych przedsię-
wzięć prozdrowotnych. W związku z tym, że czasu ma nie-
wiele, korzysta z możliwości, które pozwalają łączyć edu-
kację prozdrowotną z wymaganiami  podstawy programo-
wej z przedmiotu. Właśnie tak postępuje Pani Jadwiga Syr-
ko-Bolaczek, nauczyciel biologii i nauczyciel konsultant 
w DODN we Wrocławiu, realizując nietuzinkowe przedsię-
wzięcia na rzecz społeczności szkolnych.

Zrealizowane przez nią projekty to m.in.: interdy-
scyplinarny, przygotowany we współpracy z nauczyciela-
mi chemii, matematyki oraz informatyki pn. Układ odde-
chowy człowieka oraz przedmiotowy pt. Budowa i funkcje 
krwi. Nadrzędnym celem projektów  było kształtowanie 
zachowań prozdrowotnych uczniów, ale przy okazji zreali-
zowanie ważnych treści programowych z biologii.  

Uczniowie opracowali wybrane przez siebie zadania, 
wykorzystując różne źródła wiedzy: Internet, własne do-
świadczenia, wywiady, ankiety, encyklopedie. Wykonali 
wiele prac związanych z realizacją projektów, a efekta-
mi były prezentacje multimedialne, diagramy, quizy, bro-
szury, strony www, grafiki i gry dydaktyczne. Wytwory ucz-
niów zostały zamieszczone na stronie internetowej pro-
jektu i mogą  służyć jako baza dydaktyczna szkoły. War-
to je wykorzystywać podczas pracy na różnych przedmio-
tach, jak również w trakcie godzin wychowawczych i spot-
kań z rodzicami. 

Projekty realizowane były w ramach Edu-
kacji z Internetem TP – SWPS – Warszawa. 
Obydwa zostały nagrodzone na szczeblu ogól-
nopolskim: Układ oddechowy człowieka uzy-
skał GRAND PRIX (uwaga zupełnie na margi-
nesie: dzięki czemu szkoła dostała nowoczes-
nego laptopa), zaś  projekt Budowa i funkcje 
krwi  dostał wyróżnienie na szczeblu ogól-
nopolskim i nagrodę w postaci wycieczki do 
Chorwacji dla realizatorów działań - uczniów 
i nauczyciela (Webska Szkoła pod Żaglami).

W ramach cyklicznych Dni Kultury Zdro-
wotnej, młodzież - pod okiem nauczycie-
la biologii - co roku podejmuje działania na 
rzecz zdrowia, np. w ich ramach uczniowie, 
nauczyciele i rodzice  mogą dokonać pomiaru 
ciśnienia krwi, tętna, obliczyć wskaźnik ma-

sy ciała. Istnieje także szansa, by zmierzyć poziom cukru 
we krwi oraz zmierzyć  pojemność  oddechową płuc i ilość 
CO w powietrzu wydychanym – dotyczy zwłaszcza palaczy 
(stąd działanie wykonane we współpracy z przedstawicie-
lem Sanepidu z Trzebnicy). Uczestnicy działań w ramach 
przedsięwzięcia mogą także skorzystać z ulotek o tematy-
ce prozdrowotnej, wykonanych przez uczniów szkoły.

Młodzież, która chętnie pracuje w projektach, nie tyl-
ko powiększa swój zasób wiedzy, ale również przyczynia 
się do kształtowania zachowań prozdrowotnych wśród ró-
wieśników ze szkoły i społeczności lokalnej.

Pani Jadwiga Syrko-Bolaczek zrealizowała dwie edycje 
spotkań pt. Nowa podstawa programowa z biologii a inno-
wacyjne metody nauczania, na których podzieliła się m.in. 
swoimi projektowymi doświadczeniami, wywołując przy 
okazję interesującą dyskusję wśród biologów, najwyraź-
niej mających potrzebę środowiskowej integracji i wymia-
ny myśli pedagogicznej. Na takiej integracji wokół mery-
torycznych problemów zyskają nie tylko nauczyciele, ale 
i uczniowie - proces ich nauczania będzie bardziej dyna-
miczny i pewnie efektywniejszy.  

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocławiu

Biologiem być…
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Uczestnictwo dzieci i młodzieży w wolontariacie postrze-
gane jest dzisiaj jako swoisty fenomen - zjawisko, które po-
kazuje potrzebę otwarcia się na potrzeby innych. Przynosi 
korzyści podmiotom wspieranym, ale też wspierającym, któ-
rzy mają szansę na samorealizację, większe poczucie sensu 
własnej aktywności, podniesienie satysfakcji z podejmowa-
nych działań, możliwość poznania innych osób oraz podwyż-
szania niezwykle ważnych  kompetencji, związanych z funk-
cjonowaniem w środowisku szkolnym i lokalnym. Wolonta-
riat pozwala wejść w świat wartości wyższych, które elimi-
nują egoizm na rzecz altruizmu, postawę zamkniętą wobec 
drugiego człowieka na rzecz otwartości w relacjach społecz-
nych, na pewno sprzyja własnej identyfikacji i tożsamości. 

Od roku szkolnego 2017/2018 weszły do polskiej szkoły 
regulacje dotyczące zakresu działań szkoły w obszarze orga-
nizacji i funkcjonowania wolontariatu. To korzystna zmiana, 
bo gdzie, jak nie w szkole, młodzi ludzie powinni kształtować 
postawy uwrażliwiające na potrzeby innych. Oczywiście 
w szkole idea wolontariatu zawsze była obecna, ale jej zin-
stytucjonalizowanie nadaje jej większej rangi i ukierunko-
wuje w większym stopniu myślenie uczniów o funkcjonowa-
niu w społeczeństwie. 

W Polsce ciągle jeszcze wolontariat jest mniej rozwinięty 
niż w krajach Europy Zachodniej, a przyczyn tego faktu moż-
na doszukiwać się w braku tradycji, przenoszonej z doświad-
czeń starszego pokolenia, ciągle jeszcze skoncentrowanie 
na podnoszeniu własnego standardu życia, stosunkowo niska 
świadomość na temat funkcjonowania organizacji pożytku 
publicznego, negatywne nastawienie do prac społecznych 
z okresu PRL, które - wbrew nazwie - nie były oparte na do-
browolności, a przymusie. Swoją drogą, warto byłoby podjąć 
próbę wprowadzenia do języka po raz kolejny zwrotu praca 
społeczna bez pejoratywnych konotacji. Być może wzrósłby 
wtedy wskaźnik wolontariatu w Polsce! Okazuje się bowiem, 
że Polacy ciągle mają wątpliwości, czy są wolontariuszami 
z powodów czysto technicznych - nie potrafią dopasować de-
finicji do rodzaju przejawianej aktywności. Instytuty zajmu-
jące się badaniem opinii publicznej potwierdzają, że jako 
społeczeństwo deklarujemy wiarę w skuteczność współpracy 
i stawiamy solidarność międzyludzką ponad interesy własne, 
ale nie przekłada się to na miarę działań pomocowych, co 
potwierdzałby spójność teorii z praktyką. Obecność w pol-
skim prawie oświatowym idei społecznej wrażliwości może 
tę sytuację zmienić. Jest to potrzebne chociażby ze względu 
na to, że ciągle budujemy społeczeństwo obywatelskie, któ-
rego sposób funkcjonowania jest bezpośrednio współzależ-
ny od edukacji. To ona może uczyć społecznego zaangażowa-
nia, motywować do regularnej (jako zaprzeczenie akcyjno-
ści, jednorazowego aktu dobrej woli) pomocy słabszym i tym 
samym modelować pożądane zachowania i postawy. 

Budując szkolny system funkcjonowania wolontariatu, 
warto sobie uświadomić, jakimi cechami charakteru i osobo-
wości powinien odznaczać się wolontariusz. Nie chodzi by-
najmniej wyłącznie o wrażliwe serce, ale umiejętność uważ-
nego obserwowania otoczenia, dużą komunikatywność, po-
mysłowość, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, efek-
tywną pracę zespołową, odpowiedzialność za siebie i innych. 
Opiekunowie szkolnych wolontariuszy z entuzjazmem mówią 
o podejmowanych działaniach, ale przede wszystkim o zmia-
nach, jakie zachodzą w postawach młodych podopiecznych, 
o przyspieszonym rozwoju ich inteligencji intrapersonalnej 
i interpersonalnej. 

Wolontariat szkolny może funkcjonować na trzech pozio-
mach: wewnętrznym, na styku szkoły z środowiskiem lokal-
nym i zewnętrznym. Poziom pierwszy, od którego warto za-
cząć, dotyczy aktywności na rzecz społeczności szkolnej, np. 
samopomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji zajęć i za-
baw dla młodszych uczniów, pomocy nauczycielom w dyżu-
rach podczas przerw, promowania zainteresowań i uzdol-
nień rówieśników itp. Poziomy drugi  i trzeci wiążą się z wyj-
ściem poza szkołę, współpracą z środowiskiem lokalnym, in-
stytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowy-
mi, zatem wymagają już większej dojrzałości i pewnego do-
świadczenia.

Wolontariat mądrze prowadzony w szkole pozytywnie 
oddziałuje nie tylko na młodych ludzi, ma również korzyst-
ny wpływ na relacje wewnątrz organizacji oraz społeczność 
lokalną. Potencjał dzieci i młodzieży w niesieniu pomocy in-
nym, słabszym, wykluczonym, bez oglądania się na własne 
korzyści, reguluje temperaturę relacji interpersonalnych 
i społecznych. Praktyka współpracy daje poczucie pewności, 
przynależności i odpowiedzialności, kształtuje normy i za-
sady, które są kluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Zakłada się, że wolontariat jako działanie pomocowe, 
mocno aktywizujące uczniów, może być traktowane  ja-
ko jedna z alternatywnych strategii, wspierających proce-
sy wpisane w profilaktykę szkolną - daje przecież okazję do 
tworzenia pozytywnych mechanizmów wzajemnego wpły-
wu grupy rówieśniczej. Opiekun wolontariatu musi jednak 
zadbać, by podejmowane działania były zaplanowane, two-
rzyły spójną całość, uwzględniały adekwatność zadań do 
kompetencji poszczególnych osób, dawały dużą gwaran-
cję powodzenia, czyli osiągnięcia sformułowanych wcześ-
niej - najlepiej kolegialnie - celów. Skoro mowa o opiekunie, 
warto podkreślić, że nie może być to osoba przypadkowa,  
z nadania. Musi sam mieć duszę działacza społecznego oraz 
umiejętności związane z zachęcaniem uczniów do aktywno-
ści, uruchamianiem i podtrzymywaniem  motywacji do dzia-
łań, wyszukiwaniem kontaktów z przedstawicielami orga-

Wolontariat do szkół!
Wolontariat najczęściej definiuje się jako dobrowolną, bezpłatną i - co ważne - świadomą formę pra-
cy na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinno-przyjacielskie. 
Źródłem jego rozumienia jest łacińskie słowo voluntarius, czyli dobrowolny. 



strona 16 OBLICZA

INSPIRACJE

nizacji pozarządowych, komunikowaniem się z młodzieżą 
w roli wolontariuszy oraz ich rodzicami, monitoringiem re-
alizowanych zadań pomocowych oraz poddawania ich ewa-
luacji. Bierze na siebie odpowiedzialność doskonalenia kom-
petencji psychospołecznych młodych ludzi, najlepiej opar-
tego na treningu. Dzięki doskonaleniu wolontariusze mogą 
pracować indywidualnie, w tandemach oraz małych i licz-
niejszych grupach. Przewodnik szkolnych wolontariuszy mu-
si cieszyć się autorytetem i stanowić wzór do naśladowania. 
Brzmi trochę pompatycznie, ale wyraża autentyczne prze-
konanie autorki. 

Formalne powołanie do życia szkolnego koła wolontaria-
tu zobowiązuje niejako do odzwierciedlenia jego działalno-
ści w statucie szkoły, a to z kolei skutkuje konsekwencja-
mi w postaci np. wyłonienia rady wolontariackiej jako pod-
zespołu samorządu szkolnego, wyboru opiekuna, opracowa-
nia regulaminu funkcjonowania wolontariatu, stworzenia 

Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień funkcjonuje od 
kilkunastu lat. Jednym z jego filarów jest Dolnośląska Sieć 
Szkół Wspierających Uzdolnienia, którą tworzą dolnośląskie 
szkoły i przedszkola. Do końca 2017 roku kierunek drogi do 
sieci wyznaczał Regulamin akredytacji szkół Dolnego Śląska 
w obszarze wspierania uzdolnień, który właśnie uległ zmia-
nie. Jak każda zmiana, tak i ta może wywołać wśród za-
interesowanych pewne emocje. W celu ich zneutralizowa-
nia pozwolimy sobie - jako członkowie Zespołu Dolnośląskie 
Centrum Wspierania Uzdolnień - odwołać się do rzymskiej 
zasady Tempora mutantur et nos mutamur in illis (Czasy 
się zmieniają i my w nich się zmieniamy). Zmiana podykto-
wana jest potrzebą elastycznego dostosowania się do prze-
obrażeń zachodzących w otoczeniu edukacyjnym. Oznacza 
to, że zanim podjęliśmy decyzję o zmianie - zresztą po su-
gestii wielu podmiotów oświatowych - podjęliśmy duży wy-
siłek, by zidentyfikować przyczyny inicjujące jej potrze-
bę. Oczywiście - jak najczęściej bywa - w dyskusji na temat 
drogi do DSSWU pojawiły się różne głosy. Ostatecznie wy-
grał głos rozsądku, czyli wyrażający oczekiwania szkół i pla-
cówek, które już współtworzą sieć oraz tych, które zamie-
rzają się ubiegać o prestiżowy Certyfikat Szkoły Wspierają-
cej Uzdolnienia. Punkt wyjścia do ubiegania się o wszczę-
cie postępowania akredytacyjnego się nie zmienia - Dyrek-
tor szkoły/placówki musi wystąpić o nie pisemnie do DODN, 
działającego w imieniu Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspie-
rania Uzdolnień, dołączając do pisma szkolny program roz-
wijania zainteresowań i uzdolnień. Dawniej był to znak, że 
przewodniczący Komisji Audytowej skontaktuje się z Dyrek-
torem szkoły i wspólnie wyznaczą termin audytu, na którym 
zapadnie decyzja o włączeniu lub niewłączeniu do Sieci na 
podstawie uzyskanego wyniku, odzwierciedlającego stopień 

Nowa droga do Dolnośląskiej Sieci 
Szkół Wspierających Uzdolnienia

programu do realizacji. Jest to pierwszy krok do systemo-
wych rozwiązań w zgodzie z obowiązującym prawem, które-
go znajomość nie jest bez znaczenia, mając świadomość, że 
wolontariat dotyczy również uczniów niepełnoletnich. Kwe-
stie powiązane z porozumieniami, ubezpieczeniami, współ-
pracą z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wyma-
gają zaangażowania i wsparcia dyrektora szkoły.

 Widać stąd, że potrzebna jest współpraca wielu pod-
miotów szkolnych, pozytywna energia do pomagania innym, 
myślenie kategoriami systemowych, a nie zatomizowanych 
działań. Grunt pod rozwój wolontariatu szkolnego jest goto-
wy, należy jednak podjąć intensywne działania, by urucho-
mić potencjał społecznikowski, tkwiący w młodych ludziach.

Krystyna Pac-Marcinkowska
konsultant DODN we Wrocławiu 

Filia w Wałbrzychu   

spełnienia standardów pracy z uczniami na rzecz rozwija-
nia ich zainteresowań i uzdolnień. Dzisiaj będzie to - naj-
prościej rzecz ujmując - moment rozpoczęcia rocznej re-
alizacji opracowanego i zatwierdzonego programu, w trak-
cie której członkowie Komisji Audytowej  będą mogli złożyć 
w szkole wizytę monitorującą praktyczną stronę procesu 
wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzie-
ży. Szkoła zasili Dolnośląską Sieć Szkół Wspierających Uzdol-
nienia, gdy po dwunastu miesiącach nadeśle sprawozdanie 
z realizacji programu, eksponując działania oparte na głów-
nych postulatach, odzwierciedlonych w złożonym wcześniej 
programie. Wiadomo, że placówki mogą w trakcie realiza-
cji programu liczyć na pomoc ze strony konsultantów z Ze-
społu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień, a zakres 
tego wsparcia jest zawsze wynikiem dialogu. Szczegółowy 
Regulamin akredytacji szkół Dolnego Śląska w obszarze 
wspierania uzdolnień, zatwierdzony przez Kapitułę Dol-
nośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, jest zamieszczony 
w zakładce Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień na 
stronie głównej DODN (dodn.dolnyslask.pl).

Serdecznie namawiamy do podjęcia decyzji o wstą-
pieniu do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdol-
nienia! Nie mamy wątpliwości, że wszystkie placówki edu-
kacyjne wpływają na wszechstronny rozwój swoich pod-
opiecznych, ale warto zadbać o rodzinne wsparcie, a 58 dol-
nośląskich szkół wchodzących w skład Sieci faktycznie two-
rzy taką rodzinę, która ma potrzebę spotkań, wymiany in-
formacji, wzajemnego wspierania się. 

Członkowie Zespołu 
Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień
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Praca z dzieckiem chorym w szkole przyszpitalnej stanowi 
duże wyzwanie dla nauczyciela. Każdy mały pacjent wyzwa-
la konieczność poszukiwania nowych metod pracy, uczenia się 
bycia nauczycielem dla tego konkretnego ucznia. Zawsze na-
leży uwzględnić nie tylko sytuację chorobową, ale również ro-
dzinną i w szkole macierzystej, do której uczęszczał „przed 
zachorowaniem” i do której wróci po okresie choroby. Pod-
czas pobytu w szpitalu dziecko ma możliwość (i prawo) konty-
nuowania nauki szkolnej w szkole przyszpitalnej. Reguluje to 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierp-
nia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków 
i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wycho-
wawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizo-
wanych w podmiotach leczniczych i podmiotach pomocy spo-
łecznej. Nie jest to placówka, którą dziecko zna, ale przecież 
- jak mówią mali pacjenci - „szkoła to szkoła”.

Należy podkreślić, że próba przybliżenia w tym tekście 
wybranych aspektów funkcjonowania dziecka chorego w szko-
le przyszpitalnej  z perspektywy nauczyciela była możliwa 
dzięki  współpracy nauczyciela bibliotekarza z wałbrzyskiej fi-
lii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu z ka-
drą pedagogiczną Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych 
w Wałbrzychu na przestrzeni lat 2008 - 2018.

Dziecko chore to takie, które - jak wynika z definicji - 
wskutek choroby zostało pozbawione warunków życia, któ-
re są dostępne dzieciom zdrowym.  W różnych okresach cho-
roby dziecko nie może zaspokajać wielu swoich potrzeb, na 
przykład kontaktu z najbliższymi osobami, w tym ze zdrowymi 
rówieśnikami, potrzeby przynależności, akceptacji, miłości. 
W okresie choroby uczeń jest wyrwany ze swojego natural-
nego środowiska, co w sferze emocjonalnej nie jest łatwe do 
zaakceptowania. Mali pacjenci  wałbrzyskiej szkoły przyszpi-
talnej niejednokrotnie podkreślali w rozmowach z nauczycie-
lami, że na początku nawet cieszyli się, że „będzie wolne od 
szkoły”, potem jednak - i to bardzo szybko - zaczynali tęsknić 
za swoją klasą, koleżankami, kolegami, nauczycielami. Sytua-
cja dziecka w czasie choroby jest o wiele trudniejsza niż sytu-
acja chorej osoby dorosłej. Nie chodzi tu nawet o sam proces 
leczenia, czynności medyczne podejmowane w kolejnych eta-
pach chorobowych.  Gdy schorzenie ma charakter chronicz-
ny, trwa na przykład rok lub dłużej, znacząco zostaje ograni-
czone funkcjonowanie ucznia w roli społecznej, zaburzeniu 
ulegają  relacje z rówieśnikami. Choroba ucznia, wymagają-
ca pobytu w szpitalu, jest też trudna dla rodziców i rodzeń-
stwa. Oni również muszą zmierzyć się z  nową  sytuacją i wy-
magają wsparcia.

Gdy dziecko trafia do szpitala oddalonego od domu, ma 
utrudniony  kontakt  z bliskimi. Matka, mająca kilkoro dzieci, 
często nie umie poradzić sobie sama z bolesnym doświadcze-
niem wyboru: być z dzieckiem w szpitalu, czy tymi, które zo-
stały w domu. W przypadku pacjenta w wieku szkolnym nastę-
puje także w okresie choroby częsta zmiana osób znaczących,  
jakimi są dla ucznia nauczyciele.  Szczególnie kłopotliwe jest 

to dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Padają pytania: 
kiedy przyjdzie „moja pani”, co robią dzieci w „mojej klasie” 
lub stwierdzenia typu „wolę moją  nauczycielkę”.

Obserwując dzieci w wieku szkolnym, przebywające w Ze-
spole Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu, moż-
na zauważyć, że gdy pojawiają się w placówce, są lękliwi 
i nieśmiali, czują się skrzywdzeni przez los. Długotrwała nie-
obecność w macierzystej  szkole powoduje nie tylko zaległo-
ści w nauce, luki w wiedzy, ale także izolację społeczną. Brak 
codziennych kontaktów z rówieśnikami, ulubionym kolegą 
z ławki szkolnej źle wpływa na funkcjonowanie dziecka. Na-
wet rozmowa telefoniczna nie jest w tym wypadku pomoc-
na.  Faktem jest, że pojawiają się nowe koleżanki, nowi kole-
dzy, ale nie są tak po prostu „nowi” – są „szpitalni”. Uczniowie 
w wałbrzyskiej szkole przyszpitalnej stosunkowo często po-
sługują się określeniami  „ta szpitalna koleżanka”, „ten szpi-
talny kolega”.

Sytuacja dziecka długotrwale chorego nie sprzyja budo-
waniu kontaktów, a odrzucenie rówieśnicze jest dla niego za-
grożeniem dużo większym niż dla zdrowego. Lęk towarzyszy 
uczniom w szpitalu nie tylko w chwili nawiązywania kontak-
tów rówieśniczych. Ujawnia się w kontaktach z innymi oso-
bami, nawet z rodzeństwem i rodzicami. Dlatego niezwykle 
ważne jest współdziałanie nauczycieli ze szkół przyszpital-
nych z rodziną na  rzecz stworzenia atmosfery bezpieczeń-
stwa. Choroba dziecka zwykle wzmacnia więzi rodzinne, ale 
zaobserwować można też sytuacje ich rozluźnienia. Nieste-
ty, czasami właśnie w trakcie choroby dziecka dochodzi do 
opuszczenia rodziny przez jednego z rodziców. Wtedy pra-
wie zawsze chore dziecko obwinia siebie za zaistniały kon-
flikt. Niedorośli pacjenci są bardzo spostrzegawczymi obser-
watorami. Nie można ukrywać przed nimi żadnych informacji  
o rodzinie, gdy przebywają z dala od niej. Lepiej być uczci-
wym, niż doprowadzić do nieporozumień, aby nie skutkowa-
ło to połączeniem samotności ucznia w szpitalu z  poczuciem  
osamotnienia dziecka w rodzinie.  Należy zauważyć, że ro-
dzice, wyczerpani sytuacją choroby, pełni obaw o przyszłość, 
często sami mają trudności z podejmowaniem decyzji i nie są 
w stanie udzielać odpowiedniego wsparcia swojemu dziecku.  

Stan choroby utrudnia koncentrację, pojawia się częsta 
męczliwość, wolne tempo pracy, zmienność nastrojów.  Dla-
tego też do zadań nauczyciela w szkole przyszpitalnej nale-
ży nie tylko realizacja podstawy programowej, ale przede 
wszystkim pełnienie funkcji wychowawczo-opiekuńczej. Po-
szukując najskuteczniejszych metod nauczania, trzeba  do-
brze organizować pracę podczas lekcji, ale nade wszystko 
tworzyć kontekst dla nauczania wspierającego. Choroby zwy-
kle są przyczyną nie tylko unikania kontaktów, ale i niewia-
ry w swoje możliwości poznawcze, spełnianie planów i ma-
rzeń. Dlatego rolą nauczyciela jest takie organizowanie cza-
su, aby kompensować deficyt tego, co dziecko traci podczas 
choroby.  Umacniając wiarę w możliwości dziecka, należy być 
cierpliwym, wyrozumiałym, współczującym, serdecznym. 

Książka - lekarstwem dla uczniów  
w szkole przyszpitalnej
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Jednocześnie – pamiętając o powrocie ucznia do szkoły ma-
cierzystej - zachęcać do nauki, mobilizować w miarę możli-
wości do wysiłku i oczekiwać na rezultaty. Zawsze trzeba do-
cenić wkład pracy dziecka i każdy zauważony sukces szkolny - 
nawet ten najmniejszy.

Obserwacja dziecka chorego w szkole szpitalnej to jed-
no z ważniejszych codziennych zadań nauczycielskich. Roz-
łąka małego pacjenta z ukochaną mamą, braciszkiem, bab-
cią może powodować powrót do zachowań z wcześniejszych 
okresów życia. I tak można zaobserwować, że uczeń w okre-
sie pobytu w szpitalu na przykład zaczyna seplenić, zdrabniać 
wyrazy itp. Refleksyjny nauczyciel powinien wtedy wkroczyć 
z mądrym wsparciem, którego istotą jest oddziaływanie tera-
peutyczne.

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do ciągłego uczenia 
się, podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Chcąc 
być dobrym nauczycielem w szkole przyszpitalnej, trzeba nie-
ustannie doskonalić kompetencje psychospołeczne, w tym 
szczególnie komunikacyjne. Nauczyciel  powinien  bowiem 
efektywnie wspierać dziecko nie tylko w procesie uczenia się, 
ale też w  akceptacji swojej obecnej sytuacji, rozumieniu re-
akcji własnych i otoczenia. 

Niełatwe jest w szkole szpitalnej egzekwowanie obowiąz-
ków i aktywności w procesie uczenia się. Każdy uczeń, po-
dejmując naukę w szkole, realizuje wynikające z tego zada-
nia, głównie polegające na uczestnictwie w zajęciach lekcyj-
nych i przygotowaniu się do nich. Dzieci chore również bio-
rą udział w zajęciach szkolnych na różnych poziomach edu-
kacyjnych. Daje się zauważyć, że poziom motywacji do nauki 
szkolnej chorego ucznia jest stosunkowo najwyższy w szko-
le podstawowej, a potem słabnie. Przyjmuje się, że niechęt-
ny stosunek pacjenta do nauki w szpitalu może być wynikiem 
zmniejszonej sprawności czy wydolności intelektualnej, za-
burzeń emocjonalnych, niewłaściwych postaw rodzicielskich, 
zbyt małej ilości uruchomionych czynników motywujących do 
wysiłku. Warto pamiętać, że pacjent powinien mieć w szkole 
szpitalnej zapewniony nie tylko dostęp do edukacji, ale także 
możliwość zabawy, odpoczynku, relaksu. Wszystko musi być 
mocno zindywidualizowane, dostosowane do stanu zdrowia, 
potrzeb i możliwości dziecka w danym czasie. 

Jedną z możliwości odpoczynku dla uczniów w szkole 
przyszpitalnej jest głośne czytanie, bo: Najlepsza rzeczą, (...) 
dla szczęścia i przyszłości (...) dziecka, jest codzienne czyta-
nie mu dla przyjemności (...).” (w: Irena Koźmińska i Elżbie-
ta Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2011, 
s.17). Przygotowując teksty do głośnego czytania dla uczniów 
w szkole przyszpitalnej należy kierować się podstawową za-
sadą biblioterapii, która ma za zadanie wspierać w sytuacjach 
trudnych, a do takich bez wątpienia należy pobyt w szpita-
lu. Biblioterapia jest obecnie często spotykana na dziecięcych 
oddziałach szpitalnych (nie tylko w Wałbrzychu)  jako pomoc  
przy rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, gdy na 
swej drodze spotykają chorobę. W przypadku małych pacjen-
tów ważne jest, by za pomocą odpowiednio dobranego teks-
tu literackiego pokazać, że inne dzieci mają podobne proble-
my. Czasami dzięki lekturze istnieje  możliwość nawiązania 
bliższego kontaktu nauczyciela z uczniem, rozpoczęcia roz-
mowy, wspólnego opracowania planu współpracy na czas po-
bytu w szpitalu, na czas choroby.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czyn-
nością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie 

potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego roz-
wój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najsku-
teczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym, przynosi 
dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. 
Ale to nie koniec atutów głośnego czytania. Czynność ta jest 
łatwa (…) (tamże, s.47).   

Jeżeli uczeń chce, żeby mu czytać codziennie, należy to 
robić. Jeśli chce tylko we wtorek, to czytajmy we wtorkowe 
popołudnia. Jeśli  przerywa, prosi, żebyśmy dokończyli naza-
jutrz, to tak zróbmy. Czytanie w szpitalu, rytm czytania wy-
znacza pacjent. Jeśli chce słuchać tylko bajek, to przenośmy 
się  wraz z nim w bajkową krainę. Gdy prosi, żeby mu przeczy-
tać coś  wierszowanego, to spełniajmy taką prośbę.

Jeśli ktoś dziecku nie czyta, tłumacząc, że dziecko nie 
chce słuchać, to być może dorosłemu brakuje motywacji.  (w: 
tamże, s. 98).

Obserwując przez lata nauczycieli, czytających dzieciom 
w wałbrzyskim szpitalu, należy stwierdzić, że nie brakuje im 
motywacji. Znacząco poszerzają czytelnicze pasje podopiecz-
nych, organizując konkursy na ilustracje do przeczytanej lek-
tury, odgrywanie krótkich scenek teatralnych, inspirowanych 
przeczytanym tekstem itp.  Co roku organizują szpitalne pół-
ki z wolnymi książkami, żeby dzieci miały większy wybór, że-
by dodatkowo wzbogacić coraz lepiej wyposażoną bibliotekę 
w szkole przyszpitalnej.

Wybierając teksty do czytania uczniom, przebywającym 
w szpitalu, można oprzeć się o dostępne  w bibliotekach  po-
zycje książkowe. I tak na przykład, sięgając po Bajkoterapię, 
czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych, mamy dostęp do 
tekstów o wartości biblioterapeutycznej, wzbogaconych ko-
mentarzem o bajkoterapii, który jest niezbędny zwłaszcza 
wtedy, gdy zaczynamy dopiero pracę w roli bibliotekarza, któ-
ry chce, aby książka była lekarstwem.

Henryk Sienkiewicz,  znany i lubiany powieściopisarz do-
by pozytywizmu, twierdził, że jak się człowiek zaczyta, to za-
wsze odniesie z tego korzyść: Gdy się ktoś zaczyta, zawsze al-
bo się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo 
zaśnie – w każdym razie wygra”.

Nawiązując do tych słów polskiego noblisty należy dopo-
wiedzieć, że czytanie wzbogaca i tego, który czyta i tego, któ-
ry słucha. Poza tym nawiązuje się między nimi wspólna prze-
strzeń emocji i doznań, które są bezcenne, zwłaszcza w sytua-
cji tak trudnej, jaką jest choroba i fakt znalezienia się w szpi-
talu. Można nawet zaryzykować i powiedzieć, że dzięki wspól-
nemu czytaniu mały pacjent będzie miał  lepsze wspomnienia 
z pobytu w szpitalu. Po prostu wygra czas przeznaczony na na-
ukę, choć na chwilę zapomni o chorobie. A jeżeli podczas czy-
tania zaśnie – myślę, że nikogo to nie  obrazi, a tylko wzruszy.
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Zwróćmy uwagę na dziwny fakt - jako dorośli cieszymy 
się, kiedy małe dzieci zadają nietypowe pytania i dają nie-
konwencjonalne odpowiedzi. Często wprawiają nas w za-
kłopotanie swoją wnikliwością, umiejętnością wiązania 
z pozoru niemających ze sobą danych. Jednak jesteśmy 
z tego dumni, nawet gdy  mamy trudność z jednoznaczną 
oceną wartości intelektualnego wytworu dziecka. Inaczej 
dzieje się, kiedy mamy do czynienia z uczniem klas star-
szych. Trudne pytania nie wprawiają już nas w zakłopota-
nie, a raczej w stan  irytacji. Próbujemy udowodnić, że ist-
nieje tylko prawda obiektywna, do prawdy subiektywnej 
ma się prawo, będąc dzieckiem. Ten przykład, na pewno 
upraszający jedną z relacji pomiędzy dorosłymi a dziećmi, 
służy uświadomieniu, że jako nauczyciele jesteśmy  zobo-
wiązani do dostarczania uczniom bodźców do budowania 
przez nich - i to na każdym etapie rozwoju – właśnie tzw. 
prawdy subiektywnej, która jest wypadkową odkrywania 
elementów budujących świat oraz porządku otaczające-
go świata, a nie tylko jego rozumienia dzięki mądrości do-
rosłych. 

Jaką zatem wybrać strategię, w jaki sposób budować 
proces dydaktyczny, aby nasi uczniowie poznawali obiek-
ty minionej i teraźniejszej rzeczywistości, zrozumieli za-
leżności pomiędzy nimi oraz procesy, którym podlegały lub 
podlegają poprzez ich odkrywanie, tworząc w ten sposób 
swój własny, subiektywny pogląd na tę rzeczywistość, lecz 
oparty na absolutnie obiektywnych przesłankach? W gruncie 
rzeczy istnieją tylko dwa (i aż dwa) sposoby myślenia, któ-
re cechują się odmiennymi mechanizmami. Ich znajomość  
i zastosowanie jest szansą na stwarzanie ciekawych sytua-
cji edukacyjnych i zadań uczniowskich w procesie dydak-
tycznym, a także porzucenie biernego sposobu przyswa-
jania wiedzy raz na zawsze. Zastosowanie tych strategii, 
każdej oddzielnie lub razem, wprowadza do szkolnej kla-
sy gimnastykę umysłową, która daje uczniowi szansę zdo-
bycia umiejętności logicznego myślenia w każdej sytua-
cji, zarówno tej edukacyjnej, jak i osobistej, czyli szansę 
podejmowania dobrych decyzji i działań, bo przecież one 
muszą być poprzedzone myśleniem.

Zacznę od dedukcji, choć strategia ta wymaga posia-
dania już pewnej wiedzy i danych (reguł, definicji, tez). 
Oczywiście dane te mogą być efektem uczenia się, czyli 

przyswajania wiedzy, ale również można je odszukać. My-
ślenie dedukcyjne oparte jest na logice, krytycznej ana-
lizie i porządkowaniu danych zgodnie z wybranym kryte-
rium. Wybór kryterium jest subiektywny, zależy od naszej 
wiedzy i doświadczenia, ale także od sytuacji i potrzeby. 
Dedukcja polega na przechodzeniu od ogółu do szczegółu, 
czyli od danych, na które składają się reguły/definicje/te-
zy (prawda obiektywna) do ogólnego wniosku przez zgro-
madzenie argumentów o słuszności tychże reguł/definicji/
tez. W czasie trwania procesu tego rodzaju myślenia uru-
chamiamy krytycyzm, tzn. poddajemy dane analizie i od-
rzucamy na wejściu nieprzydatne, potem mało prawdopo-
dobne, a akceptujemy i gromadzimy te dane, rozwiąza-
nia, argumenty, które wiążą się logicznie z wiedzą i dany-
mi, które już posiadamy i które służą rozwiązaniu prob-
lemu. Tak pracują detektywi. Klasyczne detektywistyczne 
myślenie Sherlocka Holmesa i Herkulesa Poirota polega na:

- zrozumieniu, na czym polega problem do rozwiązania,
- wyobrażeniu sobie rozwiązania,
- zebraniu danych, uzyskanych z wnikliwej obserwacji, 
- dokładnej ich analizie i zestawieniu z już posiada-

ną wiedzą i doświadczeniem -  sprawdzeniu prawdziwo-
ści przesłanek,

- odrzuceniu najmniej prawdopodobnych danych,
- złożeniu najwartościowszych danych/przesłanek 

w logiczną całość,
- wyciągnięciu wniosku.
W ten oto sposób Z jednej kropli wody człowiek ro-

zumujący w sposób logiczny może wywnioskować istnie-
nie Atlantyku lub Niagary, choć nigdy ich nie widział, ani 
o nich nie słyszał 1- zauważa detektyw.

Wielbiciele Holmesa i Poirota wiedzą, że ta procedura 
nigdy ich nie zawiodła. Jednak niezawodność nie jest skut-
kiem niskiego poziomu trudności dedukcji. Do jej zasto-
sowania niezbędna jest umiejętność tworzenia hierarchii 
wartości i danych, umiejętność odróżniania tego, co jest 
faktem, a co pozorem oraz stanowczość w redukcji prze-
słanek. Nie bez znaczenia jest umiejętność zarządzania 
emocjami, bo to właśnie one najczęściej zaburzają proces 
myślenia i mogą prowadzić do fałszywych wniosków. Dla-
tego dedukcja wymaga, by każdy problem rozstrzygać ze 
spokojem i głęboką refleksją. Dzięki strategii dedukcyjnej 

Sherlock Holmes w szkolnej ławce, 
czyli myślenie jest fajne …

Myślenie jest fajne - tak pisze Andrew Fuller w Psychologii geniuszu. Autor próbuje odpowiedzieć na 
pytanie, jak nauczyć dziecko generować własne myśli, a nie tylko przyswajać cudze opinie. Pytanie, 
jak sprawić, by dziecko z konsumenta myśli autorów wszelkich źródeł wiedzy stało się twórcą własnych 
myśli, jest niezwykle ważne i wymaga odpowiedzi. 



strona 20 OBLICZA

INSPIRACJE

uczymy  skupienia, sceptycyzmu i dociekliwego stosunku 
do świata. Sprawiamy, że jeżeli coś przyjmujemy do wia-
domości, to z pełną świadomością, a nie na wiarę. 

Wydaje się zatem, że osoba obdarzona takimi 
cechami osobowościowymi oraz atrybutami działania jak 
skupienie, stanowczość, nieustępliwość, autorytatywność, 
wytrwałość, konsekwentność, kategoryczność, dobitność, 
konkretność, ostrość widzenia itp. ma większe szanse na 
wyciągnięcie rzetelnych wniosków z dedukcji niż osoba 
ich pozbawiona. Umiejętność zarządzania emocjami 
daje również większą szansę na wyciąganie prawidłowych 
wniosków. W takim razie można założyć, że podsuwanie 
dzieciom zadań rozwijających myślenie dedukcyjne 
wykształci u nich wiele ważnych cech charakteru 
i osobowości. 

Niestety, generalnie nasze umysły nie są chętne do wy-
korzystywania takiej strategii myślenia i jest to ewolu-
cyjnie uzasadnione ze względu na duży wydatek energe-
tyczny. Zatem oszczędzamy zasoby energetyczne poprzez 
myślenie szybkie, odruchowe, reaktywne, powierzchow-
ne i odtwarzające przyswojone wzorce - to swego rodza-
ju przystosowanie typu: „walcz albo uciekaj”. To myśle-
nie, uwarunkowane ewolucyjnie, nie wymaga intensywne-
go zaangażowania świadomości, najwyżej jej przebłysków, 
ani wysiłku intelektualnego, w przeciwieństwie do anali-
tycznego, dociekliwego, refleksyjnego stosunku do świata. 
Wielbiciele sir Arthura Conana Doyle’a wiedzą, że model 
myślenia, przedkładający wydajność nad głębię, reprezen-
tuje dr Watson. Zatem ilu wśród nas jest Holmesów, a ilu 
Watsonów? Niezależnie od udzielonej odpowiedzi, należy 
przyznać, że szkoła jest miejscem przełączania umysłów 
naszych uczniów z systemu Watsona na system Holmesa. 
Rolą nauczycieli jest tworzenie takich sytuacji dydaktycz-
nych, by było to możliwe. 

Rozumowanie dedukcyjne stosuje się do poznania wy-
darzeń, procesów, zjawisk, które miały miejsce w prze-
szłości lub do teorii, które są zdefiniowane. 

Przykład 1
Dane: Pani Iza to nauczycielka, która posiada bo-

gaty warsztat pracy, codziennie przygotowuje się do 
następnego dnia pracy, systematycznie sprawdza pra-
ce kontrolne, spotyka się z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych w czasie pozalekcyjnym, 
zaprasza rodziców do szkoły i przekazuje im informa-
cje zwrotne na temat osiągnięć uczniów.

Wniosek dedukcyjny: Pani Iza stwarza warunki, 
aby uczniowie w jej szkole osiągali jak najlepsze wy-
niki.

Przykład 2 
Dane: Moi uczniowie nie odrabiają zadań domo-

wych, zadania domowe zadaję często, polegają one 
głównie na przepisywaniu istotnych informacji z do-

datkowych źródeł, nie oceniam wykonanych zadań 
lecz ich brak, muszę wystawiać coraz więcej ocen 
niedostatecznych, ponieważ coraz więcej uczniów 
nie wykonuje zadań domowych.

Wniosek dedukcyjny: Mój sposób oceniania zadań 
domowych jest bezużyteczny.
Jak widać z powyższych przykładów, dedukcyjne wnio-

ski wyciągamy w sytuacjach życia codziennego. Posił-
kujemy się nimi, budując nasze opinie, oceny oraz wy-
rażając chęci do wprowadzania zmian. Nasze sympa-
tie i antypatie są oparte na wnioskach wysnutych nie  
z twardych danych, ale ze zgromadzonych wcześniej opi-
nii i ocen, a te oczywiście wyrosły z poprzednich doświad-
czeń własnych lub innych osób. Zatem nasze dedukcyjne 
wnioski zawierają wiele czynników ograniczających, np.: 
podłoże emocjonalne, podatność na sugestie, umiejętność 
samokrytyki. Warto o tym pamiętać i uczynić  wyciąganie 
wniosków ćwiczeniem umysłu, a nie folgowaniem emo-
cjom. Jest to możliwe praktycznie w każdej sytuacji życio-
wej. Tym bardziej należy dbać, by wyciąganie wniosków 
na podstawie zgromadzonych danych pojawiało się na każ-
dej lekcji, niezależnie od przedmiotu. 

Przykład 1
Przedstawiam uczniom ilustrację Warszawy XIX 

wieku. Proszę o to, aby określili:
- jak wyglądają budowle,
- jak wyglądają ulice, 
- jakich używa się środków transportu,
- jak ubrani są ludzie, 
- czym ludzie się zajmują,
a następnie wyciągnęli wnioski na temat epoki, 

którą przedstawia ilustracja.  

Przykład 2 
Przedstawiam uczniom 3 fotografie zwierząt. Pro-

szę o opisanie ich budowy zewnętrznej i wyciagnię-
cie wniosku na temat ich pokrewieństwa lub środo-
wiska życia. 

Przykład 3
Zapoznaję uczniów z procesem fotosyntezy. 

W tym celu uczniowie oglądają film, poznając zna-
czenie fotosyntezy dla życia na Ziemi, potem anali-
zują przebieg procesu na schemacie (substraty, pro-
dukty, miejsce przebiegu, warunki), a następnie ana-
lizują reakcję chemiczną, poznając wzory chemiczne 
substratów i produktów procesu. Proszę o rozwiąza-
nie problemu: W jaki sposób można przekonać się do-
świadczalnie o istnieniu procesu fotosyntezy? 

W celu rozwiązania zadania uczniowie zaplanu-
ją badanie produktów fotosyntezy i w ten oto sposób 
udowodnią słuszność poznanej teorii.

1 Konnikova Maria, Myśl jak Sherlock Holmes, Wydawnictwo Ago-

ra, Warszawa, 2015.

Ewa Wierbiłowicz
konsultant DODN we Wrocławiu

Filia w Jeleniej Górze
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Ponad stu uczestników wzięło udział 26 stycznia 2018 
roku w konferencji  w ramach realizowanego w jeleniogór-
skiej Filii DODN projektu Groß für Klein – Duzi dla małych: 
Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przed-
szkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada. 

Wspomniany projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

W imieniu Małgorzaty Matusiak, Dyrektora DODN we 
Wrocławiu, zebranych powitała Jolanta Szwedowska, Wi-
cedyrektor DODN. W konferencji wzięło udział blisko sześć-
dziesięciu nauczycieli z Dolnego Śląska i Saksonii – uczest-
ników projektu. Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnoś-
cią: dr Stephan Meyer, Członek Parlamentu Kraju Związko-
wego Saksonia, Przewodniczący Rady Ekspertów Wczesne 
Nauczanie Języków Sąsiadów w Saksonii, Arnfried Schlos-
ser, Kierownik Referatu ds. Dziennej Opieki nad Dziećmi 
z Saksońskiego Ministerstwa Edukacji, Uwe Behnisch, Dy-
rektor Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we 
Wrocławiu, Bernd Schubert, Wicesekretarz Stanu Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego. Członka Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego – dra Tadeusza Samborskiego – repre-
zentował Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego, który również powitał gości i oficjalnie otworzył 
obrady. Konferencję zaszczycili ponadto radni Wojewódz-
twa Dolnośląskiego: Tytus Czartoryski i Jacek Pilawa. Kura-
torium Oświaty we Wrocławiu reprezentował starszy wizy-
tator, Jan Kamiński. Wśród zebranych obecni byli także Pa-
weł Domagała, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Je-
leniej Górze, przedstawiciele Euroregionów: Nysa i Nysa – 
Szprewa-Bóbr, a także przedstawiciele uczelni, jednostek 
samorządu terytorialnego z obszarów objętych wsparciem 
projektu, organizacji pożytku publicznego oraz rodziców. 

Wśród osób otwierających konferencję wymienić na-
leży także partnera w projekcie – dr Reginę Gellrich, Dy-
rektora Saksońskiej Placówki ds. Wczesnej Nauki Języków 
Krajów Sąsiedzkich. Obrady poprowadziła Sabina Czajkow-
ska-Prokop, współautorka projektu. 

Podczas obrad zastanawiano się nad korzyściami, ja-
kie przynosi znajomość języka i kultury sąsiada na obsza-
rach przygranicznych. Wystąpienia kolejnych prelegentów 
pozwoliły uczestnikom odpowiedzieć sobie twierdząco na 
pytanie, czy języka sąsiada należy uczyć już w przedszko-
lu. Bardzo ciekawe wystąpienie Inteligentna integracja – 
wyzwania dla edukacji przedszkolnej na dolnośląsko-sak-
sońskim obszarze powiązań przygotował dr Maciej Zathey, 
Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. 
Zwrócił on uwagę na możliwość stworzenia wspólnej kon-
cepcji przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powią-
zań, zwłaszcza że bardzo młode pokolenia nie są obciążo-
ne polityką i historią. Zauważył także, jak wiele tracimy 
na styku granic, gdy nadal istnieją bariery językowe i kul-
turowe. Dr Ewa Wieszczeczyńska ze Szkoły Wyższej w Zit-
tau/Görlitz zaprezentowała różne podejścia do kształce-
nia językowego w edukacji przedszkolnej. Podczas dys-
kusji uczestnicy niejednokrotnie zwracali uwagę na nie-
bezpieczeństwo promowania jednego dominującego mo-
delu kulturowego, na przykład brytyjskiego. Podkreślono, 
że już od najmłodszych lat dzieci na obszarach pogranicz-
nych powinny poznawać z różnych perspektyw język i kul-
turę kraju sąsiedniego. Takie rozwiązania służące rozwi-
janiu kompetencji interkulturowych dzieci przedszkolnych 
wdrażane są w Saksonii, co przybliżył uczestnikom konfe-
rencji Arnfried Schlosser, Kierownik Referatu ds. Dziennej 
Opieki nad Dziećmi w Saksońskim Ministerstwie Edukacji.

Istotnym punktem była wymiana doświadczeń dyrek-
torów placówek po obu stronach Nysy, którzy od lat pro-
wadzą współpracę z przedszkolami z kraju sąsiedniego. 
Z polskiej strony o swoich wieloletnich praktykach opowie-
działa Joanna Konopka, Dyrektor Miejskiego Przedszkola 
nr 14 w Jeleniej Górze. Refleksją o współpracy z polski-
mi i czeskimi przedszkolami podzieliły się Dörte Koch i Da-

Ucz się języka sąsiada! 
– refleksje pokonferencyjne
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na Beilschmidt z przedszkoli Kinderschloss Sonnenschein 
i Schlumpfenhaus w Neißeaue.

Ciekawym elementem konferencji była wystawa Są-
siad? Język! – Opowieści z regionu przygranicznego, przy-
gotowana przez Saksońską Placówkę ds. Wczesnej Nauki 
Języków Krajów Sąsiedzkich w Görlitz (Sächsische Landes-
stelle für frühe nachbarsprachige Bildung in Görlitz) oraz 
Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz 
mbH. Wystawa prezentuje opowieści Saksończyków uczą-
cych się języków sąsiadów – polskiego i czeskiego, ich oso-
biste motywacje oraz doświadczenia. Z opowieści można 
się także dowiedzieć, jakie szanse i wartości dodane niesie 
ze sobą znajomość języków sąsiadów dla regionów przy-
granicznych. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowa-
niem uczestników konferencji.

W podsumowaniu dyrektor Jolanta Szwedowska pod-
kreśliła, że działania, które dotąd realizowane są w ra-
mach projektu, jak i kończąca się konferencja, potwier-
dzają, że jesteśmy na wspólnym symbolicznym moście, 
prowadzącym do tego samego celu, natomiast dyrektor Je-
rzy Więcławski i obaj radni Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego zauważyli wielką otwartość, dobrą wolę, ogrom-
ne emocjonalne zaangażowanie we wspólne przedsięwzię-
cia, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

Ważną rolę w sprawnym przeprowadzeniu tej dużej 

konferencji odegrały wolontariuszki z Karkonoskiej Pań-
stwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – studentki II i III 
roku filologii germańskiej: Dorota Dahrendorf, Agniesz-
ka Przybylska, Magdalena Załoga i Agata Durajczyk, któ-
ra wspomagały tłumaczy i organizatorów w ich pracy. Nad 
całością organizacji czuwała Teresa Ankudewicz-Blukacz, 
kierownik projektu.

Teresa Ankudewicz-Blukacz, 
Kierownik Projektu Groß für Klein – Duzi dla 

małych: Transgraniczna współpraca 
dla wspierania edukacji przedszkolnej 
w zakresie kultury i języka sąsiada

Sabina Czajkowska-Prokop, 
konsultant DODN we Wrocławiu
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu utrzy-
muje kontakty z wieloma placówkami zagranicznymi. Za-
kres współpracy jest szeroki i dotyczy wielu obszarów. Nie-
zwykle efektywne są wizyty studyjne, które dają możli-
wość dzielenia się doświadczeniami i przykładami dobrych 
praktyk w obszarze budowania i poszerzania przestrzeni 
edukacyjnej. Właśnie taki cel przyświecał grupie nauczy-
cieli z Sankt Petersburga pod przewodnictwem profesora 
Siergieja Lisicyna z Leningradzkiego Obwodu Instytutu roz-
woju Edukacji, przebywającej w dniach od 12 do 18 listo-
pada 2017 roku we Wrocławiu.

 Program wizyty był bardzo bogaty. W pierwszym dniu 
goście odwiedzili Ogólnokształcące Liceum Kreatywności 
nr XVI we Wrocławiu. Mieli okazję zobaczyć zajęcia z roz-
woju kreatywności, które są w szkole wpisane w tygodnio-
wy plan zajęć (każda klasa w tygodniu ma dwugodzinne 
warsztaty). Nauczyciele z Rosji zapoznali się z realizo-
wanym w placówce międzynarodowym programem kre-
atywności, który pozwala  odkrywać i rozwijać zdolności 
wszystkich uczniów, wyposażać ich w umiejętności kluczo-
we, najbardziej liczące się w XXI wieku. Uczniowie opo-
wiadali o swoich sukcesach, odnoszonych m.in.  na olim-
piadach kreatywności oraz przedstawili różne formy wo-
lontariatu młodzieżowego. Była to istotna część prezen-
tacji, bowiem szkoła stara się rozwijać u wszystkich pod-
opiecznych szeroko pojmowane kompetencje społeczne. 
Polscy nauczyciele z zainteresowaniem wysłuchali relacji 
nauczycieli rosyjskich o ich pracy z uczniami uzdolniony-
mi. 

 Następnie grupa zagranicznych gości udała się do Urzę-
du Marszałkowskiego na spotkanie z dr. Tadeuszem Sam-
borskim, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go, na którym podsumowano dotychczasową współpracę 
nauczycieli z Dolnego Śląska i Obwodu Leningradzkiego. 
Była to również okazja, żeby zaplanować kolejne przed-
sięwzięcia, między innymi kontynuację Konkursu Wiedzy 
o Rosji Białe Noce  oraz poszerzenie wymiany młodzieży 
i nauczycieli.

Delegacja miała okazję zwiedzić Dolnośląski Specjalny 
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 13 dla Dzieci Niewido-
mych i Słabowidzących, co pozwoliło wymienić się uczest-
nikom doświadczeniami na temat  realizacji procesów te-
rapeutycznych.

 W drugim dniu wizyty goście z Sankt Petersburga, 
na zaproszenie Tadeusza Samborskiego oraz Jerzego 
Więcławskiego,  Dyrektora Wydziału Edukacji i Nauki Urzę-
du Marszałkowskiego, pojechali do Legnicy. Program wizy-
ty obejmował zwiedzanie Zamku Piastowskiego i spotkanie 
z  nauczycielami I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeu-

sza Kościuszki w Legnicy. Następnie udali się do Lubiąża, 
by podziwiać kunszt sztuki barokowej w Opactwie Cyster-
sów. Wieczorem byli we Wrocławskiej Operze na spektaklu 
Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale w reżyserii 
Barbary Wiśniewskiej

 15 listopada delegacja uczestniczyła w Międzynaro-
dowej Konferencji Dolnośląskiego Systemu Wspierania 
Uzdolnień pn. Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako ka-
pitał kulturowy. Z wielkim uznaniem spotkały się wykłady 
prof. dr hab. Anny Brzezińskiej Szanse i zagrożenia dla roz-
woju uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dr. Roberta 
Mertuszki Dobra znajomość potrzeb i zainteresowań ucz-
nia kluczem do jego sukcesu – inspiracje czytelnicze dzie-
ci i młodzieży. W imieniu gości głos zabrał Denis Rochev 
– przedstawiciel Leningradzkiego Obwodowego Centrum 
Rozwoju Twórczości i Uzdolnień Dzieci i Młodzieży Inte-
lekt, który przedstawił dobre praktyki w zakresie identyfi-
kowania i diagnozowania uzdolnień młodzieży. Po południu 
delegacja z Rosji zwiedziła Dolnośląski Specjalny Ośrodek 
nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących, by zapoznać się 
z sposobami realizacji edukacji sensorycznej i formami 
pracy pozalekcyjnej z dzieckiem młodszym.

 W czwartek goście udali się do Panoramy Racławi-
ckiej, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu i obej-
rzeli obraz Bitwa pod Racławicami, namalowany przez ze-
spół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Juliusza Kossaka. 
Następnie  w gmachu głównym Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu oglądnęli interesujące wystawy średniowiecz-
nej rzeźby i malarstwa śląskiego. Przewodnik  niezwykle 
ciekawie zaprezentował wystawę Moda na Cranacha, któ-
rej kluczem było malarstwo Lucasa Cranacha. Wśród kil-
kudziesięciu obrazów, pokazywanych na wystawie, można 
było podziwiać takie dzieła jak Madonna pod jodłami, Sa-
lome z głową Jana Chrzciciela, Adam i Ewa czy Niedobra-
na para. Dodatkową atrakcją wystawy były nieeksponowa-
ne nigdy dotąd rysunki z XVI wieku, przedstawiające por-
trety wrocławian.

 Po południu nauczyciele z Rosji, z przewodnikiem - Pa-
nią Anną Morawską, zwiedzali najciekawsze miejsca mia-
sta. Mieli okazję podziwiać gotyckie kościoły i kamienice, 
prezentujące style od baroku, przez klasycyzm, po późny 
modernizm.

W piątek odbyło się spotkanie w siedzibie DODN z Mał-
gorzatą Matusiak, Dyrektorem ośrodka oraz nauczycielami 
konsultantami, co stworzyło możliwość zaprezentowania 
działalności edukacyjnej. Jolanta Szwedowska, Wicedy-
rektor DODN, nawiązała do wieloletniej współpracy z LOI-
RO i przypomniała dotychczasowe formy wzajemnych kon-
taktów. Zwróciła szczególną uwagę na wartość pracy ze-

MIĘDZYNARODOWO
w DODN we Wrocławiu
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społowej, która pozwala planować i realizować różnorod-
ne formy wspomagania i doskonalenia nauczycieli. 

Pracę Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego przedsta-
wiła Agnieszka Krupa, podkreślając innowacyjność roz-
wiązań w szkolnictwie zawodowym, współdziałanie szkół 
z zakładami pracy, eksponując jednocześnie organizowa-
ne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczycie-
li praktycznej nauki zawodu warsztaty, konferencje i kur-
sy doskonalące. Pracę Zespołu Języków Obcych omówiły 
Joanna Kaczmarska i Sabina Prokop-Czajkowska. Pierw-
sza z nich ciekawie zaprezentowała metodę eTwinningu, 
pozwalającą na współpracę międzynarodowej społeczno-
ści uczniowskiej za pomocą mediów elektronicznych.  Pa-
ni Prokop-Czajkowska z kolei przybliżyła uczestnikom naj-
nowszy transgraniczny projekt Groß für Klein (Duzi dla Ma-
łych), w którym bierze udział półtora tysiąca przedszkola-
ków. Mariola Mucha w swej prezentacji podkreślała wpływ 
umiejętności czytania od najmłodszych lat na rozwój dzie-
cka oraz zwróciła uwagę na terapeutyczną rolę bajek. Mał-
gorzata Lubańska przedstawiła różnorodne działania kon-
sultantów w zespole Tożsamość Dolnoślązaków – Unia wie-
lu kultur, a Anna Stodolna-Rybczyńska podkreśliła  rangę 
edukacji regionalnej, potrzebę znajomości swoich korze-
ni oraz tworzenia warunków do prowadzenia dialogu mię-
dzypokoleniowego. Barbara Bieńkuńska zademonstrowa-
ła realizowane od wielu lat przez DODN projekty unijne, 
podkreślała ich szeroki, często międzynarodowy zasięg 
i przydatność dla młodzieży Dolnego Śląska. O aspiracjach 
edukacyjnych dzieci i młodzieży opowiadał Paweł Nowak, 
który koordynuje organizację i realizację konkursów re-
gionalnych zDolny Ślązaczek, zDolny Ślązak Gimnazja-
lista. Halina Nawrotek nawiązała do środowej konferen-
cji i uroczystego wręczania Certyfikatów Szkół Wspierają-
cych Uzdolnienia, by w  ilustracyjny sposób pokazać drogę 
szkół do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnie-
nia i  uzasadnić prestiżowy charakter certyfikatu. Teresa 
Grabowska-Wyrwicz omówiła ideę oceniania, traktowane-
go jako strategię nauczania, podkreślając, że konsultan-
ci proponują szkołom warsztaty o ocenianiu kryterialnym, 
holistycznym, kształtującym.  Goście włączyli się do dys-

kusji, przedstawiali własne poszukiwania w zasygnalizo-
wanych obszarach aktywności. 

Lech Stempel, uczestniczący w działaniach, podej-
mowanych na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w szko-
łach, zaprezentował wachlarz przedsięwzięć, realizowa-
nych w ramach Programu Bezpieczny Dolnoślązak: kon-
kursy, projekty, współpracę z rodzicami, przedstawicie-
lami Policji, Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa 
Medycznego. Podkreślał, jak ważne jest, by dzieci potrafi-
ły odpowiednio reagować w sytuacjach trudnych, wiedzia-
ły, kto może udzielić im pomocy i jak one mogą pomóc in-
nym. Przemysław Adamski wprowadził uczestników spot-
kania w świat wirtualny, dowodząc, że korzystanie z cyber-
przestrzeni przez dzieci i młodzież może być bezpieczne. 

 Na zakończenie spotkania Małgorzata Matu-
siak i Jolanta Szwedowska podsumowały tegorocz-
ną wizytę nauczycieli z Sankt Petersburga, sygnalizu-
jąc, że obie strony liczą na dalszą efektywną współpracę 
i poszerzanie przestrzeni edukacyjnej młodzieży polskiej  
i rosyjskiej. Profesor Lisicyn w imieniu delegacji podzięko-
wał za serdeczne przyjęcie i ciekawy program pobytu na 
ziemi dolnośląskiej.

Tłumaczem towarzyszącym gościom z Rosji była Ewa 
Norkowska, a opiekunem grupy Teresa Grabowska-Wy-
rwicz.

Teresa Grabowska-Wyrwicz
konsultant DODN we Wrocławiu

Denis Rochev – przedstawiciel Leningradzkiego Obwodowego Cen-
trum Rozwoju Twórczości i Uzdolnień Dzieci i Młodzieży Intelekt 
przedstawił dobre praktyki w zakresie identyfikowania i diagno-
zowania uzdolnień młodzieży.

Zajęcia pozalekcyjne w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku nr 12 
dla Niesłyszących i Słabosłyszących. 

Zajęcia z rozwoju kreatywności w  Ogólnokształcącym Li-
-ceum Kreatywności nr XVI we Wrocławiu. 
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W siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli we Wrocławiu dnia 5 grudnia 2017 roku odbyła się 
konferencja Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej. 
Była ona adresowana do dyrektorów dolnośląskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych 
doradców zawodowych i trenerów, psychologów i pedago-
gów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przed-
stawicieli instytucji i środowisk zainteresowanych doradz-
twem zawodowym.

W tym wydarzeniu edukacyjnym wzięli udział m.in. 
Pan Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, 
Pani Lilla Jaroń, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, Pani dr Joanna Minta, prodziekan ds. 
kształcenia, pedagog, doradca kariery, trener z Dolnoślą-
skiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, przedstawiciele orga-
nów prowadzących szkoły i placówki oświatowe na Dol-
nym Śląsku, dyrektorzy, nauczyciele, doradcy zawodowi, 
przedstawiciele kadry z OHP, SOSW, PPP oraz inne osoby, 
zainteresowane zmianami w doradztwie zawodowym oraz  
możliwościami jego rozwoju.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Matusiak, Dy-
rektor DODN we Wrocławiu. Następnie głos zabrał Pan Je-
rzy Więcławski, który w imieniu dra Tadeusza Samborskie-
go, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, powi-
tał wszystkich uczestników konferencji.

W pierwszej części wydarzenia znalazły się wykłady 
i prelekcje zaproszonych gości. Pani dr Joanna Minta z Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu przedstawiła pre-
zentację pn. Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju klu-
czowych kompetencji kariery. Podczas  prelekcji omówiła 
procesy zmieniające świat, kluczowe umiejętności społe-
czeństwa niezbędne w przyszłości i wyzwania,  jakie stoją 

przed doradcami oraz przed osobami korzystającymi z po-
rad doradców. Pani doktor przedstawiła również propozy-
cje zagadnień, które mogą być poruszane podczas zajęć 
z doradztwa.

Kolejny prelegent, Pan Jerzy Więcławski, omówił kwe-
stię, w jaki sposób  Województwo dolnośląskie wzmac-
nia potencjał szkolnictwa zawodowego. Zwrócił on uwa-
gę na projekty realizowane w placówkach edukacyjnych 
z funduszy unijnych ze wsparciem Samorządu Wojewódz-
twa, wspomniał o projektach już zrealizowanych, a także 
o tych, które obecnie są realizowane w placówkach eduka-
cyjnych woj. dolnośląskiego. 

Głos w dyskusji zabrała również Pani Lilla Jaroń z Dol-
nośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która krótko 
omówiła działania podejmowane przez urząd na rzecz 
wspierania osób bezrobotnych oraz zaproponowała współ-
pracę szkolnych doradców zawodowych z doradcami, któ-
rzy pracują zarówno we Wrocławiu, jak i w Powiatowych 
Urzędach Pracy.

Następnie Pan Lech Stempel, konsultant Dolnoślą-
skiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 
przedstawił problematykę Doradztwa jako wartości w wy-
chowaniu. Na zakończenie pierwszej części konferencji Pa-
ni Małgorzata Reichel, konsultant Dolnośląskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Wałbrzy-
chu, w swej wypowiedzi zaprezentowała Wewnątrzszkol-
ny system doradztwa zawodowego.

W drugiej części konferencji uczestników zaproszono do 
udziału w  warsztatach, które poprowadzili Pan Marcin Kuc 
- na temat Multimedialne narzędzia diagnostyczne w pracy 
doradcy zawodowego, zaś Pani Aleksandra Skibińska przed-
stawiła zastosowanie Testu skłonności zawodowych Acht-
nicha. Następnie  Panie Elżbieta Lis, Agnieszka Krasnosiel-
ska - Wieliczko, Aleksandra Kubiszyn omówiły Narzędzia 
diagnostyczne stosowane w Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej, a Panie Aleksandra Jabłońska i Ewa Godlewska 
przedstawiły Metody pracy, w tym narzędzia diagnostycz-
ne, w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Konferencję prowadziły Pani Ewa Norkowska - Kierow-
nik Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego Dolnośląskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Agnieszka Krupa, kon-
sultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu.

Agnieszka Krupa
Konsultant DODN we Wrocławiu

Problematyka ważna i wciąż aktualna  
- o konferencji Doradztwo 
zawodowe w praktyce szkolnej
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Zmiany demograficzne, gospodarcze i bardzo intensyw-
nie następujące procesy technologiczne wymuszają ko-
nieczność zmian w systemie potwierdzania swoich kwalifi-
kacji w obszarze szeroko rozumianej edukacji. Swobodny 
przepływ osób, usług, towaru i kapitału przyczyniają się do 
ewolucji tradycyjnego myślenia o zawodzie i uczeniu się. 
Coraz częściej mówi się o konieczności zmiany miejsca pra-
cy, a także zawodu osób dorosłych, a tym samym zachodzi 
konieczność przekwalifikowania się. Nauka zawodu, uzu-
pełnienie czy zmiana kwalifikacji są możliwe dzięki eduka-
cji formalnej (szkoła, uczelnia) oraz pozaformalnej (kursy, 
szkolenia, praktyki, pasje czyli planowanie rozwoju w spo-
sób zamierzony lub nieintencjonalny). Wiadomości i umie-
jętności uzyskane poza formalnym systemem edukacji mo-
gą być potrzebne i poszukiwane na rynku pracy, jednak nie 
zawsze zostają rozpoznane. Idea uczenia się przez całe ży-
cie, a w związku z nią  konieczność nadawania nowych kwa-
lifikacji to podstawa do opracowania nowego systemu kwa-
lifikacji. Efekty permanentnego uczenia się to przyrost wie-
dzy, umiejętności oraz rozwój kompetencji społecznych. 
Sprawdzanie i potwierdzanie efektów uczenia się możliwe 
jest dzięki stworzeniu możliwości walidacji. 

Parlament Europejski i Rada już w 2008 roku opracowa-
ły zalecenia w sprawie uregulowania kwalifikacji uzyskiwa-
nych w procesie uczenia się przez całe życie. Polska, rea-
lizując powyższe zalecenia, 22 grudnia 2015 roku przyjęła 
ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). Usta-
wa o ta reguluje i wprowadza jednolitą terminologię, a tak-
że wspólne zasady dotyczące nadawania kwalifikacji i za-
pewnienia ich jakości. Ważniejszymi pojęciami zapisanymi 
w ustawie, są1:

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębnio-
na część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowią-
zują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji 
oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do 
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowa-
nego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zinte-
growanym Rejestrze Kwalifikacji, a także zasady i standar-
dy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości na-
dawania kwalifikacji.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) jest to opis ośmiu wy-
odrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji, odpowiada-
jących odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifika-
cji, o których mowa w załączniku II, do Zalecenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w spra-
wie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia 
się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), 
sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów 
uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, 

ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych.

Sektorowa Rama Kwalifikacji –opis poziomów kwalifi-
kacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; pozio-
my Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowied-
nim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji .

walidacja – sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o na-
danie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu ucze-
nia się tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość 
efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, naby-
tych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub po-
przez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla 
danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zo-
stało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone 
przez uprawniony podmiot certyfikujący, 

certyfikowanie – proces, w wyniku którego osoba ubie-
gająca się o nadanie określonej kwalifikacji po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego 
podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający na na-
danie określonej kwalifikacji.

Ustawa o ZSK określa m.in. zakres kwalifikacji włączo-
nych do ZSK oraz jego cele, Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), 
standardy opisywania kwalifikacji, zasady przypisywania 
poziomów PRK do poszczególnych kwalifikacji, zasady włą-
czania kwalifikacji i Sektorowych Ram Kwalifikacji do ZSK, 
wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walida-
cję i certyfikowanie a także zasady uzyskiwania uprawnień 
do certyfikowania.

Wprowadzenie w Polsce ZSK zostało podyktowane za-
równo zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi przesłankami. Te 
zewnętrzne to przede wszystkim zalecenie Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady, które wskazują na konieczność rozwoju 
opartego na innowacyjności i wysokim zatrudnieniu, w tym 
przez promowanie mobilności ludzi na rynkach pracy. Prze-
słanki wewnętrzne to przede wszystkim brak ujednolice-
nia nadawania kwalifikacji w systemie pozaformalnym, ni-
ska lub bardzo niska wiarygodność szkoleń, brak możliwo-
ści porównywania wiadomości i umiejętności dla kwalifika-
cji uzyskiwanych w różnych ośrodkach szkoleniowych, ogra-
niczenia w możliwości uczenia się przez całe życie w związ-
ku z różnorodnym systemem nadawania kwalifikacji.

W ramach ZSK nadawane są kwalifikacje pełne i cząst-
kowe. Kwalifikacje pełne to świadectwa i dyplomy nada-
wane wyłącznie poprzez system oświaty i szkolnictwa wyż-
szego po zakończeniu odpowiednich etapów edukacyjnych. 
Wskazują one na poziom wykształcenia, np. świadectwo 
dojrzałości, dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawo-

Zintegrowany System Kwalifikacji 
i Polska Rama Kwalifikacji
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dzie. Kwalifikacje cząstkowe mogą być nadawane w syste-
mie formalnym, jak i pozaformalnym - potwierdzają posia-
danie wiedzy i umiejętności do wykonywania konkretnych 
zadań, np. świadectwo potwierdzające kwalifikację w za-
wodzie, prawo jazdy.

W ramach innego podziału można mówić o kwalifika-
cjach: 

- szkolnych i akademickich - są włączone do ZSK, mogą 
być pełne i cząstkowe, 

- uregulowanych – mogą być włączone do ZSK, są to tyl-
ko kwalifikacje cząstkowe,

- rynkowych – mogą być włączone do ZSK na wniosek za-
interesowanego podmiotu, o ile spełniają warunku określo-
ne w ustawie o ZSK, są to tylko kwalifikacje cząstkowe.

Pierwszą zarejestrowaną w Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji kwalifikacją rynkową, zgłoszoną przez podmiot 
prywatny, nadawaną po zdaniu zewnętrznego egzaminu bez 
konieczności odbycia wcześniejszego szkolenia lub kursu,  
jest kwalifikacja Montowanie stolarki budowlanej. Instytu-
cją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która 
od dnia 25 listopada br. posiada pełne uprawnienia do cer-
tyfikowania i walidowania kwalifikacji, a Instytut Techno-
logii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Rado-
miu uzyskał uprawniania nadane przez Ministra Infrastruk-
tury i Budownictwa do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Ze-
wnętrznego Zapewnienia Jakości). Innymi, obecnie, zgło-
szonymi kwalifikacjami rynkowymi (jeszcze nie zarejestro-
wanymi) są np. Instruktor stylizacji paznokci, Opiekowanie 
się pełnoletnią osobą zależną, Stolarz - Dyplom mistrzow-
ski, Obsługiwanie kasy fiskalnej z elementami fakturowa-
nia, Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych 
numerycznie (CNC).

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewnia:
1. jakość nadawanych kwalifikacji;
2. możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych 

w edukacji pozaformalnej i poprzez  uczenie się nieformalne;
3. możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć oraz 

uznawania osiągnięć;
4. dostęp do informacji 

o kwalifikacjach możliwych 
do uzyskania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

5. możliwość porówna-
nia kwalifikacji uzyskanych 
na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej z kwalifikacjami 
nadawanymi w innych pań-
stwach członkowskich Unii 
Europejskiej.

Na zintegrowany system 
składają się z jednej stro-
ny te elementy, które funk-
cjonują już w polskim ży-
ciu społecznym i gospodar-
czym, a z drugiej strony no-
we instrumenty umożliwiają-

ce efektywną integrację całego systemu, z których najważ-
niejsze to PRK i ZRK, w którym są wszystkie kwalifikacje 
włączone do zintegrowanego systemu. Wszystkie kwalifika-
cje włączone do zintegrowanego systemu mają także przy-
pisany poziom PRK2.

W PRK zdefiniowano osiem poziomów kwalifikacji, 
a każdy z nich został scharakteryzowany za pomocą ogól-
nych stwierdzeń dotyczących efektów uczenia się, wyma-
ganych dla odpowiedniego poziomu. Ogólne charakterystyki 
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych po-
ziomach PRK obejmują:

1. uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwsze-
go stopnia;

2. charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia stano-
wiące rozwinięcie uniwersalnych charakterystyk pierwsze-
go stopnia, które obejmują:

a) charakterystyki poziomów 1-4 drugiego stopnia typo-
we dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, uzyskiwanych 
w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz 
uczenia się nieformalnego,

b) charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia, typową 
dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji peł-
nej na poziomie 4,

c) charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia, ty-
powe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 
wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,

d) charakterystyki poziomów 1–8 drugiego stopnia, typo-
we dla kwalifikacji o charakterze zawodowym uzyskiwanych 
w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz 
nieformalnego uczenia się.

Charakterystyki poziomów pierwszego i drugiego stop-
nia stanowią spójną całość i należy je czytać łącznie [patrz 
Rys. 1].

Uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego 
stopnia dotyczą wszystkich rodzajów edukacji i stanowią 
załącznik do ustawy o ZSK.

Charakterystyki poziomów drugiego stopnia PRK, stano-
wiące rozwinięcie uniwersalnych charakterystyk pierwsze-

Rys.1 Struktura PRK [Źródło: https://www.kwalifikacje.gov.pl/images/prk_rys2.jpg]
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go stopnia, formalnego systemu edukacji, są opisane w:
1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 Poz. 520) – dla kwalifikacji 
o charakterze ogólnym – poziomy 1-4;

2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 Poz. 537) – dla kwalifikacji 
o charakterze zawodowym – poziomy 1-8;

3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej oraz Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 
r. . (Dz.U. 2016 Poz. 915) – dla kwalifikacji na poziomie 5 po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4;

4. Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. 2016 Poz. 1594) – dla kwali-
fikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzy-
skaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8.

Do kwalifikacji pełnych przypisuje się następujące po-
ziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji3:

1. świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły 
podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły muzycznej 
I stopnia i świadectwo ukończenia sześcioletniej 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – potwierdza 
nadanie kwalifikacji na poziomie 1 PRK;

2. świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły 
podstawowej i świadectwo ukończenia gimnazjum – po-
twierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 2 PRK;

3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 
- po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po 

uzyskaniu wykształcenia zasadniczego zawodowego, al-
bo po zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wy-
magań określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, przeprowadza-
ne przez okręgową komisję egzaminacyjną, albo - 

- po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, albo po uzy-
skaniu wykształcenia zasadniczego branżowego, albo po 
zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólne-
go dla branżowej szkoły I stopnia, przeprowadzanego przez 
okręgową komisję egzaminacyjną, 

oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w danym zawodzie – potwierdza nadanie kwalifikacji na po-
ziomie 3 PRK, chyba że minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania określi dla danej kwalifikacji inny poziom PRK;

4. świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu 
zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stop-
nia oraz po zdaniu egzaminów w zawodach – potwierdza 
nadanie kwalifikacji na poziomie 3 PRK, chyba że minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania określi dla danej 
kwalifikacji inny poziom PRK;

5. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
- po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo 

po uzyskaniu wykształcenia średniego, albo
- po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po uzy-

skaniu wykształcenia średniego branżowego, albo zdaniu 
egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określo-
nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły II stopnia, przeprowadzanych przez okrę-
gową komisję egzaminacyjną -

oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
w danym zawodzie –potwierdza nadanie kwalifikacji na po-
ziomie 4 PRK, chyba że minister właściwy do spraw oświaty 
i wychowania określi dla danej kwalifikacji inny poziom PRK;

6. dyplom ukończenia szkoły artystycznej, potwierdza-
jący uzyskanie tytułu zawodowego – potwierdza nadanie 
kwalifikacji na poziomie 4 PRK, chyba że minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania określi dla danej kwalifika-
cji inny poziom PRK;

7. świadectwo dojrzałości – potwierdza nadanie kwalifi-
kacji na poziomie 4 PRK;

8. dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom 
ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych i dy-
plom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych – 
potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 PRK;

9. dyplom  ukończenia  studiów  pierwszego stopnia – po-
twierdza   nadanie kwalifikacji na poziomie 6 PRK;

10. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz 
dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – po-
twierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 PRK;

 11. dyplom doktorski –potwierdza  nadanie  kwalifikacji  
na  poziomie  8 PRK.

Zgodnie z ustawą utworzony został jawny Zintegrowa-
ny Rejestr Kwalifikacji (ZRK), który jest udostępniany za po-
średnictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 
Podmiotem prowadzącym ZRK jest Instytut Badań Edukacyj-
nych w Warszawie.

Wdrożenie rozwiązań przewidzianych w ustawie może 
przynieść korzyści zarówno osobom uczącym się w systemie 
formalnym, jak również poszukującym czy zmieniającym 
pracę zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Ujed-
nolicenie systemu nadawania kwalifikacji pozwala na po-
równanie i ocenę własnych możliwości zdobycia certyfikatu 
czy dyplomu, a tym samym - zaplanowanie kariery zawodo-
wej. Umożliwia także wieloaspektową edukację, nie ogra-
niczając możliwości uzyskiwania dokumentów potwierdza-
jących kwalifikacje. Z punktu widzenia pracodawców ZSK 
daje możliwość porównywania dokumentów oraz weryfika-
cji wiedzy i umiejętności kandydatów do pracy czy samych 
pracowników na podstawie otrzymanych dokumentów po-
twierdzających ich poziom wykształcenia, ułatwia właściwy 
dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry, a także wspie-
ranie rozwoju zawodowego pracowników.

W związku z tym, że Polska Rama Kwalifikacji oparta 
jest na Europejskiej Ramie Kwalifikacji, istnieje możliwość 
szybkiego i łatwego porównywania kwalifikacji, a tym sa-
mym - zmiany pracy zawodowej na terenie całej Europy na 
podobnym lub takim samym stanowisku.

Agnieszka Krupa
konsultant DODN we Wrocławiu

___________
1 Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifi-

kacji (Dz.U. 2017 poz. 986, 1475).
2 Polska Rama Kwalifikacji, A. Chłoń-Domińczak, S. Sławiński, 

A.Kraśniewski, E Chmielecka, IBE, Warszawa 2016 r.
3 Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifi-

kacji (Dz.U. 2017 poz. 986, 1475).
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W okresie od października do grudnia 2017 roku odbywały się 
regularne spotkania zespołu projektowego. Podczas nich  usta-
lane są działania i  omawiane ewentualne problemy. Pracownicy 
Biura Projektu dokonują aktualizacji planów zamówień w oparciu 
o zgłaszane na bieżąco zapotrzebowania na materiały wynikające 
z realizacji zadań oraz prowadzą monitoring wydatków ponoszo-
nych w ramach projektu.

W czasie od października do listopada 2017 roku przeprowa-
dzono 8 edycji zajęć laboratoryjnych na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Wrocławskiej; udział w nich wzięło 108. uczennic/
uczniów (33 kobiety i 75 mężczyzn). Dla kogo przeznaczono te za-
jęcia i jakim kwestiom je poświęcono? – oto krótki wykaz:

- dla 2. grup kształcących się w zawodzie technik logistyk: 
2. edycje zajęć Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach han-
dlowych i produkcyjnych; przeprowadzone zostały w Katedrze 
Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych 
i Układów Hydraulicznych Politechniki Wrocławskiej przez pra-
cowników naukowo-dydaktycznych, posiadających doświadcze-
nie w badaniach dotyczących rozwiązań logistycznych, spedy-
cyjnych oraz magazynowych. Zajęcia odbyły się w laboratoriach 
komputerowych, wyposażonych w oprogramowanie służące do sy-
mulacji i prognozowania rozwiązań logistycznych.

- dla 1. grupy kształcącej się w zawodzie technik informa-
tyk: 1. edycja zajęć Podróż w świat mikrosterowników;  została 
przeprowadzona przez pracowników naukowo-dydaktycznych Ka-
tedry Obróbki Plastycznej i Metrologii Politechniki Wrocławskiej 
w laboratoriach Katedry, wyposażonych w sprzęt służący do pro-
gramowania i testowania mikrosterowników;

- dla 2. grup kształcących się w zawodzie technik spedytor: 
2. edycje zajęć Jakościowe i ilościowe metody planowania prze-
wozów towarowych. Zostały one przeprowadzone przez pracow-
nika naukowo-dydaktycznego Katedry Eksploatacji Systemów Lo-
gistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych 
Politechniki Wrocławskiej. Zajęcia odbyły się w salach dydaktycz-
nych i polegały na zadaniu symulacyjnym oraz dyskusji nad przy-
padkiem biznesowym;

- dla 2. grupy kształcących się w zawodzie technik me-
chanik M.19: 2. edycje zajęć Badanie wytrzymałościowe meta-
li, które przeprowadziła pracowniczka naukowo-dydaktyczna Ka-
tedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Pro-
dukcji w hali Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych 
CAMT, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt taki jak: roboty, 
skanery, lasery, tomograf, kamery termowizyjne, drukarki 3D etc. 
Podczas zajęć wykorzystano maszynę wytrzymałościową, służącą 
do rozciągania próbek oraz sprzęt z oprogramowaniem wspoma-
gającym analizę otrzymanej charakterystyki wytrzymałościowej;

- dla 1. grupy kształcącej się w zawodzie technik cyfro-
wych procesów graficznych -  1. edycja zajęć Pomiarowe Sy-
stemy wizyjne w zastosowaniach przemysłowych została prze-
prowadzona przez pracownika Katedry Technologii Laserowych, 
Automatyzacji i Organizacji Produkcji w hali Centrum Zaawan-
sowanych Systemów Produkcyjnych CAMT, wyposażonej w najno-
wocześniejszy sprzęt taki jak: roboty, skanery, lasery, tomograf, 
kamery termowizyjne, drukarki 3D etc. Zajęcia skupiały się na 
aspektach rejestracji procesów szybko zmiennych oraz rejestra-
cji procesów w paśmie promieniowania podczerwonego.

Podczas każdego szkolenia zostało przeprowadzone badanie 
kompetencji poszczególnych uczestniczek/uczestników na pod-
stawie opracowanych testów. Posłużyły one do opracowania bi-
lansu kompetencji zajęć przeprowadzonych w październiku 2017 
r.. Wszystkim uczestniczkom/uczestnikom zajęć laboratoryjnych 
zostały wydane zaświadczenia o odbyciu poszczególnych zajęć na 

Politechnice Wrocławskiej w ramach projektu Zawodowy Dolny 
Śląsk. W ramach zapewnienia równości szans oraz niedyskrymi-
nacji uczestniczek/uczestników pracownicy Biura Projektu dba-
ją o to, aby wszystkie zajęcia odbywały się w salach dostosowa-
nych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w salach, do któ-
rych jest zapewniony łatwy dostęp. Środki transportu, w zależno-
ści od zgłaszanego zapotrzebowania, są przygotowane także do 
przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach zgłaszanego każ-
dorazowo zapotrzebowania na uwzględniane są preferencje ży-
wieniowe uczennic/uczniów. 

Kolejne zadanie projektowe wiążą się z działaniami Kół 
Współpracy na Politechnice Wrocławskiej Politechnice Wrocław-
skiej. Od października do listopada 2017 roku odbyło się 14 spot-
kań w ramach następujących Kół Współpracy:

- Uczennice/uczniowie Telewizji Szkolnej Zespołu Szkół 
Elektrycznych TV z Zespołu Szkól Elektrycznych w Bolesławcu 
uczestniczyli w 3. spotkaniach Akademickiego Klubu Realizato-
rów Filmowych FOSA, które odbyły się w siedzibie Klubu w DS 
T-4 Politechniki Wrocławskiej. Przygotowano plany filmowe i ak-
torów do wybranych scen na podstawie scenariusza filmu oraz na-
grano wybrane sceny.

- Uczniowie z koła Mechanik Żerom z Zespołu Szkół i Placó-
wek Kształcenia Zawodowego w Bielawie na zajęciach pojawi-
li się po raz drugi.  Spotkania odbyły się w hali należącej do Cen-
trum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych CAMT. Kontynu-
owano naukę obsługiwania frezarki CNC oraz tokarki CNC typu 
ST-10.

- Uczniowie z Koła Elektryków z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Lubaniu spotkali się 4. raz z przedstawicielami Szkol-
nego Koła Naukowego Płomień, w laboratorium Zakładu Podstaw 
Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Kontynuowano prace nad 
projektem oraz budową ergometru z odzyskiem energii.

- Uczniowie Koła Elektryczno-Informatycznego z Zespołu 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy spotkali się po raz 
4. ze studentami Politechniki Wrocławskiej Racing Team pracu-
jącymi nad bolidem na terenie Kampusu G. Kontynuowano prace 
nad kolejnym etapem opracowania stanowiska do pomiarów sta-
tycznych oraz dynamicznych sił działających na wahacz zawie-
szenia bolidu. W dyskusji zostały poruszone kwestie dotyczące 
praktyk, jakie wykorzystywane są przez czołowych graczy na ryn-
ku automotive.

- Uczennice/uczniowie Szkolnego Koła Logistyków z ZST 
„Mechanik” w Jeleniej Górze spotkali się po raz 2. z Kołem Na-
ukowym Studenckim Logistyki i Transportu Logistics w labo-
ratoriach Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Orga-

Aktualności  projektowe – 
Zawodowy Dolny Śląsk

Fot. Bartek Sadowski /Politechnika Wrocławska
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nizacji Produkcji. Kontynuowano prace nad zaprojektowaniem, 
wytworzeniem oraz zaprogramowaniem Inteligentnej etykiety, 
tj. kodu kreskowo-radiowego służącego np. do oznaczania osób 
biorących udział w imprezach masowych. Wykonywano ćwicze-
nia polegające na przygotowaniu i kodowaniu kodów kreskowych.

- Uczennice/uczniowie koła PIKSEL z Zespołu Szkół Technicz-
nych  Mechanik w Jeleniej Górze spotkali się po raz 4. z kołem Re-
vir 3D w hali należącej do Centrum Zaawansowanych Systemów 
Produkcyjnych CAMT. Kontynuowano prace nad projektem ScanPi, 
którym będzie ksero 3D (urządzenie umożliwiające skanowanie 
i drukowanie obiektów przestrzennych).

- Uczennice/uczniowie ze Szkolnego Koła Informatycznego 
z Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie spotkali się po raz 2. z kołem 
Robocik, w laboratorium należącym do Katedry Obróbki Plastycz-
nej i Metrologii. Kontynuowano prace nad budową manipulatora.

- Uczniowie szkolnego koła CyberSieć z Zespołu Szkół Budow-
lano-Elekrycznych w Świdnicy odbyli 3. spotkanie z kołem Revir 
3D w laboratoriach Katedry Technologii Laserowych, Automaty-
zacji i Organizacji Produkcji. Kontynuowano prace nad budową 
parkingu rowerowego: opracowywana jest konstrukcja nośna par-
kingu w postaci parasola, pod którym będą umieszczane rowery, 
a także opracowywany system sterujący parkingiem rowerowym.

- Uczniowie z koła Robotyka KSP z Kłodzkiej Szkoły Przedsię-
biorczości w Kłodzku spotkali się po raz 5. z kołem Synergia w la-
boratorium należącym do Katedry Inżynierii Biomedycznej, Me-
chatroniki i Teorii Mechanizmów. Kontynuowano prace nad budo-
wą urządzenia - robotem mobilnym. Robot będzie sterowany przy 
pomocy odpowiednio stworzonej do tego celu aplikacji.

- Uczniowie Szkolnego Koła Mechanik z ZSP w Oleśnicy spot-
kali się po raz 4. Z przedstawicielami  Szkolnego Koła Pojazdów 
i Robotów Mobilnych na terenie laboratoriów Katedry Inżynie-
rii Pojazdów. Kontynuowano prace nad zaprojektowaniem oraz 
skonstruowaniem frezarki CNC.

Uczennice/uczniowie szkół, będący członkami KW, przygo-
towują raporty dokumentujące etapy prac nad mini-projekta-
mi oraz działania podejmowane w ramach tego zadania podczas 
spotkań poszczególnych partnerstw. W ramach zapewnienia rów-
ności szans oraz niedyskryminacji uczestniczek oraz uczestników 
pracownicy Biura Projektu dbają o to, aby wszystkie zajęcia od-
bywały się w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych oraz w salach, do których jest zapewniony łatwy do-
stęp. Środki transportu, w zależności od zgłaszanego zapotrzebo-
wania, są przygotowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 
W ramach zgłaszanego każdorazowo zapotrzebowania na posiłki 
uwzględniane są preferencje żywieniowe uczennic oraz uczniów.

Do końca roku 2017 przeprowadzono szkolenia z wykorzysta-
niem oprogramowań: Autodesk Factory Utility do projektowania 
magazynów i systemu składowania; Autodesk Process Analisys do 
symulacji procesów transportu i produkcji; Autodesk Factory Utili-
ty do projektowania, analizy i wizualizacji systemu transportu we-
wnętrznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Szkolenia te dedy-
kowane są nauczycielkom/nauczycielom kształcących uczennice/
uczniów w branżach logistycznej oraz spedycyjnej. Dla nauczycie-
lek/nauczycieli, reprezentujących grupy: technik cyfrowych pro-
cesów graficznych, technik informatyk, technik mechanik z kwa-
lifikacją M.19, operator obrabiarek skrawających, przygotowywa-
ne jest szkolenie Nowoczesne techniki i technologie pomiarowe.

W kolejnym okresie rozliczeniowym zaplanowano przyjazd 
uczennic/uczniów reprezentujących koła zainteresowań wybra-
nych do współpracy w ramach działania nr 2 na Politechniki Wroc-
ławskiej i spotkania w ramach Kół Współpracy z przedstawiciela-
mi poszczególnych kół naukowych zgodnie z przygotowywanym 
harmonogramem spotkań. Zostanie dokończona procedura zaku-
powa materiałów eksploatacyjnych dla Kół Współpracy, których 
zapotrzebowanie zostało zgłoszone w poprzednim okresie rozli-
czeniowym. Pracownicy Biura Projektu skontaktują się z lidera-
mi poszczególnych Kół w  celu ustalenia harmonogramu spotkań 
planowanych na kolejne miesiące realizacji mini-projektów w ra-
mach zadania. Ponadto do realizacji powyższego zadania projek-
towego zostanie wyłonionych kolejnych 10. szkolnych kół zainte-
resowań, których współpraca rozpocznie się w roku 2018.

Pracownicy Biura Projektu dokonali aktualizacji planów za-
mówień oraz prowadzili monitoring wydatków ponoszonych w ra-
mach projektu. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia finansowe 
projektu przygotowały kalkulację dotyczącą zwrotu środków nie-
wykorzystanych.

Członkowie Kół Współpracy przygotowali raporty dokumentu-
jące etapy prac nad mini-projektami oraz działania podejmowa-
ne w ramach tego zadania. Przesłany harmonogram zajęć KW zo-
stał zamieszczony na stronie internetowej DODN.

Ponadto pracownicy Biura Projektu na Politechnice Wrocław-
skiej  w porozumieniu z pracownikami Sekcji Umów oraz Biura 
Prawnego Politechniki Wrocławskiej przygotowali umowy wraz 
załącznikami, stanowiącymi  podstawę dokumentacji pozwalają-
cej na poprawne przeprowadzenie postępowania przetargowego 
w celu wyłonienia wykonawców szkoleń dla nauczycieli poszcze-
gólnych zawodów. Natomiast w DODN przeprowadzono warszta-
ty metodyczne dla 12 nauczycielek/nauczycieli w Filiach Legni-
ca i Wałbrzych. Na początku zajęć przeprowadzono diagnozę na 
wejściu, na zakończenie zajęć przeprowadzono diagnozę na wyj-
ściu, a także  odbyło się badanie ewaluacyjne. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pakiety edukacyjne oraz Zaświadczenie o odbytych 
warsztatach. Podliczono wyniki ewaluacji zajęć oraz diagnozy na 
wejściu i na wyjściu. Na stronie internetowej DODN umieszczo-
no dokumentację fotograficzną z zajęć przeprowadzonych w Leg-
nicy. 

Do czasu złożenia kolejnego wniosku (01-03.2018 r.) planowa-
ny jest następujący przebieg realizacji Projektu:

- zaplanowano przyjazd uczniów reprezentujących koła za-
interesowań wybranych do współpracy w ramach działania nr 2 
i spotkania w ramach KW z przedstawicielami poszczególnych kół 
naukowych PWr. zgodnie z przygotowywanym harmonogramem 
spotkań. Na podstawie informacji przekazanych przez DODN ko-
lejne 10 szkolnych kół zostanie wybranych do współpracy w ra-
mach zadania. Pracownicy Biura Projektu skontaktują się z Li-
derami poszczególnych nowych Kół Współpracy w celu ustalenia 
harmonogramu spotkań planowanych na kolejne miesiące reali-
zacji mini-projektów;

- planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego 
w celu wyłonienia wykonawców usług przeprowadzenia szkoleń 
dla nauczycieli zawodu z dolnośląskich szkół kształcących w za-
wodach deficytowych i w ramach Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji przy uwzględnieniu harmonogramu zajęć metodycz-
nych u partnera i głównego realizatora projektu, którym jest DO-
DN we Wrocławiu. 

Ostatnie spotkanie przedstawicieli Beneficjenta, Realizatora 
oraz Liderów z gmin i powiatów Dolnego Śląska, uczestniczących 
w realizacji projektu Zawodowy Dolny Śląsk, odbyło się w dniu 
06.02.2018 r.  w siedzibie DODN we Wrocławiu. Spotkanie prowa-
dziła Główny Specjalista Działu ds. Wdrażania i Realizacji Projek-
tów, Kierownik projektu ze strony Partnera Wiodącego, Pani Jo-
lanta Kabata. W związku z oszczędnościami z realizacji projektu 
za 2017 rok zaproponowano liderom, aby rozpatrzyli możliwość 
zwiększenia realizacji w 2018 r. liczby dodatkowych staży ucz-
niowskich. Podczas spotkania przedstawiciele Politechniki Wroc-
ławskiej zaproponowali dodatkową realizację zajęć dla 8. kół 
współpracy i przygotowanie dla uczniów 7. trzydniowych szkoleń 
z wizytą studyjną. DODN we Wrocławiu także zaplanuje dodatko-
we zajęcia dla nauczycieli. Liderzy w porozumieniu z Dyrektora-
mi szkół zgłoszą swoje deklaracje dotyczące realizacji dodatko-
wych zadań w 2018 r.. Starszy specjalista ds. zamówień publicz-
nych i administracji, Pani Joanna Adamska, przedstawiła realiza-
cję zamówień w 2017 r.. We wszystkich przetargach poddanych 
kontroli nie stwierdzono uchybień.

Joanna Józefczuk, Specjalista ds. monitoringu,   
ewaluacji i promocji

 Natalia Banach, Politechnika Wrocławska 
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Wiele pokoleń Polaków walczyło o prawo do życia 
wszystkich rodaków w wolnej ojczyźnie. Ich ofiarność za-
owocowała wolnością naszego kraju, uzyskaną w roku 1918 
i bardzo długo oczekiwaną po latach niewoli. W 2018 ro-
ku świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Parafrazując słowa pisarza Maurycego Moch-
nackiego, mam ogromne życzenie, by w umyśle narodu 
polskiego nie zgasł jej wewnętrzny świecznik, tj. pamięć 
o bohaterach ojczyzny. Chcę przywołać   świadectwo jed-
nego z nich - Ignacego Jana Paderewskiego, człowieka czy-
nu, sukcesu, sławy. 

Na przeszłość można patrzeć przez różne pryzma-
ty. Polskość Paderewskiego wyrażała się poprzez emocje, 
a fortepian stał się bratnią duszą jego myśli i uczuć. Pub-
liczność nazywała go Czarodziejem klawiatury albo Księ-
ciem fortepianu. Życie Paderewskiego było bardzo twór-
cze - oscylowało wokół muzyki i spraw Polski. Przez mu-
zykę dotykał świata bohaterów narodowych i w muzy-
kę wplatał dzieje Polski. Zresztą nie on pierwszy. Już Pol-
ski hymn średniowieczny Gaude Mater Polonia (Raduj się 
Matko Polsko), tak ważny dla rycerstwa polskiego, sławił 
bohaterstwo naszych przodków. Bo jesteś w sławne po-
tomstwo płodna - jak przetłumaczył pięknie początkowe 
zwrotki hymnu Leopold Staff 1, opiewające walecznych sy-
nów Polski. Fryderyk Chopin, kiedy będąc na obczyźnie, 
dowiedział się o klęsce powstania listopadowego, zawarł 
cały swój gniew i ból w dźwiękach Etiudy Rewolucyjnej. 

Historia Polski, jakżeż barwna i wartka, w oryginalny 
sposób ubogacona została przez rzeczonego muzyka i po-
lityka. I powstał Hymn Hej Orle Biały! 2, wychwalający 
czyny synów Polski i nawołujący do walki Za Polskę wol-
ną od tyrańskich tronów, Za Polskę dumną - Piastów, Ja-
giellonów. Hymn dedykowany został Armii Polskiej. Kiedy 
26 grudnia 1918 r. wirtuoz Paderewski przyjechał do Po-
znania, spotkał się z prawdziwym aplauzem rodaków. Oka-
zało się, że całkiem mimowolnie stał się inicjatorem  zry-
wu powstańczego, kierując do nich słowa ze swojego hym-
nu: (...) pierzchły dziejów mroki, leć wzwyż wspania-
ły, hen, na lot wysoki, nad pola chwały, nad niebios ob-
łoki, ponad świat cały”. Tymi słowami zainicjował działa-
nie, które dosłownie na drugi dzień przerodziło się w zryw 
powstańczy ciemiężonych pod zaborami Polaków przeciw-
ko niemieckiemu okupantowi. Choć okupant zareagował  
w sposób bardzo brutalny, to powstanie skończyło się suk-
cesem, tj. uzyskaniem przez Wielkopolskę wolności.

Polski charakter muzyki Ignacego Paderewskiego
Polski charakter muzyki mistrza wyraża się w jego 

twórczości już bardzo wcześnie. Nie bez znaczenia by-
ło miejsce jego urodzenia – Kuryłówka oraz ojciec, który 
kształtował jego dumę narodową. On też odkrył szybko ta-
lent muzyczny syna i pokierował jego rozwojem. Droga do  
kariery muzycznej wiodła właśnie z Podola. Tam mieszkał 
12 lat. Potem była nauka w konserwatorium w Instytucie 
Muzycznym w Warszawie, ugruntowująca jego wielkie za-
miłowanie do muzyki. To tam zakiełkowała myśl o karierze 
kompozytorskiej. Dlatego też podjął dalsze studia w Ber-
linie, już ukierunkowane, bo kompozytorskie. Jak się oka-
zało, młody artysta zapałał miłością do muzyki góralskiej 
i gór. To rozmiłowanie wlał w niego przyjaciel, Tytus Cha-
łubiński. Częste przyjazdy Paderewskiego do Zakopane-
go zaowocowały poznaniem wielu wybitnych ludzi, m.in. 
ówczesnej wielkiej aktorki, Heleny Modrzejewskiej. Ar-
tystka, mocno zainteresowana talentem młodszego o 20 
lat przyjaciela, towarzyszyła jego dalszej światowej ka-
rierze pianistycznej i kompozytorskiej. Paderewski podjął 
studia w Wiedniu, dające mu możliwość zgłębiania tajni-
ków sztuki pianistycznej. Z powodzeniem rozpoczął wystę-
py na estradach świata w asyście Modrzejewskiej. Oczy-
wiście na początku ich wspólnych występów to ona przy-
ciągała słuchaczy swym talentem. Lecz szybko się okaza-
ło, że sam Paderewski (całkiem zresztą zasłużenie) otrzy-
mał od słuchaczy status wielkiej gwiazdy. Zwłaszcza es-
tablishment paryski doceniał jego muzykę, nazywając go 
duchowym spadkobiercą Chopina. Zdobywał coraz więk-
sze pieniądze i stać go było na wyjazdy. Jednak - pomi-
mo sukcesów światowych - życie artysty wypełnione było 
stałym trudem, zmaganiem z przeciwnościami losu i cięż-
ką pracą. Marzył o rodzinnym szczęściu, założeniu rodzi-
ny. Bardzo szybko, bo już w wieku 20. lat, ożenił się z Anto-
niną Korsakówną, starszą od niego o cztery lata. Niestety, 
kilka dni po urodzeniu ich synka Alfreda, Antonina zmarła. 
Okazało się też, że to nie koniec tragedii, bo dziecko cier-
piało na trwały bezwład nóg. Paderewski nie poddał się 
nieszczęściu. Łączył opiekę nad synkiem z podróżowaniem  
i koncertowaniem. A przed I wojną koncerto-
wał bardzo wiele - był w Ameryce Środkowej 
 i Południowej, w Australii i w Nowej Zelandii. Nie objechał 
jedynie Afryki i Azji.

Wiele komponował. Na uwagę zasługują utwory mu-
zyczne o charakterze tańców polskich, jak mazur czy krako-

Ignacy Paderewski 
- marzenia o Niepodległej Polsce opisane muzyką
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wiak. Komponował też pieśni m.in. do słów Adama Asnyka 
 i Adama Mickiewicza. Tworzył również dzieła większe, jak 
choćby operę Manru. Libretto oparto na powieści Józefa 
Ignacego Kraszewskiego Chata za wsią.  

Koncert fortepianowy a-moll op. 17 3 napisał w 1882 
roku, mając zaledwie dwadzieścia kilka lat i - co ciekawe - 
zanim jeszcze podjął studia pianistyczne. Cały utwór ode-
brany był przez krytyków jako wyborny - z piękną roman-
tyczną melodyką i wysokim kunsztem sztuki kompozytor-
skiej. Jest coś porywającego, zarówno w tym utworze, jak 
i w kompozycji zatytułowanej Fantazja polska 4, której 
harmonia przywołuje polski folklor, z dominacją rytmów 
polskich tańców, momentami mazurka, innym razem ży-
wiołowego krakowiaka. Ale nie brakuje też części smut-
nej, w której kompozytor zawarł powagę losów ojczyzny.

Z okazji obchodów 40-lecia powstania styczniowego 
(w roku 1903) powstał utwór, nad którym Paderewski pra-
cował ok. 4 lat. Powstała bardzo osobista Symfonia h-moll 
Polonia 5 wyróżniająca się niezwykłą siłą ekspresji. Jej 
myślą przewodnią, bardzo szlachetną, jest pamięć o po-
wstaniu styczniowym, ukazująca w dźwiękach muzyki bo-
haterską walkę powstańców o wyzwolenie ojczyzny. Muzy-
kę cechuje szczególny dramatyzm. Jest tam z jednej stro-
ny nadzieja na zwycięstwo, którą wyobrażają motywy op-
arte na melodii Jeszcze Polska nie zginęła..., z drugiej zaś 
wyraźny ból po przegranej, podany z wykorzystaniem mo-
tywu marsza żałobnego.

Poczucie dumy narodowej Paderewskiego
Ignacy Jan Paderewski był ze wszech miar patriotą. Mó-

wił o sobie: Jestem Polakiem, wiernym synem Ojczyzny. 
Myśl o Polsce wielkiej i silnej, wolnej i niepodległej, była 
i jest treścią mego istnienia. Zawsze, nawet koncertując 
przed carem, podkreślał z dumą, że jest Polakiem. 

Francuski kompozytor, inny wirtuoz fortepianu, Camil-
le Saint-Saëns tak mówił o Paderewskim: To geniusz, który 
równocześnie przypadkowo gra na fortepianie. Doceniał 
jego talent zarówno muzyczny, jak i oratorski. Paderew-
ski władał aż sześcioma językami. Artysta w czasie swych 
światowych tournée był ambasadorem polskiej sprawy na 
całym świecie - propagował nie tylko polską kulturę, lecz 
w swoich przemówieniach przed każdym niemal wystę-
pem apelował o poparcie dla niepodległości Polski. Zdołał 
przekonać m.in. prezydenta Wilsona dla sprawy polskiej. 
Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu i zdolnościom ora-
torskim potrafił przekonać środowisko amerykańskich ban-
kierów, przedsiębiorców i polityków również do popierania 
naszej ojczyzny. Żywe zainteresowanie krajem przez Pa-
derewskiego było naprawdę szczere, a przejawiało się sło-
wami: Niczego nie pragnę – mówił – tylko tego, aby moje 
zdrowie i mój majątek, jaki zebrałem, wystarczyły do do-
życia chwili, w której się przekonam, że dopomogłem do 

uratowania Polski i postawienia Jej na należytym szczeblu 
wśród narodów świata. Niech zostanę wówczas bez centa. 
Wystarczy mi, gdy Polskę szczęśliwą oglądać będę.

Polakom mieszkającym na obczyźnie przypominał, że 
powinni być oni dumni z faktu, że są Polakami. To do nich 
przemawiał Paderewski słowami: A gdy spoglądając na Wa-
sze zmęczone oblicza, na Wasze ręce zgrubiałe od twardej 
pracy, która niejednemu, nawet wrogowi przysporzyła do-
statku, gdy spoglądając na Wasze skromne szaty, bogaci 
a pyszni, szczęśliwi a zazdrośni zapytać Was mogą o wasze 
prawa do tytułu, odpowiedzcie tylko, żeście Piastów, Chro-
brego, Łokietka potomstwo, żeście Zawiszów, Warneńczy-
ków spadkobiercy, żeście Czarneckich, Sobieskich synowie, 
żeście Dąbrowskiego, Pułaskiego, Kościuszki dzieci. Odpo-
wiedzcie hardo: żeście Polacy. Przy wierze Ojców stoicie 
niewzruszenie, macierzystego nie zapominacie języka, bo-
ście świadomi, że nie ma na świecie piękniejszej mowy, ani 
bogatszej nad naszą, nad polską. Liczbą i siłą stanowicie 
poniekąd czwartą naszą dzielnicę. Oświatą i dostatkiem, 
uzdolnieniem do zbiorowej pracy, doświadczeń w przeróż-
nych zdobytych zawodach stanęliście wysoko. Naród Polski 
dumny jest z tego, żeście krwią krwi Jego, kością Jego ko-
ści (…).

Paderewski trwale i znacząco zapisał się na kartach hi-
storii naszej ojczyzny - w 10 lat po napisaniu Polonii roz-
począł karierę jako polityk, podejmując się misji odbudo-
wy państwa. Było to zadanie niełatwe, bo Polacy - choć 
dumni – często nie potrafili się porozumieć. Paderew-
ski, ten wielki mąż stanu, próbował godzić zacietrzewio-
nych w swych sądach rodaków. Będąc we Lwowie w 1910 
r. z okazji 100-lecia urodzin Fryderyka Chopina wygłosił do 
krajanów słowa, doskonale diagnozując nasze polskie za-
chowania - jakżeż aktualne i dziś.

Wraz ze zdrowym ziarnem powiało po nas tumanem 
plewy i pośladu; z jasnym płomieniem wszechludzkiej ja-
koby sprawiedliwości, przyszły i kłęby ciemnego, kopcące-
go dymu; z lekkim tchnieniem wolności przybyły i fale tru-
jącego powietrza i ciążą nad nami boleśnie. W sercach nie-
ład uczuć, w umysłach pojęć zamęt. Uczą nas szacunku do 
obcych, a pogardy dla swoich. Każą nam miłować wszyst-
kich, choćby ludożercę, a nienawidzić ojców i braci, za to, 
że nie gorzej, lecz inaczej tylko myślą. Chcą nas wyzuć zu-
pełnie z rasowego instynktu, cały pokoleń dorobek i doby-
tek oddać na pastwę nieokreślonej przyszłości, na łup cha-
osowi, którego potworne kształty lada godzina ukazać się 
mogą ponad tonią czasu 6. 

Niestety, po nieustających swarach polityków, wyco-
fał się zupełnie z życia politycznego. W 1922 roku wyje-
chał ponownie do USA, gdzie powrócił do koncertowania. 
Zawsze udowadniał, że życie jego przepełnione było cięż-
ką pracą i służbą dla ojczyzny, nawet, gdy nie było mu już 
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dane mieszkać w granicach Rzeczpospolitej.  Gdy Polska 
w 1939 roku padła po raz kolejny ofiarą napaści wrogów, 
Paderewski zaapelował do amerykańskiego rządu o wspar-
cie dla naszego kraju. Ostatnie swoje przemówienie wy-
głosił w czerwcu 1941 r. na zjeździe weteranów. Wkrótce 
umarł na zapalenie płuc. 

Choć przeminie niejedno pokolenie - to dzieła stworzo-
ne przez Paderewskiego z pewnością nie przeminą. Mam 
jeszcze taką nadzieję, że one są wciąż żywe. Zapraszam 
Państwa do posłuchania jego dzieł. Pozwólcie sobie na 
ukojenie Waszych serc dźwiękami jego muzyki. Brzmi ona 
przepięknie nawet w interpretacji innych artystów. Po-
czujcie się też Państwo zaproszeni do obrony swej pamięci 
o własnych korzeniach, przed zapomnieniem Niepodległej 
Polski, bo Paderewski wciąż nam o Niej gra... . 

Urszula Tobolska
Nauczyciel bibliotekarz

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
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towych artykuły z bazy danych EDUKACJA Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicz-
nej we Wrocławiu. 
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W XIX wieku Jelenia Góra była miastem niemieckim. Na-
stąpił wtedy jej dynamiczny rozwój, silnie związany z rosną-
cym ruchem turystycznym w rejonie Sudetów. Niezwykłe kra-
jobrazy górskie, zabytki oraz uzdrowiska zainteresowały let-
ników, kuracjuszy i turystów z Niemiec oraz wielu innych kra-
jów. Od połowy XIX wieku zaczęły powstawać stowarzyszenia 
promujące i rozwijające turystykę. W 1880 roku w Jeleniej 
Górze zawiązało się Towarzystwo Karkonoskie, dzięki któremu 
powstały w Sudetach m.in. szlaki turystyczne, punkty widoko-
we, schroniska. Ponadto wydano liczne publikacje, a przed-
stawiciele lokalnej społeczności  i przybysze z zewnątrz mogli 
korzystać z licznych prelekcji na temat osobliwości okolic Je-
leniej Góry i ochrony sudeckiej przyrody.  Turystyczną atrak-
cyjność miasta mogło także podnieść muzeum, o którego po-
wstanie zabiegali szczególnie członkowie Towarzystwa Kar-
konoskiego. Pierwsza wystawa została otwarta 22 maja 1888 
roku w wynajętym pomieszczeniu Gimnazjum Królewskiego 
w Jeleniej Górze, zaś pierwszym kierownikiem muzeum był 
Hugo Seydel (żył w latach 1840-1932). 

Dopiero w 1914 roku Muzeum Karkonoskie uzyskało własną 
siedzibę przy ulicy Jana Matejki 28, w której znajduje się  do 
dzisiaj. Budynek ten zaprojektował wrocławski architekt Carl 
Grosser (1850-1918). Do głównego gmachu od strony ogro-
du dobudowano model kamienicy mieszczańskiej oraz przy-

słupowej chałupy wiejskiej (stąd ów dom w domu… ). Model 
wiejskiego budynku górskiego został zaprojektowany przez 
wrocławskiego architekta Schurka z pracowni architekta 
Grossera (twórcy muzeum) dlatego, aby można było poglądo-
wo zaprezentować wszystkie cechy typowego domu górskie-
go wsi sudeckiej z 2. połowy XVIII wieku. Chata także obecnie, 
w XXI wieku,  szeroko otwiera drzwi dla zwiedzających. Naj-
pierw wchodzimy do sieni, rozdzielającej pomieszczenia go-
spodarcze od mieszkalnych, przyglądamy się izbie mieszkal-
nej i jej wyposażeniu oraz innym detalom. Dzięki tej ekspozy-
cji można sobie wyobrazić, jak żyli mieszkańcy wsi znajdują-
cych się w Sudetach  w XIX wieku.

Inną niewątpliwą atrakcją Muzeum Karkonoskiego jest ka-
mieniczka, naśladująca barokowe domy bogatych kupców je-
leniogórskich, zaprojektowana przez Karla Grossera w 1912 
roku.  Wzorowano ją na realnie istniejącym domu Daniela von 
Buchsa (żyjącego w latach 1707-1779) z jeleniogórskiego Ryn-
ku nr 22. Została zbudowana w pomniejszonej skali, z podcie-
niami. Na jej fasadzie znajduje się symbol Towarzystwa Ku-
pieckiego – trójmasztowy żaglowiec na falach morskich, a we 
wnętrzu obejrzymy przedsionek i przepiękny salon. Twórcy 
kamienicy chcieli ukazać zwiedzającym, jak żyli mieszczanie 
jeleniogórscy w czasach rozkwitu miasta. Jej obecne wnętrze 
jest wspaniałe. Wprawdzie oryginalne wyposażenie nie prze-

Tam piękno łączy się z prawdą historyczną 
- subiektywnie o Muzeum Karkonoskim 

w Jeleniej Górze
Gdzie znajduje się dom zamknięty w innym budynku? Architektoniczna aluzja do treści  „Rękopisu 
znalezionego w Saragossie” czeka na nas w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze! Skąd ten niezwykły 
pomysł? – aby wytłumaczyć jego proweniencję, należy sięgnąć do historii utworzenia tej interesu-
jącej placówki… 
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trwało do dziś, lecz to, które wykorzystano do rekonstrukcji, 
także nam uświadamia, w jakich warunkach żyli zamożni jele-
niogórzanie w XVIII wieku. Eksponowana tam Biblia luterańska 
przypomina, że większość mieszkańców tego miasta była wy-
znania ewangelickiego (pierwszą drukarnię w Jeleniej Górze 
otworzył w 1709 roku Johann Gottlieb Ockel z Lubania – w rę-
kach rodziny przetrwała ona do połowy XIX wieku). Dodatko-
wym współczesnym akcentem w tym miejscu jest element 
multimedialny, czyli  film ukazujący historię kamieniczki oraz 
wnętrze tego mieszczańskiego domu z przełomu XVII/XVIII 
wieku (w filmie wykorzystano dawną ikonografię niemiecką, 
zaznajamiającą z nieistniejącym już wystrojem wnętrza).

Obecna stała ekspozycja  na parterze muzeum Z historii 
Jeleniej Góry i regionu jest  bardzo interesująca dla współ-
czesnego odwiedzającego – oprócz typowej części wystawien-
niczej zawiera - jak przystało na nowoczesną placówkę mu-
zealną -  liczne elementy multimedialne. Jakie to akcenty? 
W wielu miejscach ekspozycji jej cennym uzupełnieniem są 
filmy, wykorzystujące dawną ikonografię, interesująco do-
pełniające informacje ze stacjonarnej ekspozycji. Osoby za-
poznające się  z najdawniejszymi dziejami regionu mogą np. 
obejrzeć – i wykorzystać! – mapę historyczną Jeleniej Góry, 
ukazującą m.in. miejsca wypoczynku i rozrywki dawnych je-
leniogórzan oraz wiele innych niezwykłości miasta… Elementy 
multimedialne towarzyszą także innym  fragmentom ekspozy-
cji, np. związanym z nowszą historią Jeleniej Góry, np. części 
dotyczącej tkackiej przeszłości regionu (film „Tkactwo” tłu-
maczy, jak wytwarzano płótno) przed XIX wiekiem; początek 
tego wieku, niestety, stanowił kres intratnego handlu delikat-
nym, ręcznie tkanym regionalnym płótnem, umożliwiając, na 
szczęście, turystyczny rozwój regionu. 

Z kolei film dokumentalny Od maja 1945 roku przybywa-
li do Kotliny Jeleniogórskiej osadnicy… jest dokumentem z XX 
wieku i stanowi świadectwo procesu zasiedlania ziemi dolno-
śląskiej. Kolejny film pn. Transport opowiada o nieistniejącym 
już w stolicy regionu środku transportu miejskiego - tramwa-
jach, które przestały przewozić pasażerów od 01.05. 1969 ro-
ku (ciekawostką turystyczną jest wystawiony w Rynku wagon 
tramwajowy, upamiętniający istnienie tramwajów w historii 
miasta…).

Innymi ciekawostkami z historii regionu, przypomi-
nającymi o dążeniu artystów do wiernego odtwarzania 
rzeczywistości, są dioramy, czyli trójwymiarowe obrazy z ele-
mentami makiety, przedstawiające najpiękniejsze miejsca 
regionu. Szczególnie wspaniała jest diorama przedstawiają-
ca szczyt Śnieżki (z przełomu XIX i XX wieku, wykonana przez 
zakład Hoffmanna z Lubawki). Do przygotowania makietki, 
umieszczonej za szkłem, wykorzystano papier, szkło, ale tak-
że kamyki i piasek, aby wiernie oddać urok szczytu najwyż-
szej góry pasma Karkonoszy… Nie jest to jedyny taki eksponat 
– znajduje się tam jeszcze kilka interesujących dioram, od-
zwierciedlających fragmenty rzeczywistości regionu. 

Opisane powyżej niezwykłości znajdziemy na parterze 
muzeum. Wejście na I piętro wiąże się z możliwością oglą-
dania wystaw czasowych o różnorodnej tematyce. Szczegól-
nie niezwykła jest  ekspozycja stała – przepiękna i bogata wy-
stawa szkła. Przy wejściu do niej można obejrzeć film z ko-
mentarzem pt. Historia szkła, a następnie zbiór dekoracyjne-
go i użytkowego szkła z różnych epok. Wiele eksponowanych 
egzemplarzy powstało na ziemiach regionu jeleniogórskiego. 
Szczególnie  piękne przykłady przepięknie zdobionego szkła 
secesyjnego pochodzą m.in. z huty Józefina ze Szklarskiej 
Poręby i Piechowic (wykonane w latach 1897-1920). Uwagę 

zwiedzających przyciąga, wykonany w Szklarskiej Porębie, 
wazon z czarnego szkła, malowany emalią i złotem w ptaki, 
rozmieszczone na gałązkach krzewu róży. Inne osobliwości 
szklane, które sugestywnie naśladują wyroby porcelanowe, to 
zestawy do picia herbaty, dzbanki, mleczniki i cukiernice wy-
konane z mlecznie białego szkła w II połowie XVIII wieku. Za-
potrzebowanie na ich sprzedaż wynikało z wysokich cen por-
celany; z tego powodu mniej zamożni nabywcy kupowali nie-
jako namiastkę upragnionej porcelanowej zastawy, do złudze-
nia przypominającej własność osób najbogatszych…

Nie zabrakło także współczesnego szkła artystyczne-
go, które zachwyca i zastanawia zwiedzających. Można po-
dziwiać m.in. barwny, stylizowany model samochodu, figurę 
niedźwiadka z przepięknym kwiatem, niezwykły, tajemniczy, 
wielobarwny stożek – i wiele innych wspaniałości. 

Obejrzyjmy te niezwykłe zbiory – każdy zwiedzający nie-
wątpliwie znajdzie tam coś dla siebie. Bo piękno na to jest, 
by zachwycało, twierdzi Norwid – a  jeśli także służy ukaza-
niu prawdy historycznej, mamy do czynienia z mariażem do-
skonałym. Oby moja subiektywna relacja z wędrówki muzeal-
nej stała się dla Czytelników zachętą do odwiedzenia Muzeum 
Karkonoskiego w Jeleniej Górze… Tam po prostu należy być!

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocławiu

Ulotka reklamująca uroki Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

KULTURA
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Położona na polsko-czeskim pograniczu gmina Głuszyca 
jest miejscem niezwykłym. Otoczona parkami krajobrazo-
wymi Sudetów Wałbrzyskich oraz Gór Sowich stanowi rejon 
bogaty w atrakcje zarówno przyrodnicze, jak i historycz-
ne. Od zachodu otaczają ją Góry Suche, zbudowane prze-
de wszystkim z melafirów i porfirów, a od wschodu najstar-
sze w Sudetach Góry Sowie, których głównym składnikiem 
jest prekambryjski gnejs. W oddzielonym nieco od reszty 
Gór Sowich masywie Włodarza znajduje się jedno z najcie-
kawszych miejsc nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w Pol-
sce. Rozpoczęty podczas II wojny światowej projekt bu-
dowy naziemnego systemu obronnego oraz podziemnych 
korytarzy i hal o kryptonimie Riese (z niem. Olbrzym) jest 
jednym z jej największych tajemnic, która ciągle czeka 
na swoje odkrycie. Poznanie tego ciekawego miejsca war-
to zacząć od ścieżki historyczno-przyrodniczej w Podziem-
nym Mieście Osówka.

Dwugodzinną wyprawę rozpoczyna przejście prawie 
półtorakilometrowej trasy przez wykute w skale labiryn-
ty. Wędrując sztolniami we wnętrzu góry Osówka, moż-
na zobaczyć ogrom całego przedsięwzięcia - od wąskich 
i niskich korytarzyków przez wybetonowane pomiesz-
czenia po olbrzymie blisko dziesięciometrowej wysoko-
ści wyrobiska, a wszystko to w twardej gnejsowej skale. 
Pozwala to także zrozumieć tragedię więźniów wojen-
nych, którzy w skrajnie trudnych warunkach wykonywa-
li niewyobrażalnie trudną pracę. Olbrzymie podziem-
ne przestrzenie poruszają wyobraźnię, podpowia-

dając tym samym przeznaczenie tego miejsca. Dwie 
najczęściej przedstawiane koncepcje dotyczą możliwo-
ści uruchomienia produkcji części na potrzeby zbroje-
niowe lub umieszczenia w podziemiach kwatery głów-
nej Adolfa Hitlera oraz czołowych polityków i dowód-
ców wojskowych III Rzeszy. Te dwie teorie znajdują swo-
je potwierdzenie w badaniach niemieckich historyków. 
Czasami słyszy się także bardziej sensacyjne wyjaśnie-
nia na temat przeznaczenia kompleksu Riese. Twier-
dzi się na przykład, że miał on służyć do przeprowadza-
nia prób rozszczepiania atomów, ale nie znajduje to 
żadnego potwierdzania w jakichkolwiek dokumentach. 
W miejscach postoju, podczas pokonywania  trasy wy-
cieczkowej, można zobaczyć pozostałości po uzbrojeniu 
z czasów II wojny światowej i sprzęcie górniczym, wy-
korzystywanym przez więźniów przy budowie obiektu.  
Warto dodać, że w skład projektu Riese wchodziły nie 
tylko podziemne korytarze, ale także obiekty naziem-
ne. Na górze Osówka znajdują się pozostałości budow-
lane, których przeznaczenie także nie zostało wyjaśnio-
ne. Przewodnicy nazywają je umownie Kasynem i Siłow-
nią. Pierwszy z nich miał prawdopodobnie pełnić funk-
cje biurowo-administracyjne, a drugi być może przygo-
towywany był do wytwarzania energii.

Najcięższe i najbardziej niebezpieczne prace przy bu-
dowie obiektu wykonywali więźniowie obozu koncentra-
cyjnego w Rogoźnicy, których przywożono koleją i umiesz-
czano w podobozach. Wracając z Osówki w kierunku Głu-

Z wycieczką szkolną do Osówki…
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szycy, we wsi Kolce można zobaczyć budynek fabryczny, 
który w czasie wojny stanowił część obozowej zabudowy.

Ścieżkę historyczno-przyrodniczą pokonujemy wraz 
z przewodnikami, którzy w ciekawy sposób opowiada-
ją nie tylko o historii, ale też o technologii prowadzo-
nych robót górniczych i budowlanych, uzbrojeniu niemie-
ckich żołnierzy oraz o przyrodniczych gospodarzach obiek-
tu, czyli nietoperzach, bo Osówka wraz z innymi komplek-
sami projektu Riese wchodzi w skład obszaru chronione-
go Ostoja Nietoperzy Gór Sowich, objętego programem 
Natura 2000. Jeden z korytarzy, prowadzący w kierunku 
miejscowości Walim, stanowi miejsce ich zimowania. La-
tem przy odrobinie szczęścia można zobaczyć przelatują-
ce zwierzęta z bardzo niewielkiej odległości. Ich obecność 
w podziemiach, panujący półmrok, nadaje temu miejscu 
- w połączeniu z pojawiającymi się mgłami (we wnętrzu 
panuje duża wilgotność) - wyjątkowy charakter. Będąc 
w wnętrzu Osówki można zobaczyć gnejsową skałę, z któ-
rej zbudowane są Góry Sowie. Ta twarda i odporna na ru-

chy tektoniczne skała zapewniała stabilność 
i bezpieczeństwo budowli.

Przyrodnicza część szlaku wytyczo-
na jest przez zbocza góry Osówka aż na jej 
szczyt. Strome podejście wymaga dobre-
go przygotowania sprzętowego (buty trek-
kingowe) oraz kondycji fizycznej. Wspina-
jąc się leśną ścieżką można poznać nie tyl-
ko ukształtowanie terenu Gór Sowich, ale 
także otaczającą roślinność. Umieszczone 
przy trasie tablice informują o ciekawost-
kach dotyczących życia zamieszkujących tu 
zwierząt (np. licznych gatunków nietoperzy, 
sowy włochatej, salamandry).

Podziemne Miasto „Osówka”, oprócz 
swoich walorów edukacyjnych, posiada tak-
że i tę zaletę, że jest dobrze przygotowane 
do obsługi ruchu turystycznego. Nowoczes-
ny kompleks recepcyjny „Centrum Tajemnic 
i Przygody” zapewnia restaurację dla 60 go-
ści, salę audiowizualną, sklep z pamiątka-
mi i parking z miejscami dla wycieczkowych 
autobusów. Warto też dodać, że dotarcie 
do centrum nie stanowi trudności, gdyż do 
Osówki prowadzi asfaltowa, dobrze oznako-
wana droga.

O tym, że warto odwiedzać Osówkę, 
przekonują także liczne nagrody jakie uzy-
skała ona w konkursach organizowanych 
przez różne organizacje turystyczne. Do 
największych osiągnięć Osówki bez wątpie-
nia należy zaliczyć:  I miejsce w konkursie 

internautów „Perła w Koronie Dolnego Śląska”, nagrodę 
XI Międzynarodowych Targów w Opolu za oryginalny pro-
dukt turystyczny czy złoty medal targów turystycznych 
w Poznaniu. W styczniu 2018r. Osówka reprezentowała 
Polskę podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych 
w Utrechcie.

Poznanie historycznych tajemnic i bogactwa przyrod-
niczego Gór Sowich w Podziemnym Mieście Osówka będzie 
ciekawe nie tylko dla wszystkich entuzjastów regionalnych 
dziejów oraz miłośników aktywności fizycznej. Zorganizo-
wanie wycieczki szkolnej do Osówki zapewne pozwoli na-
uczycielom połączyć realizację wielu treści przedmioto-
wych z celami wychowawczymi i prozdrowotnymi.

Łukasz Franków 
konsultant DODN we Wrocławiu

Filia w Wałbrzychu

REGIONALIA



www.dodn.dolnyslask.pl strona 37

REGIONALIA

Projekt DODN pod nazwą Tożsamość Dolnoślązaków - 
Unia Wielu Kultur nieustannie wspiera proces, w który za-
angażowało się wiele podmiotów, mających konkretny cel: 
kształtowanie szacunku dla historii mieszkańców Dolnego 
Śląska. Należy podkreślić, że działanie to jest dla wszyst-
kich otwarte - niewątpliwie jego skuteczność podnosi ak-
tywność konsultantów DODN w wieloaspektową współpra-
cę z różnymi środowiskami podczas realizacji kolejnych 
przedsięwzięć. 

Współdziałanie zmierza do rozbudzania zainteresowa-
nia problematyką regionu, dlatego pracownicy DODN we 
współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych 
zrealizowali szereg przedsięwzięć edukacyjnych w postaci 
konferencji. Ich adresatami byli nauczyciele, starsza mło-
dzież oraz inne osoby zainteresowane tematyką spotkań. 

Od listopada 2017 roku rozpoczął się cykl konferencji 
poświęconych problematyce polskich Kresów Wschodnich 
pod wspólną nazwą Dziedzictwo Kresów. Każda z tych 
konferencji była współorganizowana przez władze lokal-
ne poszczególnych powiatów oraz Dolnośląski Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli. Elementem stałym podczas każ-
dej z konferencji było wystąpienie Stanisława Srokowskie-
go - pisarza, publicysty i tłumacza, który prezentował wy-
stąpienie Wielkość i dramat polskich Kresów. Było ono 
szczególnie istotne dla najmłodszych uczestników spot-
kania, uczniów różnych szkół, którzy, dzięki uczestnictwu 
w konferencji, mogli uporządkować i utrwalić swą wiedzę 
o tej istotnej kwestii z dziejów Polski. Podczas konferencji 

pojawiały się także szczególnie istotne dla społeczności lo-
kalnych wystąpienia przedstawicieli dolnośląskich małych 
Ojczyzn, w których aktualnie odbywała się konferencja. 
Nie zabrakło także wystąpień przedstawicieli DODN z ze-
społu Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur.  

W listopadzie 2017 roku odbyły się dwa spotkania - 14 
listopada w oleśnickim Powiatowym Centrum Edukacji 
i Kultury oraz 20 listopada - w Auli Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Strzelinie. Wykładowi 
Stanisława Srokowskiego towarzyszyło wystąpienie Małgo-
rzaty Lubańskiej, koordynatora prac zespołu, pod nazwą 
Edukacja regionalna - sztuka budowania dialogu. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że w Strzelinie wypowiadał się 
także Piotr Rozenek, nauczyciel-historyk, który przybli-
żył młodym słuchaczom kwestię Osadnictwa kresowego na 
Ziemi Strzelińskiej po II wojnie światowej, a także Alek-
sander Ziółkowski, wicestarosta, a jednocześnie historyk 
i polonista, który wypowiedział się na temat Pamięć i toż-
samość Dolnoślązaków.

Kolejne  wydarzenie edukacyjne odbyło się 23 listopa-
da w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie. Wykładowi 
Stanisława Srokowskiego towarzyszyło wystąpienie dr Anny 
Stodolnej-Rybczyńskiej, członka zespołu Tożsamość Dolno-
ślązaków - Unia Wielu Kultur, pod nazwą 200 lat istnie-

Tożsamość Dolnoślązaków 
– Unia Wielu Kultur 
Projekt, który wspiera proces przekazywania 
i utrwalania wiedzy na temat Kresów Wschodnich…
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nia Ossolineum - Kresy wciąż obecne we Wrocławiu. Spo-
łeczność lokalną reprezentowała Jadwiga Horanin, Dyrek-
tor Biblioteki w Dzierżoniowie, która mówiła o nadal żywej 
więzi społeczności dzierżoniowskiej z Kresami.

5 grudnia 2017 roku odbyła się następna konferencja, 
tym razem w Legnicy. Oprócz wystąpienia Stanisława Sro-
kowskiego i Anny Stodolnej-Rybczyńskiej (o tej samej tre-
ści j.w.) pojawiło się niezwykle interesujące wystąpie-
nie Janiny Mazur, Starosty miasta Legnicy. Po raz kolejny 
utwierdziło ono uczestników spotkania  w przekonaniu, że 
dzieje Kresów są na zawsze wpisane we współczesną hi-
storię Dolnoślązaków. Wykład „Pamiętnik pokoleń” – hi-
storia przesiedleńców a więzi pokoleniowe. Pamięć o Kre-
sach w czynach i działalności mieszkańców powiatu pod-
kreśla silny związek kresowych korzeni legniczan z ich ży-
ciem współczesnym.

Ostatnia konferencja z cyklu  Dziedzictwo Kresów od-
była się 7 grudnia 2017 roku w Kłodzku. Obok wypowiedzi 
Stanisława Srokowskiego i Małgorzaty Lubańskiej jej uczest-
nicy mogli wysłuchać wystąpienia Bronisława MJ Kamińskie-
go, historyka i publicysty, który wygłosił wykład na temat 
Dunajów – dziedzictwo Renesansu na Kresach.

Wartość konferencyjnych spotkań w małych ojczyznach 
Dolnoślązaków jest ogromna. Dzięki impulsowi płynącemu 
z zewnątrz mieszkańcy regionu mogą lepiej poznać i do-
cenić własne regionalne działania na rzecz ocalania wię-
zi z przeszłością. Nie wszyscy Dolnoślązacy wiedzą, że mo-
gliby aktywnie zaangażować się np. w pracę na dawnych 
polskich cmentarzach, niszczejących obecnie na Ukrai-
nie, a kryjących szereg mogił, o których polskiej prowe-
niencji pamiętają już nieliczni… Mogliby także pracować 
na rzecz rodaków, którzy z różnych przyczyn nie podjęli 

w 1945 roku decyzji o wyjeździe do Polski, a nadal stara-
ją się  utrzymać swą więź z krajem przodków. Sugestie te 
wynikają z wypowiedzi referentów, z wydawanych przez 
nich czasopism i pozycji zwartych. W przedmowie do leg-
nickiego Pamiętnika pokoleń pojawiły się słowa Janiny 
Mazur, Starosty Legnickiego: Nakłoniliśmy wiele star-
szych osób, pierwszych przesiedleńców, żeby odszuka-
li często zakurzone i zapomniane albumy z fotografia-
mi, zajrzeli w głąb siebie i wpuścili tam także nas. Jeśli 
nasze konferencje stały się okazją, by stało się tak po wie-
lekroć, możemy uznać, że wypełniliśmy swoje zadanie… 

Cykl działań regionalnych został spięty klamrą se-
mantyczną w postaci konferencji Działalność organiza-
cji kresowych i samorządowych w 2017 roku wspiera-
nych przez władze samorządowe województwa dolno-
śląskiego, która odbyła się  16 grudnia w siedzibie DODN 
w Legnicy. Konferencję otwarła oraz prowadziła Małgorza-
ta Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli we Wrocławiu. 

To wydarzenie rozpoczął swym wystąpieniem dr Ta-
deusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego. Podczas konferencji wygłoszono szereg komu-
nikatów dotyczących działalności dolnośląskich organi-
zacji kresowych. Cykl wypowiedzi zapoczątkował wykła-
dem Pamięć kresowa na Dolnym Śląsku prof. zw. dr hab. 
Stefan Bednarek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród 
osób wygłaszających kolejne komunikaty znaleźli się: Ma-
ria Ugniewska ze Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobra-
zy” w Legnicy (jej wypowiedź to W stronę Kresów), Anto-
ni Jadach, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich, który mówił o działalności repre-
zentowanego przez siebie Towarzystwa. O pracy swej in-

REGIONALIA

Zdjęcia pochodzą z Konferencji Działalność organizacji kresowych i samorządowych w 2017 roku wspieranych przez władze samorządowe 
Województwa Dolnośląskiego - Legnica, 16.12.2017 r.
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stytucji mówił także Stanisław Kanuczkowski, Prezes Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa I Kresów Południowo-Wschod-
nich w Jeleniej Górze, ponadto o działaniach reprezento-
wanej instytucji opowiadał Piotr Ziemnicki, Prezes Zarzą-
du Polskiego Stronnictwa Ludowego w Powiecie Wałbrzy-
skim (w wystąpieniu Współpraca osób przybyłych z Kresów 
na terenie Powiatu Wałbrzyskiego). Następnie Alfred Ja-
nicki, Prezes Stowarzyszenia Kresy w pamięci, podzielił 
się refleksją Jak 
podtrzymywać 
tradycję?, a Bar-
bara Smoleńska, 
Prezes Towarzy-
stwa Mi łośn i -
ków Lwowa i Kre-
sów Południo-
wo-Wschodnich,  
Oddział w Bole-
sławcu opowie-
działa o Działa-
niach kresowych 
w ramach part-
nerstwa Bolesła-
wiec-Zbaraż. Na 
temat funkcjo-
nowania zespołu DODN Tożsamość Dolno-
ślązaków - Unia Wielu Kultur wypowie-
działa się koordynująca jego pracę Mał-
gorzata Lubańska, nauczyciel konsultant 
DODN. O Niematerialnym dziedzictwie 
kultury Kresów na Dolnym Śląsku intere-
sująco mówił Henryk Dumin, Specjalista 
do spraw ochrony niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego z Muzeum Karko-
noskiego w Jeleniej Górze. Cykl komuni-
katów zamknął Szczepan Siekierka, Pre-
zes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we 
Wrocławiu, w wypowiedzi o współpracy 
reprezentowanego przez siebie stowarzyszenia z organi-
zacjami pozarządowymi i Samorządem Województwa Dol-
nośląskiego. 

Konferencję podsumował dr Tadeusz Samborski, 
eksponując różnorodność organizacji pozarządowych, 
które utrwalają pamięć o mieszkańcach Kresów 
Wschodnich i ich znaczącej obecności  w powojennej 
rzeczywistości Dolnego Śląska.

Już wkrótce rozpocznie się kolejny cykl spotkań, 
związanych z problematyką kresową, a zapoczątkuje 
go konferencja pod nazwą Ludzie, miejsca, wydarze-
nia – wkład mieszkańców Kresów Wschodnich w odzyska-

Zdjęcia z konferencji Dziedzictwo Kresów 
w Dzierżoniowie i Oleśnicy

nie niepodległości, która odbędzie się 16 marca 2018 ro-
ku w Srebrnej Górze z udziałem m.in. dr. Tadeusza Sam-
borskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go. Wykład inauguracyjny pt. Zadwórze, Polskie Termopi-
le wygłosi prof. dr hab. Stanisław Nicieja z Uniwersytetu 
Opolskiego. 

Wiemy, że pamięć o Kresach jest nierozerwalnie zwią-
zana z historią Dolnoślązaków  i wciąż będzie trwać…

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocławiu
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Po dziesięciu latach od 
chwili ukazania się podręczni-
ka Edukacja zdrowotna Bar-
bary Woynarowskiej pojawiła 
się nowa publikacja – tym ra-
zem przygotowana przez ze-
spół specjalistów pracujących 
pod kierunkiem Autorki pierw-
szego wydania.

Barbara Woynarowska to 
prof. dr. hab. med., lekarz pe-
diatra, specjalista medycyny 
szkolnej. Pracuje jako Profe-
sor w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksu-
ologii, na Wydziale Pedagogicznym UW. To współtwórczy-
ni polskiej koncepcji szkoły promującej zdrowie, kierow-
nik międzynarodowych badań HBSC w Polsce (1990-2004), 
członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN (od 1999), 
współautorka edukacji zdrowotnej w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego (2008), a także  Autorka i współ-
autorka ponad 600 publikacji z zakresu medycyny szkol-
nej, auksologii, medycyny sportowej, edukacji zdrowot-
nej i promocji zdrowia.

Książka Edukacja zdrowotna. Podstawy teore-
tyczne, metodyka, praktyka pod red. B. Woynarow-
skiej (Warszawa, PWN 2017) to kompendium wiedzy do-
tyczące kształtowania kompetencji umożliwiających lu-
dziom dbanie o zdrowie własne i społeczności, w której ży-
ją. W pierwszej części podręcznika omówiono teoretycz-
ne podstawy edukacji zdrowotnej, nakreślono jej etyczne 
aspekty, opisano role i kompetencje osób prowadzących 
edukację zdrowotną oraz przedstawiono metodykę jej 
prowadzenia. Druga – praktyczna część – dotyczy wybra-
nych obszarów tematycznych w edukacji zdrowotnej dzie-
ci i młodzieży. W tej sekcji, wzbogaconej o gotowe scena-
riusze zajęć, poruszono zagadnienia związane z edukacją 
w zakresie:

- dbałości o ciało,
- zdrowia psychicznego,
- żywienia,
- aktywności fizycznej,
- bezpieczeństwa,
- zdrowia seksualnego,
- zapobiegania zachowaniom ryzykownym,
- bycia aktywnym pacjentem.
Osobne rozdziały poświęcono edukacji zdrowotnej 

dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi oraz niepeł-
nosprawnością intelektualną.

Czy chciałabym być uczniem w mojej własnej kla-
sie? - takie pytanie zadała sobie pewnego dnia Per-
nille Ripp. W rekomendowanej przeze mnie książce 
Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) 
było fascynującą podróżą opowiada ona o satysfak-
cjonujących zmianach, które wprowadziła w swojej 
pracy nauczyciela. Zmiany te umożliwiły autorce od-
zyskanie pasji, która towarzyszyła jej działaniom na-
uczycielskim na początku ścieżki zawodowej. 

Zapoznanie z treścią książki ułatwia jej przejrzy-
sta struktura. Każdy z  ośmiu rozdziałów został po-
dzielony na trzy części: Kiedyś – autorka opisuje tu 
swoje dawne poglądy i postępowanie, Teraz – sku-
pia się na tym, co robi i myśli obecnie, oraz Co da-
lej – zawiera wskazówki dotyczące tego, co uczyniła, 
aby pomyślnie przeprowadzić daną zmianę. Zastrze-
ga jednak, że nie są one obligatoryjne do zastosowania 
w praktyce edukacyjnej i zachęca każdego nauczycie-
la do odnalezienia własnej drogi przemian edukacyj-
nych – z pewnością jej książka może być źródłem pe-
dagogicznych inspiracji!

Niech zachętą do lektury tej książki będą 
następujące słowa Pernille Ripp: 

Odkryłam, że nawet najmniejsza zmiana może 
przynieść ogromny efekt. Kiedy zaczynamy ufać sobie 
i uczniom, kiedy pozwalamy, by mieli wpływ na pro-
ces nauki, możemy stać się wspaniałymi nauczyciela-
mi znakomitych uczniów, nawet jeśli ograniczają nas 
zasady, testomania i obowiązująca podstawa progra-
mowa.

(P. Ripp, Uczyć (się) z pasją…,s.25)
 

dr Joanna 
Kaczmarska 
Konsultant 

DODN 
we Wrocławiu

Aby nauka stała się 
wspaniałą podróżą…

Szlachetne zdrowie…

WARTO
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Grafiki i rysunki europejskie powstałe od 2 połowy 
XVIII w. do lat 30. XX w. ilustrujące najbardziej znane 
bajki, pokazane zostały na pierwszej w 2018 r. wysta-
wie przygotowanej przez Muzeum Narodowe we Wroc-
ławiu. Zwiedzający mogą zobaczyć również zabytkowe 
zabawki, serwetki z motywami baśniowymi, dowiedzieć 
się, do czego służyły latarnie magiczne, a nawet zagrać 
w jedną z dawnych gier planszowych. Ekspozycja skie-
rowana jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych.

Wystawa została podzielona wizualnie oraz tematycz-
nie na dwie części. W pierwszej części pokazano prace od-
noszące się do bajek, legend, baśni i klechd, w drugiej  - 
grafiki i rysunki związane z tematyką dawnych zabaw dzie-
cięcych oraz gry planszowe. 

W „sali baśni i bajek” zaprezentowano ponad trzydzie-
ści grafik i rysunków – ilustracji do znanych bajek i baśni, 
m.in. braci Grimm (Jaś i Małgosia, Kopciuszek czy Śnieżka) 
oraz dzieł utrzymanych w konwencji baśniowo-fantastycz-
nej, niepowiązanych z konkretnymi tekstami. 

– Unikatem jest zespół ośmiu akwarelowych projektów 
ilustracji do książki Juliusa Lohmeyera „Zabawne zwierzę-
ta. Wesoła książka z obrazkami» – mówi Zuzanna Mikołajek, 
kuratorka wystawy. Wykonał je w 1880 r. Fedor Flinzer, je-
den z najbardziej znanych niemieckich ilustratorów ksią-
żek dla dzieci 2 poł. XIX w. Warto będzie również zwrócić 
uwagę na grafiki secesyjne autorstwa Heinricha Vogelera 
i Hugo Bantaua oraz drzeworyty sztorcowe z lat 70. i 80. 
XIX ., wykonane dla polskich i niemieckich czasopism. 

Ekspozycję wzbogaciły płytki miedziane z wyrytą historią 
bajkowych szczurków i klocki drzeworytnicze, służące do 
odbijania niewielkich grafik ilustracyjnych. 

Druga część ekspozycji, złożona z niemal pięćdziesięciu 
grafik i rysunków, ukazuje świat dziecięcych zabaw oraz 
dawnych gier planszowych. Zwiedzający obejrzą przed-
stawienia zabaw popularnych do dziś, takich jak np. bą-
czek, rzucanie śnieżkami, jazdę na łyżwach, ale także gier 
już niemal zapomnianych, takich jak bilbokiet, wolant czy 
układanie domku z kart. Wśród eksponowanych gier plan-
szowych znajdą się: gra historyczna Assarmot, ułożona ok. 
1829 r. przez Klementynę z Tańskich Hoffmanową, autorkę 
książek dla dzieci; gra geograficzno-przyrodnicza Cuda na-
tury i sztuki oraz gra Walka z olbrzymem, w którą mogą za-
grać zwiedzający wystawę.

Uzupełnieniem prezentacji są latarnie magiczne wraz 
z przeźroczami, książeczki, broszki, haftowane serwetki 
z motywami bajkowymi oraz lalki i dziecięce maszyny do 
szycia. Udostępniany jest również film, przygotowany  ze 
zmontowanych przezroczy z XIX i XX w., które dawniej wy-
świetlano za pomocą latarni magicznych. 

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu,  Muzeów Narodowych w War-
szawie, Krakowie i Poznaniu, Zakładu Narodowego im. Os-
solińskich we Wrocławiu i Muzeum Zabawek w Kudowie 
Zdroju. 

Wystawie towarzyszy publikacja Zuzanny Mikołajek En-
tliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki. Baśnie, baj-
ki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku. Ekspozy-
cja będzie dostępna w okresie 23 stycznia–18 marca 2018.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Kuratorka wystawy: Zuzanna Mikołajek

Entliczki, pentliczki, czarodzieje 
i księżniczki. Baśnie, bajki i zabawy 
dziecięce w dawnej grafice i rysunku
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U schyłku zimy, w szarym 
i smutnym wielkomiejskim pej-
zażu Wrocławiu, z pewnością 
znaleźć można miejsca zachwy-
cające feerią barw, bliskie ser-
cu nie tylko Dolnoślązaków… 
Jednym z nich jest z pewnością 
wielkanocna wystawa we wroc-
ławskim  Muzeum Etnograficz-
nym. Jak można dowiedzieć się 
z  zapisu na stronie interneto-
wej muzeum, tematyka ekspozy-
cji  Raz około Wielkiejnocy wro-
sła już w tradycję muzealną, tak 
jak tradycją są polskie obchody 
Świąt Wielkanocnych. 

W 1968 roku w Muzeum po 
raz pierwszy przygotowano wy-
stawę Wiosenna plastyka obrzę-
dowa, zatem to już 50 lat co-
rocznego zapoznawania wrocła-
wian z plastyką obrzędową i twórcami, których prace skła-
dają się na ten imponujący zbiór…  Kolekcja Muzeum to 
około 950 eksponatów – m.in. pisanek zdobionych techniką 
batikową, rytowniczą, oklejanek, nalepianek, jajek arty-
stycznie zdobionych. Podczas wystaw eksponowane są tak-
że bajecznie kolorowe palmy i inne rekwizyty obrzędowo-
ści wielkanocnej, np. przepiękne kwiaty z wielobarwnej 
bibuły, przenoszące w barwną, wiosenno-letnią rzeczywi-
stość.  Wielokrotnie  zadziwiają one zwiedzających  twór-
czą umiejętnością ukazania różnych  cudów natury…

Dodatkową atrakcją jest fakt, że 24. marca w Muze-
um Etnograficznym odbędzie się kiermasz, podczas które-
go można zakupić niektóre z eksponowanych świątecznych 
cudów.

Wszystkich Czytelników tęskniących za wiosną zapra-
szam  do Muzeum Etnograficznego w czasie od 3. do 24. 
marca 2018 roku!

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
konsultant DODN we Wrocławiu

W wielkanocnym ogrodzie Muzeum 
Etnograficznego we Wrocławiu

Wielkanocne eksponaty

Zaproszenie do Muzeum Etnograficznego



FOTORELACJE 
Z DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA 

W DOLNOŚLĄSKICH SZKOŁACH

...i dokumentujące przebieg  kilku edycji Olim-
piad Wiedzy o Żywieniu i Żywności w jeleniogór-
skim DODN.

Oto zdjęcia dokumentujące wybrane szkolne uroczy-
stości, które  towarzyszyły wręczaniu certyfikatów 
(ze Szkół Podstawowych w Ocicach i Kruszynie)...




