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Nie tylko listopadowo…

Pamięć serca nazywa się wdzięcznością.
(Phil Bosmans)

Listopad co roku ukazuje nam swoje różne oblicza… Zazwy-
czaj w szkołach jest miesiącem  pracowitym, wypełnionym wie-
loma obowiązkami uczniów oraz nauczycieli. Listopad także 
wielokrotnie wiąże się z uczestnictwem Państwa Nauczycieli 
w licznych szkoleniach, bowiem już zaplanowano działania na 
cały rok szkolny oraz rozpoznano pedagogiczne szkoleniowe po-
trzeby, na które staramy się jako ośrodek doskonalenia od-
powiadać.  Istnieje jednak inny aspekt miesiąca związanego  
z procesem intensywnej pracy…

Ów szczególny listopadowy czas dotyczy naszego ludzkiego 
obowiązku – serdecznego przypominania  wszystkich, którzy, 
choć nieobecni wśród nas, nieustannie żyją w naszej pamięci. 
To ludzie drodzy, bliscy i kochani. To także ludzie, którym 
wiele zawdzięczamy, więc pamiętamy o nich, chociaż nie mogli-
śmy poznać  ich osobiście…

Listopadowa nostalgia odświeża w pamięci wspomnienia zwią-
zane z ważnymi dla mnie pracownikami naszej instytucji - 
tymi, którzy poprzedzili moje działania na rzecz firmowego 
pisma. Wspominam uśmiech, niestrudzoną pracę  i nieustanną 
życzliwość Małgosi Kryszkiewicz oraz rzeczowe zaangażowanie,  
ciepłą obecność Mirka Bielaszewskiego… Oboje pełnili m.in. 
obowiązki redaktorów naczelnych Obliczy Edukacji – obecnych 
Obliczy…

Jednakże listopad obecnego roku jest dla nas szczególnie 
istotny, bowiem właśnie teraz przypadła 100. rocznica od-
zyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W związku z 
tym, że  pamięć serca jest tak ważna dla całego narodu – z 
ogromną wdzięcznością myślimy o wszystkich, który przyczy-
nili się do oswobodzenia Ojczyzny, a następnie zjednoczenia 
ziem  różnych zaborów i stworzenie z nich jednego silne-
go Państwa Polskiego. Współczesny patriota jest człowiekiem, 
który docenia ogromny wkład poświęcenia naszych protoplastów  
w obecny niepodległy byt… Przypominaliśmy o tych ludziach  
i faktach podczas konferencji Dla Niepodległej – na 3. stro-
nie pisma zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia.

Tegoroczny listopad jest dla nas, pracowników Ośrodka, 
także okresem intensywnych przygotowań do ważnych wydarzeń 
edukacyjnych: konferencji wspierającej pracę nauczycieli za-
wodu i międzynarodowej konferencji dotyczącej rozwoju ucz-
niowskich uzdolnień. Wszyscy chcielibyśmy, aby pomogły one 
Państwu Nauczycielom w owocnej pracy z jakże różnymi  ucznia-
mi, funkcjonującymi w rozmaitych placówkach edukacyjnych. 

Obecny numer pisma  rozpoczynają artykuły na temat wielo-
aspektowych potrzeb ucznia, lecz i w następnych rozdziałach 
odwołujemy się do różnorodnych działań szkoły. Pamiętając  
o obowiązku pracy na rzecz każdego młodego człowieka, staramy 
się nawiązać z Państwem efektywny dialog na rzecz udzielania 
pomocy absolutnie wszystkim naszym uczniom w trudnym procesie 
kształtowania osobowości  i przygotowania do godnego dorosłe-
go życia. Pragniemy bowiem, aby nasi uczniowie w przyszłości 
stali się wspaniałymi ludźmi, dobrymi obywatelami oraz  oso-
bami obdarzonymi szczególną pamięcią serca… 

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
nauczyciel konsultant
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WIELOASPEKTOWE
potrzeby uczniów 

Nowe konkursy dla najmłodszych w DODN we Wrocławiu

Najnowsza oferta DODN we Wrocławiu zawiera propo-
zycje konkursów dla najmłodszych uczniów.  

Nauczyciele konsultanci, wchodzący w skład niedaw-
no powołanego Zespołu Wychowania Przedszkolnego i Edu-
kacji Wczesnoszkolnej, zauważyli potrzebę, a nawet ko-
nieczność skierowania uwagi na najmłodszych uczniów, 
dlatego też postanowili podjąć  działania, których celem 
będzie prezentacja umiejętności i talentów przedszkola-
ków oraz uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej.

W związku z tym faktem członkowie Zespołu  opraco-
wali przyjazne formuły prezentacji umiejętności i talen-
tów przedszkolaków oraz uczniów najmłodszych klas szko-
ły podstawowej. Będą nimi:  Festiwal Twórczości Dzie-
cięcej – dla Niepodległej oraz Dolnośląski Konkurs Poloni-
styczny Poprawnie piszę, pięknie mówię.

Festiwal Twórczości Dziecięcej – dla Niepodle-
głej  to impreza przeznaczona dla przedszkolaków i ucz-
niów edukacji wczesnoszkolnej województwa dolnoślą-
skiego w roku szkolnym 2018/2019. Partnerem Festiwalu 
jest Dolnośląski Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących 
we Wrocławiu. 

Uczestnikami będą dzieci 
przedszkolne oraz uczniowie edu-
kacji wczesnoszkolnej przedszko-
li i szkół ogólnodostępnych oraz 
przedszkoli i szkół specjalnych 
z terenu województwa dolnoślą-
skiego. Na podkreślenie zasługu-
je fakt, iż formy wyrazu uwzględ-
nione podczas prezentacji to Wer-
nisaż prac plastycznych wykona-
nych przez dzieci o tematyce pa-
triotycznej oraz Prezentacje arty-
styczne dzieci – występy wokalne, 
recytatorskie lub małe formy te-
atralne. Wysiłki wszystkich ma-
łych artystów zostaną docenione, 
gdyż każdy z nich otrzyma drobny 
upominek, zaś wszystkie  placów-

ki, z których dzieci brały udział w festiwalu,  uzyskają  po-
dziękowania w formie dyplomów.

Kolejne przedsięwzięcie edukacyjne to Dolnoślą-
ski Konkurs Polonistyczny Poprawnie piszę, pięknie mó-
wię, przygotowany dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
województwa dolnośląskiego, który zaplanowano  na rok 
szkolny 2018/2019. Organizatorem konkursu jest Wydział 
Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, zaś realizatorem – DODN we Wrocławiu. 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie głównej DO-
DN, zakładka Konkurs abc. Celami konkursu są:

1. Tworzenie przestrzeni edukacyjnej do wspierania 
i prezentowania uzdolnień uczniów w zakresie sprawne-
go komunikowania się w języku polskim w mowie i piśmie.

2. Promowanie szkół podejmujących efektywne działa-
nia na rzecz poprawnego pisania i mówienia w języku oj-
czystym.

3. Integrowanie środowiska oświatowego w motywowa-
niu uczniów Dolnego Śląska do poprawnego pisana i pięk-

nego wypowiadania się.
 W czasach, kiedy coraz częś-

ciej obserwujemy brak troski 
o dbałość i poprawność językową, 
niezwykle cenny edukacyjnie wy-
daje się fakt, iż  zwrócono uwa-
gę na język już na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Jak zaplanowano przebieg 
zmagań konkursowych?  Regulamin 
stwierdza, że  będą to kolejne  eta-
py - szkolny, regionalny oraz woje-
wódzki.  Podczas uczniowskiej ry-
walizacji przewidziano następują-
ce formy aktywności: I i II etap – 
uczniowie piszą dyktando i tworzą  
w formie pisemnej własną wy-
powiedź na zadany temat.(…) 
III etap – uczniowie prezen-
tują przed komisją opowia-
danie twórcze na wylosowa-
ny temat.  Z zapisu wynika, że 

Fot. Małgorzata Nowak, Szkoła Podstawowa w Barkowie
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Humaniści dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 
o projekcie Latający Uniwersytet Tajnych Kompletów

uczestn ictwo w konkurs ie  będz ie  związane 
z prezentacją następujących umiejętności: Ortografia  
i interpunkcja (etapy I, II). Wypowiedź własna ucznia 
w formie pisemnej  (etapy I, II) i ustnej (etap III).

Pierwszy etap konkursu, etap szkolny, odbył się w dniu 
15 listopada. Obecnie czekamy na informacje ze szkół.

Serdecznie zapraszamy naszych  najmłodszych oraz 
ich opiekunów do udziału w edukacyjnych przedsię-
wzięciach DODN, tych obecnych i tych następnych, któ-
re są już planowane. Jednym z nich jest utworzenie Sie-

ci Współpracy i Samokształcenia  dla nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przeka-
zane po nowym roku. Już dziś serdecznie zapraszamy 
do współpracy.

Beata Lis
Nauczyciel konsultant

Koordynator Zespołu Wychowania Przedszkolnego 
i Edukacji Wczesnoszkolnej

DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

W wielu dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wy-
chowawczych realizowane są projekty, na które Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pozyskał 
środki z funduszy unijnych.  Przedsięwzięcia te realizu-
ją wieloaspektowe cele i odpowiadają na różne potrzeby 
wychowanków. Ich ogromną zaletą jest fakt, że aktywnie 
wspierają intelektualny rozwój tej grupy młodzieży, która 
z powodu ograniczeń prawnych (przyczyny wychowawcze) 
i w wyniku wykluczenia z życia społecznego oraz kultural-
nego nie może zaspokajać wszystkich potrzeb intelektual-
nych. Realizacja takich przedsięwzięć jest niezwykle cen-
na także w kontekście przysposobienia zawodowego, gdyż 
ukazuje możliwości wyboru konkretnych zawodów.

Pragnę przedstawić wybrane działania w ramach pro-
jektu humanistycznego, przygotowanego z myślą o mło-
dzieży resocjalizowanej przez wrocławską księgarnię Taj-
ne Komplety, a także podkreślić wieloaspektową wartość 
projektu dla rozwoju grupy wychowanek z Młodzieżowe-
go Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek Reso-
cjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.  Cieszy fakt, że Latają-
cy Uniwersytet Tajnych Kompletów już po raz drugi  za-
gościł wśród naszej młodzieży, gdyż jest to wartościowa 
i sprawdzona oferta kulturalna, skierowana do naszych wy-
chowanków. 

Aby docenić rangę działalności realizatora działań pro-
jektowych - księgarni Tajne Komplety, stanowiącej rodzaj 
salonu literackiego Wrocławia, pragnę zapoznać z kilkoma 
faktami z jego przeszłości oraz działalnością. 

W przewodniku Rezerwaty książek, ukazującym repre-
zentatywne kameralne księgarnie polskie, Tajne komple-
ty  zostały dostrzeżone jako szczególna księgarnia, du-
sza miasta, w której toczy się intensywne życie literackie 
(m.in. organizowane są liczne spotkania autorskie,  po-
święcone  literaturze, filozofii, pamiętnikarstwu,  sztuce 
ulicy i poezji). Na co dzień w księgarni panuje wyjątkowa 
atmosfera, czytelnicy - klienci czują się jak domownicy, 

sączą w skupieniu i nieśpiesznym trwaniu-czytaniu herbatę 
i kawę, snują się między półkami z książkami oraz wygod-
nymi sofami. Wszystko to dzieje się przy muzyce, bez któ-
rej nie byłoby tego klimatu. W jakich okolicznościach ów 
salon literacki pojawił się we Wrocławiu?

W 2009 r. powstała  witryna literacka fundacja-karpo-
wicz.org., a w  2010 r. na wrocławskim Rynku utworzo-
no księgarnię Tajne Komplety, założoną przez Fundację 
na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. 
Od 2010 roku na terenie kilku dolnośląskich miast Funda-
cja organizuje festiwal literacki PRETEXTY oraz prowa-
dzi działalność wydawniczą -  dotychczas wydano 15 ty-
tułów, m. in. jedyny polski przekład wierszy Elfriede Jeli-
nek i prekursorską antologię literatury Dolnego Śląska Roz-
kład jazdy. Fundacja jest również organizatorem Konkur-
su im. Tymoteusza Karpowicza na autorską książkę poety-
cką. W Tajnych Kompletach dzieje się dużo, znajdują się 
też niepowtarzalne, artystyczne postery, ilustrujące klasy-
kę filmową, teatralną i operową, wykonane przez polskich 
artystów, m.in. takich jak: Ryszard Kaja, Andrzej Krajew-
ski, Andrzej Klimowski, Joanna Górska, Jerzy Skakun, El-
żbieta Chojna (postery są dostępne wysyłkowo przez stro-
nę www.tajnekomplety.pl).

Współczesną literaturę promuje się oryginalnie i nowa-
torsko w wydawanym przez fundację Magazynie Materia-
łów Literackich Cegła - kolejne numery powstają w posta-
ci zdrapek, nadruków na skarpetach, paszportów, pude-
łek, banknotów, opłatków, książeczek, a wszystko dzięki 
pasji i zaangażowaniu ludzi współpracujących z właścicie-
lami księgarni (więcej o  ich działalności w kontekście pra-
cy Fundacji można się dowiedzieć ze strony internetowej).

 Z bogatą ofertą kulturalną niezwykłej księgarni zapo-
znała naszą młodzież pomysłodawczyni koncepcji projek-
tu,  Pani Michalina Czekańska,  koncentrująca się na  orga-
nizacji cyklu pięciu spotkań (warsztatów), prezentujących 
zalety książki jako medium niosącego ważne przekazy ży-
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ciowe: humanistyczne, moralne, nakierowane na obcowa-
nie ze sztuką i kulturą jako istotnymi wartościami w życiu 
człowieka, wspierającymi proces kształtowania wrażliwo-
ści młodzieży oraz poszerzania jej horyzontów intelektu-
alnych. 

Tematyka projektu związana była z funkcjonowaniem 
księgarni - wychowanki zapoznawały się  z jej codzien-
ną pracą oraz funkcjonowaniem w zawodach związanych 
z czytelnictwem, m.in. takimi jak księgarz, redaktor, ko-
rektor, wydawca, grafik, ilustrator. Autorka projektu zwró-
ciła również uwagę na kształtowanie postawy szacunku, 
otwartości, zrozumienia, a także umiejętność sztuki argu-
mentowania, prowadzenia dialogu, zajmowania stanowi-
ska, współpracy w grupie. 

Wychowanki MOW z Brzegu Dolnego, które podczas 
warsztatów poznawały wieloaspektowe działanie humani-
styczne, jakimi są czynności związane z wydawaniem ksią-
żek oraz szeroko pojętym czytelnictwem, były zachwyco-
ne kolejnymi proponowanymi aktywnościami, słuchaną 
muzyką, ale również konkursem zorganizowanym przez p. 
Czekańską na wzór ich konkursu Battle of 7 words (pomy-
słodawca - Karol Pęcherz). Polegał on na tym, że z otrzy-
manych siedmiu słów każda para tworzyła swój tekst poe-
tycki, za co nagradzano książką (była to jedna z okazji, 
kiedy  dziewczęta zostały obdarowane książkami!). 

Zdarzeniem szczególnym było dla nich niewątpliwie 
zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza, połączone z uczest-
nictwem w warsztatach. Podczas spotkania przygotowa-
ły projekty wielobarwnych okładek do książek (technika 

ebru).  Bardzo też podobało im się spotkanie z Grzegorzem 
Czekańskim i rozmowa z nim o tworzonych przez niego 
opowiadaniach do Chimery, czasopisma, które jako mie-
sięcznik, bardzo atrakcyjny pod względem wydawniczym 
i literackim, ukazywało się na rynku ogólnopolskim. 

Aktywne uczestnictwo w warsztatach pozwoliło na 
przełamanie oporów wobec literatury, która może towa-
rzyszyć codziennemu życiu w formie świetnej zabawy, re-
laksacji. Dziewczęta zrozumiały, że literatura może poma-
gać w życiu i warto ją postrzegać inaczej  niż na co dzień  
w szkole.

 Takie projekty są bardzo potrzebne, szczególnie mło-
dzieży, które zagubiła się na utartych ścieżkach edukacji. 
Wychowanki Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 
mają braki w systematycznej edukacji, wielokrotnie do-
znają ogromnej niechęci do szkoły jako instytucji, czują 
się przez nią odrzucone (chociaż to one zanegowały szko-
łę, bo perswazja w ich przypadku totalnie się nie spraw-
dziła), wybrały fakty czerpane ze swojego doświadcze-
nia jako szkołę życia. Dlatego łatwiej dociera się do nich 
w wyniku działań projektowych, interwałów edukacyj-
nych z precyzyjnie naznaczonymi celami, prowadzącymi 
do osiągania dobrych efektów. Każda inspiracja jako czyn-
nik uruchamiający wrażliwość młodego umysłu jest bardzo 
ważna, stąd też moja i nie tylko moja ogromna wdzięcz-
ność, że taki projekt humanistyczny się pojawił. 

 Krystyna Hojło 
Nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Zespole 
Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Dolnośląski Festiwal Nauki w DBP we Wrocławiu - 
relacja z imprezy

Od ponad dwudziestu lat na Dolnym Śląsku początek 
jesieni to  dla uczniów nie tylko początek roku szkolne-
go. Jest to również czas, kiedy największe uczelnie, insty-
tuty badawcze, instytucje kultury otwierają swoje drzwi 
i zachęcają młodych Dolnoślązaków do zapoznania z in-
nym obliczem nauki. Trudno wyobrazić sobie drugą poło-
wę września bez licznych imprez plenerowych, wykła-
dów, wystaw czy pokazów, w których biorą udział zarów-
no najmłodsi, uczestnicy zaledwie kilkuletni, jak i dorośli 
już słuchacze, a wszystko to za sprawą Dolnośląskiego Fe-
stiwalu Nauki (DFN).

Festiwal jest imprezą popularnonaukową, organizowa-
ną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październi-
ku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Lubinie, Dzier-
żoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbko-
wicach Śląskich oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe 
uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz 
środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszyst-

kich osób interesujących się nauką, kulturą, sztuką, cie-
kawymi zjawiskami otaczającego nas świata. W zamierze-
niach organizatorów Festiwal Nauki ma być wielką piguł-
ką edukacyjną - w krótkim czasie można wysłuchać cie-
kawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, 
zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warszta-
ty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humani-
stów i artystów.

W bieżącym roku do przypadającego już XXI DFN dołą-
czyła także Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wroc-
ławiu (DBP we Wrocławiu). W dniach 21.09.-26.09.2018 r. 
nauczyciele bibliotekarze w dwóch cyklach - Moc zaklę-
ta w słowach oraz Spotkanie z historią - przygotowali 
i przeprowadzili szereg warsztatów adresowanych do ucz-
niów różnych poziomów edukacyjnych.

Festiwalowe dni otworzyły zajęcia warsztatowe dla 
uczniów klas 4-5 szkoły podstawowej pt. Opowieści pi-
sane historią - słucham, tworzę, prezentuję. W trzech 
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spotkaniach wzięły udział  grupy uczniów, które repre-
zentowały Szkołę Podstawową nr 95 we Wrocławiu, Szko-
łę Podstawową w Żórawinie oraz Szkołę Podstawową nr 67 
we Wrocławiu.

W nawiązaniu do tematu przewodniego Festiwalu - 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę - na-
uczyciele Biblioteki rozmawiali z dziećmi na temat tak 
ważnych dla Polaków symboli jak godło polskie, flaga czy 
hymn. Uczniowie definiowali także pojęcia: patriotyzm, 
współczesny patriotyzm, ojczyzna i mała ojczyzna. 

Następnie dzieci uczestniczyły w sesji głośnego 
czytania opowieści Bajka o Wiśle z wykorzystaniem te-
atrzyku ilustracji Kamishibai. Bajka ta dotyczy ekscytują-
cej i żywiołowej podróży z Nurtem Rzeki. Nowoczesna baj-
ka – przypowieść ukazuje bieg rzeki Wisły od jej źródeł do 
ujścia (a nawet dalej…), widziany oczami dwóch niezwy-
kłych podróżniczek. Utwór ukazuje nie tylko piękno i róż-
norodność Królowej Rzek, to także opowieść o odwadze 
i ciekawości życia, niezbędnych na drodze życiowej do 
osiągnięcia każdego celu... 

Po jej wysłuchaniu uczniowie analizowali przeczyta-
ną historię, dyskutowali o problematyce oraz prezentowa-
nych wartościach.

 W drugiej części zajęć uczniowie tworzyli własne opo-
wieści wraz z ilustracją Kamishibai na tematy związane 
z opowiedzianą historią, wykorzystując swą wyobraźnię 
oraz talenty.

Fot. Aleksandra Nalazek

Odbyły się także zajęcia dla uczniów klas 1-3 pod ha-
słem Moc zaklęta w słowach w postaci  bibliotecznej gry 
dydaktycznej pt. W labiryncie tajemnic biblioteki.

Podczas dwóch gier uczniowie z Chrześcijańskiej Szko-
ły Podstawowej Arka oraz ze Szkoły Podstawowej nr 10 we 
Wrocławiu mieli okazję zapoznać się z biblioteką jako in-
stytucją kultury, miejscem przyjaznym dla dzieci, wypo-
sażonym w różne źródła wiedzy i informacji. Uczniowie 
wcielili się w rolę detektywów, którzy, klucząc w labiryncie 
bibliotecznym, poszukiwali zadań -  zagadek, łamigłówek 
logicznych oraz je  rozwiązywali, wykazując się wiedzą na 
temat naszej Ojczyzny, symboli narodowych oraz zabyt-
ków większych miast Polski. Uczestnicy pracowali w zespo-
łach, podej-
mowali wspól-
ne decyzje, 
uczyli się przez 
zabawę. Gra 
zaanektowa-
ła całą  prze-
strzeń DBP we 
Wrocławiu - 

Fot. Beata Malentowicz
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uczniowie zwiedzili przy okazji czytelnię, wypożyczalnię, 
magazyn oraz pracownię komputerową.

Każdy uczestnik zabawy na zakończenie otrzymał dy-
plom pamiątkowy oraz drobny upominek za swoje zaanga-
żowanie i umiejętność współpracy w grupie.

Spotkania z historią to kolejny cykl zajęć zapropono-

wanych przez Organizatorów DFN. W Bibliotece zorgani-

zowano grę edukacyjną pt. Zagadki Niepodległości dla 

uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej.

Gra miała na celu przybliżenie młodzieży wydarzeń hi-

storycznych towarzyszących odzyskaniu przez Polskę nie-

podległości. Podczas dwóch gier, rozegranych przez ucz-

Fot. Anna Zakrzewska

niów ze Szkoły Podstawowej nr 10 we Wrocławiu oraz ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, młodzi przyjęli ro-
lę detektywów i w oparciu o świadectwa z tamtych cza-
sów (m.in. fragmenty książek, artykuły z czasopism, filmy 
dokumentalne, fotografie)  rozwiązywali zagadki dotyczą-
ce wydarzeń związanych z tworzeniem państwa polskiego 
oraz kształtowaniem  postawy patriotycznej mieszkańców 
z różnych stron kraju.

Ostatnią propozycją w ramach cyklu Spotkanie z hi-
storią były zajęcia Ku niepodległości, podczas których 
uczestnicy, podzieleni na grupy, przygotowali plakat re-
prezentujący wylosowany problem; interesującym tema-
tem przewodnim były działania kobiet, które, tak jak męż-
czyźni, walczyły o niepodległość kraju.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Te-
leinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu. Na po-
czątku spotkania obejrzeli oni krótką prezentację doty-
czącą działań kobiet niepodległości – na temat  ich wal-
ki o polskość i niepodległość,  o prawa kobiet, także wy-
borcze, oraz zapoznającą z ich życiem społecznym i oso-
bistym.  Po obejrzeniu prezentacji i przeczytaniu materia-
łów, przygotowanych przez nauczycieli bibliotekarzy DBP 
oraz informacji wyszukanych w sieci, uczniowie przygoto-
wywali plakaty na temat wylosowanych osób, a następnie  
zaprezentowali je kolegom. 

Fot. Alina Dyrek oraz Aleksandra Nalazek
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Plakaty poświęcone były następującym bohaterkom:  
Dorocie Kłuszyńskiej, Helenie Paderewskiej i Michalinie 
Mościckiej. Na zakończenie pracy przeprowadzono mini-
test uczniowskiej wiedzy dotyczącej omawianych kwestii 
z wykorzystaniem programu Kahoot. 

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki w DBP we Wrocławiu stał 
się naszym sukcesem. Uczestnicy zajęć, uczniowie ze szkół 
wrocławskich i okolic, z dużym zaangażowaniem podjęli 
wszelkie wyzwania. Zainteresowanie programem festiwa-

lowym okazało się tak duże, iż  warsztaty  zostały wprowa-
dzone do oferty zajęciowej Biblioteki i są realizowane na 
bieżąco (zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem).

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z imprezy 
dostępną na  stronie Biblioteki pod adresem: https://sway.
office.com/eLzyFfenOhs1ncx5?ref=Link. 

Anna Kokot–Rutkowska
Nauczyciel bibliotekarz

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Fot. Beata Malentowicz oraz Aleksandra Nalazek

Działania wspierające myślenie komputacyjne uczniów szkół 
podstawowych

Kompetencje informatyczne oraz nabycie umiejęt-
ności wykorzystywania narzędzi technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych (TIK) stanowią jedną z ośmiu 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez 
całe życie, które zostały opisane w Zaleceniach Parla-
mentu Europejskiego i Rady.1 Mianem kompetencji in-
formatycznych określono te, które obejmują nie tylko 
umiejętność wykorzystania technologii społeczeństwa 
informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumie-
waniu się, ale także odnoszą się do krytycznej anali-
zy narzędzi i zasobów TSI. Kompetencje informatycz-
ne, zwane też w literaturze przedmiotu kompetencja-
mi cyfrowymi2, opierają się na wykorzystywaniu TIK do 
rozwiązywania problemów, przykładowo takich jak: 
identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmo-
wanie świadomych decyzji, dotyczących selekcjonowa-
nia odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od 
celów i potrzeb, a także twórcze wykorzystanie tech-
nologii, rozwiązywanie problemów technicznych.

Omawiane kompetencje obejmują trzy wymiary: wie-
dzy, umiejętności i postaw. Na poziomie wiedzy odnoszą 
się do treści  z zakresu znajomości technologii cyfrowych 
charakteryzujących społeczeństwo informacyjne (TSI). 
Uwzględniają także wiedzę na temat aplikacji kompute-
rowych, możliwości ich wykorzystania oraz znajomość po-
tencjalnych zagrożeń związanych z Internetem i komuni-

kacją za pośrednictwem mediów elektronicznych. Istot-
nym jest rozumienie sposobu, w jaki TSI mogą wspierać 
kreatywność i innowacje. Szczególnie ważne są też zagad-
nienia dotyczące prawdziwości i rzetelności dostępnych 
informacji oraz kwestie prawnych, etycznych aspektów 
interaktywnego korzystania z TSI. Mówiąc  o umiejętnoś-
ciach w zakresie kompetencji cyfrowych, wyszczególnia 
się działania takie jak: poszukiwanie, gromadzenie, prze-
twarzanie, ocenianie i krytyczne wykorzystywanie infor-
macji oraz korzystanie z narzędzi do tworzenia, prezento-
wania  i rozumienia złożonych informacji. Istotne są także 
umiejętności takie jak docieranie do informacji, wyszuki-
wanie ich oraz korzystanie z usług oferowanych w Inter-
necie. W obszarze postaw zostały wykazane takie kwestie 
jak krytyczne i refleksyjne ustosunkowanie się do dostęp-
nych informacji, a także odpowiedzialne wykorzystywa-
nie mediów interaktywnych. Podkreśla się również zain-
teresowanie udziałem w funkcjonowaniu   społeczności 
oraz sieci w celach kulturalnych, społecznych lub zawo-
dowych.

Podstawowe zadanie szkoły, jakim jest niewątpli-
wie alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i ra-
chowania, wymaga szczególnie dzisiaj, w dobie roz-
woju nowych technologii, poszerzenia o alfabetyza-
cję w zakresie myślenia komputacyjnego3, tzn. posze-
rzenia o umiejętności rozwiązywania problemów z róż-
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nych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi 
wywodzących się z informatyki oraz lepsze zrozumie-
nie, jakie są możliwości komputerów, ich zastosowań 
i technologii we współczesnym świecie.4 

Proponowane zmiany w Podstawie programowej 
z przedmiotu informatyka (PP) często są określane ja-
ko wprowadzanie programowania od najmłodszych lat.5 
Określenie to, choć jest bardzo nośne, stanowi jednak 
skrót myślowy i może prowadzić do niezrozumienia zamie-
rzeń autorów nowej podstawy programowej. Trudno sobie 
wyobrazić, aby dzieci, tym bardziej te najmłodsze, uczyły 
się programowania w formalnym języku i poważnej algo-
rytmiki. Wcześniejsze etapy edukacyjne powinny przygo-
tować ucznia do dalszego procesu rozwiązania problemów 
programistycznych przy pomocy języka tekstowego przez 
zastosowanie gier, zabaw, komputerowych symulacji oraz 
wizualnego programowania. W pierwszej kolejności na-
leżałoby zadbać o rozwój myślenia logicznego ucznia, 
o doskonalenie umiejętności rozwiązywania proble-
mów z różnych dziedzin poza językiem kodowania, a do-
piero wtedy, kiedy uczeń dochodzi do pewnej metody 
rozwiązywania, proponować zajęcia z programowania 
– nie odwrotnie.6 Dlatego ważne jest, aby proces nauki 
programowania w szkole podstawowej przebiegał ko-
rzystnie dla uczniów, z uwzględnieniem ich wieku oraz 
możliwości. Nasi podopieczni nie muszą być programi-
stami, aby wziąć udział w ciekawych  przedsięwzię-
ciach kształtujących umiejętność twórczego rozwiązy-
wania problemów. Mam tu na myśli eventy edukacyjne, 
takie jak: Godzina Kodowania (więcej informacji znaj-
dzie czytelnik na stronie: http://godzinakodowania.
pl), czy Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr  
(patrz: http://www.bobr.edu.pl) (Ilustracja 1, 2).

Następny krok edukacji programistycznej uczniów 
zmierza do poznania wizualnego języka kodowania, za 

pomocą którego uczniowie mogą wykazywać się umie-
jętnością rozwiązywania problemów z użyciem kompute-
ra oraz stosowania algorytmicznego podejścia do zadań. 
Przykładowym narzędziem, służącym do realizacji tychże 
celów, jest środowisko programistyczne Scratch. Aplika-
cja umożliwia tworzenie interaktywnych historyjek, ani-
macji, gier, muzyki. Programowanie odbywa się w sposób 
wizualny, tzn. elementy języka mają kształt puzzli, a po-
przez tzw. przeciąganie mogą być układane w określonym 
porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany okre-
ślonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarze-
nia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiek-
tów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować 
z zewnątrz. Scratch – znajdujący się na portalu o adre-
sie: www.scratch.mit.edu - to także społecznościowy ser-
wis, pozwalający każdemu użytkownikowi na umieszcza-
nie stworzonych w tym języku programów, dyskutowanie 
o nich oraz oglądanie i pobieranie prac stworzonych przez 
innych użytkowników tego serwisu (Ilustracja 3).

Z myślą o najmłodszych uczniach z etapu edukacji 
wczesnoszkolnej  powstał program Scratch Junior. Jest to 
aplikacja będąca uproszczoną wersją Scratcha, a podsta-
wowa różnica  polega na tym, że zamiast komend zasto-
sowano klocki z piktogramami, które je reprezentują.  Po-

Ilustracja 1. LOGO Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr

Ilustracja 2. LOGO inicjatywy Godzina Kodowania

Ilustracja 3. Przykładowe kodowanie w programie Scratch

dobnie jak w Scratchu, programowanie polega na układa-
niu kodu poprzez dołączanie do siebie kolorowych blocz-
ków. W tym programie sekwencja bloczków jest budowa-
na poziomo, a nie - jak to ma miejsce w Scratchu - z góry 
na dół. Junior proponuje sześć kategorii bloczków, wy-
różnionych odmiennymi kolorami (Ilustracja 4). Aplikacja 
Scratch Jr jest bezpłatna, nie wymaga rejestracji, pro-
gram można pobrać ze strony: www.scratchjr.com.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o wciąż aktywnym 
projekcie edukacyjnym Mistrzowie Kodowania, który ma 
na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich 
szkołach (Ilustracja 5). W projekcie biorą udział uczniowie 
szkół podstawowych, istniejących jeszcze gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W ramach zajęć 
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dzieci i młodzież uczą się programowania z wykorzysta-
niem różnorodnych narzędzi, takich jak: maty edukacyj-
ne, gry planszowe, środowiska programistyczne, roboty. 
Wartością dodaną przedsięwzięcia są wypracowane mate-
riały, przydatne szczególnie dla nauczycieli podczas pro-
wadzenia zajęć. Są to między innymi scenariusze zajęć, 
stworzone przez trenerów programu Mistrzowie Kodowa-
nia (objęte licencją CC BY-SA 3.0 PL Uznanie Autorstwa 
3.0 Polska7). Gotowe scenariusze można pobrać w wersji 
elektronicznej ze strony www o adresie: http://wiki.mi-
strzowiekodowania.pl  i wykorzystać podczas zajęć szkol-
nych.

Kolejną inicjatywą na polu programowania jest Co-
deWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania – cyklicz-
nie odbywający się od szeregu lat w Polsce pod patro-
natem Ministerstwa Cyfryzacji. CodeWeek to społeczny 
event, w ramach którego europejskie państwa rywalizu-
ją  liczbą zorganizowanych wydarzeń związanych z pro-
gramowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej 
Europy i skierowana do wszystkich, którzy chcą rozpocząć 
lub kontynuować przygodę z programowaniem.  Populary-
zacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych jest okazją, by zacząć zabawę z gra-
mi logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką. 

Idea jest prosta – każdy, kto chce się włączyć w przedsię-
wzięcie, może zorganizować własne wydarzenie i zgłosić 
je poprzez portal: events.codeweek.eu.

Nabycie umiejętności algorytmicznego myślenia, kre-
atywnego kodowania jest niezwykle ważna dla przyszło-
ści rynku pracy. Według Grand Coallition for Digital Jobs8, 
siła robocza w sektorze związanym z technologiami in-
formacyjno-komunikacyjnymi stanowiła w 2011 r. w Eu-
ropie 6,67 miliona osób, co jest odpowiednikiem jedynie 
3,1% osób zatrudnionych w Europie, zaś Komisja Europej-
ska alarmuje, że do 2020 roku zabraknie 900 tys. specjali-
stów w tej dziedzinie.9

Języki programistyczne nie są już domeną tylko in-
formatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom 
rozwijać myślenie kreatywne, doskonalić umiejętności 
analityczne, nadążać za postępem techniki i z owoców 
tego postępu świadomie korzystać. Programowanie sta-
ło się – obok języka ojczystego i jednego języka obce-
go – trzecim językiem, który każdy człowiek powinien 
znać choćby na podstawowym poziomie, by rozumieć 
otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.

Bożena Solecka 
                         Nauczyciel konsultant 

DODN we Wrocławiu Filia w Legnicy

___________
1 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe ży-
cie (2006/962/WE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 30.12.2006, 
s. L 394/13-L 394/15, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32006H0962; dostęp: 25.10.2018.

2 Vuorikari R., Nabywanie kompetencji informatycznych: Zadanie obywa-
tela XXI wieku, https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/viewpo-
ints/experts/riina_vuorikari_-_becoming_dig.htm; dostęp: 25.10.2018.

3 Maciej M. Sysło, Myślenie komputacyjne. Informatyka dla wszystkich ucz-
niów, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/syslo.
pdf; dostęp: 25.10.2018.

4 https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/propozycja-zmian-w-
-podstawie-programowej.pdf; dostęp: 25.10.2018.

5 https://men.gov.pl/wp-
-content/uploads/2016/11/
podstawa-programowa-z-in-
formatyki-szkola-podstawo-
wa.pdf; dostęp: 25.10.2018.
6 http://di.com.pl/trzeba-
-uczyc-dzieci-programowa-
nia-ale-nie-mozna-na-tym-
-skonczyc-wywiad-z-prof-ma-
ciejem-m-syslo-52684; do-
stęp: 25.10.2018
7 https://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/pl/; 
dostęp: 25.10.2018.
8 https://ec.europa.eu/di-
gital-single-market/en/digi-
tal-skills-jobs-coalition; do-
stęp: 25.10.2018.
9 https://codeweek.org.
pl/o-projekcie/; dostęp: 
25.10.2018.

Ilustracja 4. Przykładowe kodowanie w programie Scratch Junior

Ilustracja 5. Mistrzowie Kodowania - Materiały pomocnicze - zestawienie
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Koncern Toyota, który obecnie uznawany jest za nr 1 
wśród firm samochodowych, budował swój sukces ok. 25 
lat. Jednak mało kto wie, że historia Toyoty rozpoczęła się 
pod koniec XIX wieku. Wówczas Sakichi Toyoda wdrożył 
pierwszy w Japonii warsztat tkacki, który zrewolucjonizo-
wał przemysł tekstylny w Japonii. Podobne nowatorskie po-
dejście do otaczającej go rzeczywistości miał syn Toyody. 
W latach dwudziestych XX w. przebywał on w Europie i Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie zainteresował się branżą mo-
toryzacyjną. Zainwestował pieniądze uzyskane dzięki ojcu 
i stworzył podwaliny Toyota Motor Corporation. Działalność 
ojca i syna zawsze cechowała się przekraczaniem utartych 
granic i sięganiem po to, po co inni jeszcze nie sięgali. 

Dziś filozofia firmy opiera się na czterech filarach. Jed-
nym z nich jest wspólna nauka poprzez rozwiązywanie 
problemów (problem solving). Podstawą problem solving 
jest założenie, iż jeśli przez pracownika zostaje popełnio-
ny błąd, nie jest on za niego obwiniany. Również nie zamia-
ta się problemu pod dywan lub beztrosko udaje, że go nie 
ma. Zamiast tego wszyscy, związani z problematyczną sytu-
acją,  szukają przyczyn - źródeł problemu i usuwają go. Tak 
więc praca z problemem to jeden z kluczy do sukcesu Toy-
oty. Problem solving to pojęcie, które żyje w firmach, któ-
rych celem jest rozwój oparty na zdrowych zasadach oraz  
w których pracownik jest w centrum uwagi. 

Czym jest zatem problem? Najprościej rzecz ujmu-
jąc to sytuacja, która przynosi dyskomfort. W życiu 
codziennym mamy ich wiele: co ugotować na obiad, kiedy 
lodówka jest pusta? Co na siebie włożyć, kiedy mam nie-
przewidziane wyjście? Jak zaoszczędzić, gdy kuszą pół-
ki sklepowe? W co się bawić z wnuczkiem, kiedy on zosta-
je na dłużej? Co zrobić, kiedy utrata pracy spada na mnie 
jak grom z jasnego nieba? Te i inne pytania, mniej lub bar-
dziej rozpaczliwe, są nierozerwalnie związane z naszym 
codziennym życiem. 

Zatem sytuację, która zachodzi w określonym cza-
sie i określonej przestrzeni, z udziałem obiektów ożywio-
nych lub nieożywionych, którą odczuwamy jako niedobór 
lub brak, nazywamy problemem. Generalnie rzecz ujmując 
to sytuacja, w której odczuwamy, że jedna lub więcej na-
szych potrzeb jest niespełniona z powodu  zmiany warun-
ków/czynników standardowych, czyli tych, do których je-
steśmy przyzwyczajeni i uznajemy je za normę. 

Umiejętność identyfikacji tej sytuacji, zastanowienia 
się nad zmianą, następnie jej zaplanowania i wdrożenie 
planu to zdolność do rozwiązywania problemów. Umiejęt-
ność ta nie jest dana nam a priori.  Uczą nas jej początkowo 
rodzice, a potem nauczyciele przedszkoli i szkoły, jednak 
chyba najsurowszym nauczycielem jest samo życie.

Problem wywołuje w nas różnorodne uczucia. Oso-
by, które w życiu nie doświadczyły przyjemnych stanów 
emocjonalnych w związku ze skutecznym rozwiązywa-
niem problemów, w sytuacji problemowej czują niepokój, 
strach, lęk, a nawet grozę. Te uczucia mogą paraliżować 
w różnym stopniu. Sprawiają, że funkcje życiowe, tj. ak-
cja serca i oddech, zostają zaburzone. Proces myślenia mo-
że zostać pozbawiony logiki, a nawet bywa drastycznie za-
hamowany. W tej sytuacji układ dokrewny wydziela hor-
mony stresu - adrenalinę i kortyzol. Hormony te mobilizują 
układ nerwowy i mięśniowy do radzenia sobie w owej trud-
nej i niekomfortowej sytuacji. Jeżeli  działanie hormonów 
stresu jest krótkotrwałe, ponieważ potrafimy sobie radzić 
z problemem, nie niesie ona za sobą szkody dla zdrowia. 
Wręcz przeciwnie - mobilizacja jest bardzo korzystna, po-
nieważ przygotowuje organizm do rozwiązania trudnej sy-
tuacji. Jednak przedłużający się stres z powodu nieumie-
jętności radzenia sobie z problemami stymuluje nieustan-
ne wydzielanie hormonów stresu, co może prowadzić do 
rozwoju wielu chorób, głównie układu krążenia oraz układu 
nerwowego. Badania dowodzą również, że kortyzol przy-
czynia się do śmierci komórek mózgowych, głównie komó-
rek hipokampa – struktury kluczowej dla przebiegu proces 
uczenia się i zapamiętywania. Obserwacje dowodzą, że lu-
dzie po ciężkich doświadczeniach życiowych słabo przy-
swajają nową wiedzę i mają problemy z zapamiętywaniem.

Osoby, które w życiu, szczególnie w okresie dzieciń-
stwa, skutecznie rozwiązywały problemy i doświadczyły 
radości czy wręcz zachwytu w sytuacji problemowej, czu-
ją ciekawość, a nawet fascynację i ekscytację w związku 
z nieznanym. Te pozytywne emocje z kolei przyczyniają się 
do wydzielanie hormonów szczęścia, czyli endorfin. Endor-
finy m.in. wywołują uczucie zadowolenia i łagodzą począt-
kowy stres, wywołany przez hormony strachu. Człowiek, 
który jako dziecko często doznawał przyjemnego oddzia-
ływania endorfin w czasie rozwiązywania problemów, sta-
wianych mu przez rodziców i nauczycieli, uzależnia się od 
endorfin i w ciągu dorosłego życia poszukuje niestandardo-
wych, nietypowych sytuacji, w których chętnie działa. 

Rozwiązywanie problemów to umiejętność, której się 
uczymy nie poprzez obserwację, lecz w wyniku aktywnego 
uczestnictwa. Znalezienie się w sytuacji problemowej ge-
neralnie jest dyskomfortem, ponieważ nasz układ nerwowy 
preferuje sytuacje przewidywalne, czyli te, których wzor-
ce, dzięki neuronom lustrzanym, znalazły się już w biblio-
tece systemu lustrzanego. Zatem jesteśmy chętni do od-
twarzania przechowywanych, gotowych wzorców zacho-
wań, a przecież sytuacja problemowa nie jest gotowcem 
do podstawienia znanego schematu zachowań  - to mniej 

Uczenie się przez rozwiązywanie problemów
Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.
Albert Einstein
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lub bardziej nowa rzeczywistość. Zatem w czasie rozwiązy-
wania problemu poprzez podjęty algorytm działań tworzy-
my nową jakość.

Dlaczego więc niektórzy w sytuacjach problemowych 
czują się jak ryba w wodzie, a inni udają, że problemu 
nie widzą, zamiatają go pod dywan lub, jeżeli skompliko-
wana sytuacja jest  przykra, obwiniają innych? Ponieważ 
zdolność do rozwiązywania problemów to wynik tylko 
i wyłącznie pozytywnych doświadczeń człowieka. Dzie-
cko stawiane przez rodziców w sytuacjach problemo-
wych adekwatnych do jego możliwości, obserwowane 
przez cierpliwie czekających dorosłych, aż poradzi so-
bie z problemem, często na zasadzie prawa do błędu, 
buduje w sobie (dzięki endorfinom) radość poznawczą. 
Jeżeli w rodzinie funkcjonuje zasada, że nie ma prob-
lemu, którego nie można rozwiązać, należy się tylko 
dobrze zastanowić, to dziecko przeżywa - oprócz do-
znań radości poznawczej i satysfakcji,  efektywny pro-
ces  kształtowania osobowości w pełnym słowa tego zna-
czeniu. Wyrasta zatem z dziecka człowiek charaktery-
zujący się  m. in. cierpliwością, samodzielnością, wiarą 
we własne siły, pewnością  siebie, otwartością na nowe 
sytuacje, odwagą w podejmowaniu działania – cechami  
służącymi pomocą podczas funkcjonowania w złożonych 
sytuacjach życia codziennego, społecznego i zawodowe-
go. Dlatego można powiedzieć, że kształtowanie umie-
jętności rozwiązywania problemów to przygotowanie do 
życia w szerokim i pełnym tego słowa znaczeniu. 

Niestety, w czasach pośpiechu i pogoni za dobrami do-
czesnymi zbyt wielu rodziców w procesie wychowawczym 
podejmuje drogę na skróty, podając dziecku gotowe, wg 
rodzica najlepsze dla latorośli, rozwiązania. Niewielu ro-
dziców stymuluje rozwój indywidualności, silnie związanej 
z procesem rozwiązywania problemu (choć nieobca jest tej 
strategii także praca zespołowa). Proces nauki rozwiązy-
wania problemów wymaga przejścia przez ściśle określony 
algorytm postępowania, który nie może być naruszony, za-
tem wymaga wielkiej ilości czasu, skupienia i cierpliwości, 
a tego obecnie wielu rodzicom brakuje.  

Jak jest na gruncie szkolnym? Otóż w edukacji proces 
rozwiązywania problemów zyskał rangę strategii, choć 
w wielu publikacjach uznaje się go za metodę. Wydaje 
się, iż uznanie rozwiązywania problemów za strategię jest 
bardziej zasadne, gdyż strategia towarzyszy nam zawsze 
i wszędzie, a metodę dobieramy w zależności od potrzeb. 
Tak więc nauczyciel, który ciągle pamięta, niezależnie od 
sytuacji, o tej  strategii i nie boi się  wkładać kija w mro-
wisko, by nieustannie pobudzać podopiecznych do myśle-
nia, ma większy wpływ na wszechstronny rozwój ucznia, 
niż ten, który skrzętnie realizuje wymagania podstawy pro-
gramowej.  

Czy w szkole rozwiązywanie problemów jest po-
wszechne? Wydaje się, że nie (!) za sprawą kilku przy-

czyn. Dzieje się tak niewątpliwie z powodu przekazy-
wania nadmiaru wiedzy oraz szybkiego tempa procesu 
edukacji. Zdobywana z mozołem wiedza i jej zastosowa-
nie w różnorodnych zadaniach jest ciągle wytrychem do 
sukcesu edukacyjnego ucznia. Zatem dane, informacje, 
fakty, definicje i tezy są przyswajane przez ucznia, a po-
tem zastosowane – wdrażane w różnych praktycznych 
zadaniach. W ten sposób  uczeń buduje i utrwala praw-
dę obiektywną. 

UCZENIE SIĘ TRADYCYJNE

            WIEDZA          PRAKTYCZNE 
(prawda obiektywna)  ZASTOSOWANIE   

W procesie rozwiązywania problemów rzecz się ma 
inaczej: odwracamy powyższą strategię w taki sposób, że 
uczeń ma możliwość konstruowania swojego systemu wie-
dzy poprzez rozwiązywanie problemów. Tak więc w wyniku 
własnego  działania staje w roli odkrywcy obiektów, zjawisk 
oraz praw rządzących otaczającym go światem i w ten spo-
sób buduje prawdę subiektywną, czyli nową dla siebie ja-
kość. Jest to ogromna wartość sama w sobie, choć z punk-
tu widzenia osoby dorosłej może przypominać odkrywanie 
Ameryki. Jednak liczy się tu proces z całą jego niesłycha-
ną złożonością dochodzenia do odkrycia tego, co już daw-
no zostało odkryte… 

Możemy przypuszczać, że uczniowi, który np. poprzez 
eksperyment odkrywa gaz wydzielany przez rośliny, w ciągu 
dnia towarzyszą te same emocje, co  holenderskiemu leka-
rzowi Janowi Ingenhouszowi, który w XVIII wieku zidentyfi-
kował produkcję tlenu przez rośliny. I nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że to, co zrobił Ingenhousz w XVIII wieku, jest 
absolutnie możliwe do odtworzenia w XXI wieku, należy to 
tylko zaproponować uczniowi i postawić go w roli badacza 
i odkrywcy. Może to być trudne bezpośrednio na lekcji. Jed-
nak sytuacje pedagogiczne to nie tylko lekcje, ale także 
czas pozalekcyjny i samodzielna praca ucznia w domu. Rola 
nauczyciela podczas realizacji tak złożonych zadań sprowa-
dza się do funkcjonowania jako przewodnik i coach.

UCZENIE SIĘ POPRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSOBISTE DOŚWIADCZENIE   WIEDZA

        (EKSPERYMENT)             (prawda subiektywna)

Ewa Wierbiłowicz
Nauczyciel konsultant 

DODN we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze



www.dodn.dolnyslask.pl strona 13

INSPIRACJE

Narodowe Czytanie 2018 
w wałbrzyskiej filii Dolnośląskiej 
Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

W tym roku po raz pierwszy wałbrzyska filia Dolnoślą-
skiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu przygotowy-
wała się do przeprowadzenia akcji czytelniczej Narodowe 
Czytanie 2018 w swojej siedzibie. W zamierzeniu wybrane 
fragmenty Przedwiośnia mieli czytać nauczyciele dla in-
nych nauczycieli, studentów oraz uczniów z miasta  Wał-
brzycha i najbliższej okolicy.  

Scenariusz tej imprezy czytelniczej był gotowy jeszcze 
przed wakacjami. Pisemne zgłoszenie udziału  biblioteki  
(do zamieszczenia na oficjalnej stronie Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej) wysłane zostało przez aktywny for-
mularz na stronie akcji, dzięki czemu filia otrzymała mate-
riały promocyjne oraz znalazła się na liście miejsc, w któ-
rych na początku września  czytano lekturę Stefana Że-
romskiego w ramach  Narodowego Czytania 2018.

Informacja o akcji czytelniczej w wałbrzyskiej filii Dol-
nośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu została 
w sierpniu rozesłana drogą e-mailową do szkół z naszego 
regionu oraz Delegatury Kuratorium Oświaty w Wałbrzy-
chu. Ponadto na terenie biblioteki zamieszczono plaka-
ty informujące o czytaniu Przedwiośnia z określeniem do-
kładnego terminu i miejsca.

Na zaproszenie do udziału w akcji czytania wybranych 
fragmentów powieści Stefana Żeromskiego odpowiedzieli 
przedstawiciele wałbrzyskiej filii DODN we Wrocławiu oraz 
nauczyciele z Wałbrzycha (z Publicznej Szkoły Podstawo-

wej nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 10, 
Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych, Zespołu Szkół   
nr 7, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4) oraz z Kamien-
nej Góry (Szkoła Podstawowa  nr 2), którzy czytali przez 
cztery godziny w  sobotnie przedpołudnie tekst  Przed-
wiośnia. Do grona czytających dołączyli także nauczycie-
le bibliotekarze z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  
we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu. Wszystkim uczestnikom 
akcji należą się słowa podziękowania za odwagę głośne-
go czytania. Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy odbiorcą jest publiczność bar-
dzo wymagająca.

Czytanie fragmentów Przedwiośnia poprzedził mój wy-
kład pt. Żeromski znany i nieznany,  akcentujący dzia-
łalność Żeromskiego jako bibliotekarza i bibliofila. War-
to nadmienić, że nieczęsto - omawiając życie i twórczość 
pisarza, określanego ze względu na podejmowaną prob-
lematykę - mianem pogrobowca powstania styczniowe-
go, sumienia narodu lub  ostatniego wajdeloty, zwraca się 
uwagę na Żeromskiego w roli bibliotekarza i bibliofila. Bar-
tłomiej Szyndler w książce Bibliotekarska służba Stefana 
Żeromskiego wskazuje, że wykonywanie tego zawodu było 
niejako podyktowane koniecznością poratowania zdrowia 
i polepszenia sytuacji materialnej, co nie umniejsza ro-
li, jaką odegrał Żeromski, pracując m.in. w Bibliotece Mu-
zeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu i w Bibliotece 

Zbiór starych książek, (…) to żywy organizm, zrozumiale przemawiający. Każda z tych książek ma 
swoją historię i dla człowieka, co dłużej na nią patrzy a myśli, ma dziwny urok i wzbudza szacunek.                                                                                                       
(Stefan Żeromski, Promień)
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Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.  Jednakże pomijając 
przyczyny wyboru zawodowej drogi Żeromskiego, a mając 
na uwadze miejsce tego wrześniowego spotkania czytelni-
czego, czyli bibliotekę pedagogiczną,  informowanie o bi-
bliotekarskiej służbie autora Przedwiośnia jest celowe ze 
względu na miejsce spotkania. Podkreślenia wymaga fakt, 
iż Stefan Żeromski, pracując jako bibliotekarz, nauczył 
wykorzystywać zasoby biblioteczne dla swej twórczości. 
Sam też z biegiem lat zgromadził własny księgozbiór, któ-
ry, niestety, uległ zniszczeniu po wybuchu powstania war-
szawskiego.

Wrześniowa akcja Narodowe Czytanie 2018 w wałbrzy-
skiej filii przebiegała zgodnie z planem. Przeczytane zo-
stały wszystkie wybrane fragmenty powieści, ciekawe by-
ły też komentarze towarzyszące odczytanym treściom. Po 
raz kolejny okazało się, że każde głośne czytanie wywołu-
je emocje.  

Duże zainteresowanie wzbudziła możliwość przybicia 
okazjonalnej pieczęci na przyniesionych przez uczestni-
ków akcji Narodowe Czytanie 2018  egzemplarzach powie-
ści Stefana Żeromskiego. Wałbrzyska filia otrzymała tę pie-

częć wraz z materiałami promocyjnymi z Kancelarii Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto  na terenie  biblioteki można było zobaczyć 
następujące  wystawy tematyczne: Polskie drogi do nie-
podległości oraz Stefan Żeromski i jego książki (przygoto-
wane w związku z Narodowym Czytaniem 2018).

Warto nadmienić, że w ocenie uczestników czytania 
i zgromadzonych słuchaczy oraz pracowników wałbrzy-
skiej filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  było to 
udane sobotnie spotkanie czytelnicze, któremu towarzy-
szyły słowa Janusza Korczaka: Są książki, o których trze-
ba wiedzieć (…).  Wszyscy obecni nauczyciele  uznali, że 
wśród  takich lektur jest właśnie Przedwiośnie  Stefana Że-
romskiego, które powstało prawie sto lat temu (ukazało się 
drukiem w roku 1924 z datą 1925) i było ostatnim dziełem 
epickim tego pisarza.

Ewa Bochynek
Kierownik Filii w Wałbrzychu

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna  
we Wrocławiu
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Nie przerywaj mi, bo tracę wątek...,  
czyli refleksje o kulturze słowa wśród nauczycieli

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak istotny w pracy 
nauczycielskiej jest język, czyli podstawowe narzędzie 
ludzkiego porozumiewania się, system uznawanych sym-
boli, używany w celu komunikowania myśli, uczuć, prag-
nień, życzeń, bądź wywierania wpływu na zachowania in-
nych. W tym miejscu warto przywołać słowa znanego języ-
koznawcy Jerzego Bralczyka: Przyglądając się językowi 
człowieka, poznajemy jego świat (w: Klejnocki J. i in., 
Język polski. Podręcznik. Klasa pierwsza. Literatura i na-
uka o języku, Warszawa 2002, s. 34). Idąc za takim sfor-
mułowaniem możemy stwierdzić, że przyglądając się języ-
kowi nauczyciela, temu, w jaki sposób mówi do uczniów, 
rodziców, innych nauczycieli, możemy poznać jego świat, 
a i jego samego również.

Już w starożytności do podstaw rzetelnego wykształ-
cenia należała retoryka, czyli przedmiot, który uczył 
umiejętności praktycznego posługiwania się językiem 
mówionym i językiem pisanym oraz poprawnego i stosow-
nego wyrażania myśli. Obserwując komunikację języko-
wą niektórych nauczycieli można odnieść wrażenie, że 
zapomnieli o tym przedmiocie, który jest niezwykle po-
mocny w życiu, łagodzi obyczaje, sprzyja poprawnej ko-
munikacji.

Umiejętność posługiwania się językiem to nie tylko 
znajomość słów, wyrazów, ale także znajomość popraw-
nego szyku. Poprawny układ wyrazów w istotny sposób de-
cyduje o sensie wypowiedzi (zarówno mówionej, jak i pi-
sanej). Warto podkreślić, że język mówiony stawia dodat-
kowe wymagania. Tu, gdzie ważną rolę odgrywa głos, po-
prawna artykulacja bądź intonacja, daje się zauważyć, że 
niezwykle rzadko   nauczyciel pamięta dzisiaj, iż ma do 
dyspozycji nie tylko tzw. głos pełny, krzyk, falset, ale tak-
że półgłos oraz szept. Niezwykle rzadko sięga po właśnie 
takie odmiany głosu.

Sytuacje, kiedy trzeba (wypada), aby nauczyciel pub-
licznie zabrał głos, zdarzają się współcześnie bardzo czę-
sto i stąd też wypada wiedzieć, jak się wtedy zachować, 
co pomaga, a co przeszkadza w zrozumieniu, a także w po-
prawnym przekazywaniu informacji. Warto przypomnieć 
sobie ogólne wskazówki dotyczące wypowiadania się, czy-
li to, co trzeba wiedzieć, o czym należy pamiętać, jakich 

zasad przestrzegać. Trzeba uświadomić sobie, na jaki te-
mat mamy mówić, zabrać głos (np. czy jest to wypowiedź 
o charakterze okolicznościowym, wymagająca posługiwa-
nia się pewnymi schematami wypowiedzi, czy może temat 
wypowiedzi jest ogólny). Niezwykle istotne jest, do kogo 
mówimy, kto jest odbiorcą naszej wypowiedzi i w jakich 
stosunkach z tym kimś jesteśmy. Należy pamiętać, że po-
za wyjątkowymi sytuacjami (np. kiedy bronimy się przed 
oskarżeniami) nie powinniśmy mówić o sobie, ale o okre-
ślonej sprawie.  

Kolejny problem to fakt, o którym tak często zapomina 
statystyczny nauczyciel - panowanie nad techniczną stro-
ną mówienia. Dobór właściwej do sytuacji techniki mówie-
nia jest zadaniem szczególnie trudnym dla nauczyciela, 
który uległ wzburzeniu, bądź jest osobą niezwykle emo-
cjonalną, a w danej chwili aż nazbyt mocno pobudzoną 
i podczas swej wypowiedzi nie panującą nad ... językiem. 
Najczęściej przyczyna takiego zachowania jest prozaicz-
na - bardzo chce, aby to moje było na wierzchu. Dlatego 
w trudnej sytuacji dany nauczyciel najczęściej mówi zbyt 
szybko, niepoprawnie  moduluje głos, gestykuluje zbyt ży-
wo i z ochotą przerywa wypowiedź swego rozmówcy. Za-
smuca wtedy, że prośba: nie przerywaj mi, bo tracę wą-
tek... nie przynosi spodziewanego rezultatu, bo nie jest 
skuteczna. Niestety, w rozmowie przegrywa ten, kto po-
dejmuje próbę zachowania etykiety językowej.

Nie od dzisiaj wiadomo, że perswazja to nic innego jak  
wpływanie na kogoś poprzez stosowanie takich środków 
językowych, które skłonią naszego rozmówcę do przyjęcia 
określonych poglądów, postaw (persuadere znaczy prze-
cież przekonywać, namawiać), ale nauczyciel powinien 
mieć taką szczególną, specjalną wagę, aby móc na niej 
zważyć to, co mówi i w jaki sposób.

Od redakcji
Inspiracją do napisania tekstu były zajęcia, które au-

torka prowadziła w ramach przedmiotu  Kultura słowa na 
Kwalifikacyjnych Studiach Podyplomowych w roku akade-
mickim 2017/2018 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Brzegu.

Nie poganiaj mnie bo tracę oddech 
Nie poganiaj mnie bo gubię rytm  
Nie poganiaj mnie bo tracę oddech  
Nie poganiaj mnie bo gubię rytm
(Olga Jackowska, słowa ze znanej piosenki polskiego zespołu Maanam) 
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 W związku z koniecznością zwrócenia uwagi na proces 
wprowadzania wiedzy z retoryki w szkole podstawowej (Pod-
stawa programowa przedmiotu język polski, II etap edukacyj-
ny: kl. IV-VIII) zachęcamy do wykorzystania bogatej bibliogra-
fii dotyczącej retoryki.

Retoryka - niezbędne teksty:
1. Antropologia słowa: zagadnienia i wybór tekstów /oprac. Grze-

gorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima ; wstęp i red. Grze-
gorz Godlewski.  Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw-
skiego, [2006?]. --   670 s.;24 cm.

2. Człowiek: zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej /
redaktorzy naukowi Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam 
Siwiec. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
2015. --   326 s.: il. (w tym kolor.);25 cm.

3. Ćwiczenia z retoryki /red. nauk. Maria Barłowska, Agnieszka Bu-
dzyńska-Daca, Maria Załęska; aut. Maria Barłowska [et al.]. Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. --   461, [3] s.: il. (gł. kolor.);21 cm.

4. Estetyka słowa a kultura języka /Monika Kaczor. Zielona Gó-
ra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. --149 
s, [3] s.;22 cm.

5. Jak mówić, by nas słuchano /Iwona Majewska-Opiełka. Sopot: 
Funky Books; Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 
--176 s.: il.;17 cm.

6. Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? /[Michał Kuziak]. Warsza-
wa; Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008. --   277, [1] 
s.: il. kolor.;25 cm.

7. Komunikacja kreatywna: jak być dobrym mówcą i sprawnym 
rozmówcą: 40 pomysłów na oryginalne i przekonujące argumenty /
Marek Stączek.[Warszawa]: EdisonTeam.pl, [2015]. --1 płyta (CD): di-
gital, stereo.;12 cm.

8. Kultura mówienia dawniej i dziś /pod red. nauk. Małgorzaty 
Kułakowskiej, Agnieszki Myszki.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego, 2014. --   370 s.: il.;24 cm.

9. Kultura słowa: podstawy retoryki klasycznej: teoria i ćwiczenia 
/Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński. Szczecinek: Fundacja „Nasza 
Przyszłość”, cop. 2008. -- 312 s.;24 cm ++ płyta CD.

10. Kultura żywego słowa: wybrane zagadnienia: skrypt dla stu-
dentów /Anetta Drejer.  Wałbrzych: Wydaw. Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej, 2002. -- 92, [1] s.: il.; 24 cm.

11. Podstawy stylistyki i retoryki /Elżbieta Wierzbicka, Adam Wo-
lański, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak.  Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, 2008. --179 s.; 24 cm.

12. Retoryka /pod red. Marka Skwary. Gdańsk: Słowo/Obraz Tery-
toria, cop. 2008. --   238, [2] s.:  il.; 20 cm.

13. Retoryka i komunikacja: (sztuka przekonywania do własnych 
racji) /Dieter-W. Allhoff, WaltraudAllhoff; przekł. Piotr Włodyga. Kra-
ków: Wydawnictwo WAM, cop. 2008. -- 257 s.: il.; 21 cm

14. Sztuka dobrego pisania i mówienia: poradnik językowy dla 
młodzieży /Maria Nagajowa.  Warszawa: Wydawnictwo Oświata, 
2003. --156 s.; 21 cm.

15. Sztuka mówienia: poradnik praktyczny /Michał Kuziak.  Biel-
sko-Biała: ParkEdukacja, cop. 2006. -- 288 s.: il.; 21 cm.

16. Sztuka przekonywania: jak zostać dobrym mówcą?1 /scen. 
Piotr Czekanowski [et al.]; reż. Mariusz Michalik; konc. oprac. red. 
i graf. pakietu Barbara Puszczewicz; rec. Teresa Nowacka, Elżbieta 
Świderska. Warszawa: Telewizja Polska S. A.: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, 1997. --1 kas. wiz. [VHS] (75 min.): dźw., kolor.;13 mm 
++ poradnik.

17. Sztuka przekonywania: jak zostać dobrym mówcą? 2 /scen. 
Klara Kopcińska [et al.]; reż. Mariusz Michalik; konc. oprac. red. 
i graf. pakietu Barbara Puszczewicz; rec. Teresa Nowacka, Elżbieta 
Świderska. Warszawa: Telewizja Polska S. A.: Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, 1997. --1 kas. wiz. [VHS] (75 min.): dźw., kolor.;13 mm.

18. Sztuka przemawiania: nie co mówić, ale jak mówić /Joan 
Detz; przekł.: Jolanta Bartosik. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psy-
chologiczne, 2008. --143 s.; 21 cm.

19. Sztuka wystąpień publicznych /Leszek Leopold Kazimierski. 
Warszawa: Edgard, 2013. --199 s.: il.;23 cm.

20. Uwieść słowem czyli Retoryka stosowana /red. nauk. Jakub Z. 
Lichański; Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki Instytutu Litera-
tury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Reto-
ryczne. Warszawa: „DiG”, 2003. -- 300 s.;25 cm.

Ewa Bochynek
Kierownik Filii w Wałbrzychu

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Język obcy nowożytny i język polski – 
korelacja międzyprzedmiotowa w szkole  
podstawowej na przykładzie Małego Księcia

Idea korelacji międzyprzedmiotowej od dawna jest 
obecna w nauczaniu formalnym. Korelacja treści pozwa-
la lepiej zrozumieć różne zjawiska i problemy, umożliwia 
poszerzenie wiedzy, rozwój różnorakich strategii uczenia 
się i kompetencji czy też wspiera proces utrwalania tre-
ści. W obecnie obowiązującej podstawie programowej 
podkreśla się także zasadność i konieczność wykorzysty-
wania treści jednych przedmiotów do opracowania tre-
ści innych.

I tak w części podstawy programowej, dotyczącej na-
uczania języka obcego nowożytnego, czytamy: Kształcenie 
w zakresie języka obcego nowożytnego powinno wspierać 
i być wspierane przez kształcenie w zakresie pozostałych 
przedmiotów oraz umiejętności ogólnych. (Rozporządze-
nie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej, str. 81 i 251). 

Jedną z wielu możliwości łączenia treści realizowanych 
w toku nauczania języka polskiego oraz języka obcego no-
wożytnego jest praca na lekcji języka obcego z lekturą ak-
tualnie omawianą na lekcjach języka polskiego. Rozmo-
wa w języku obcym o tej lekturze szkolnej staje się tym 
samym sytuacją autentyczną, ponieważ uczniowie w tym 
czasie naprawdę nią się zajmują– nie jest to zatem komu-
nikacja jedynie symulowana.

Planując pracę z lekturą na lekcjach języka obcego, 
mamy szereg możliwości. Uczniowie mogą czytać frag-
ment lektury (a nawet cała lekturę) w oryginale lub ko-
rzystać z opracowań zawierających, oprócz oryginalne-
go tekstu, różnorodne udogodnienia w postaci chociażby 
wyjaśnienia znaczenia niektórych słów, struktur czy za-
gadnień kulturowych. Ogólnie dostępne są także pozycje 
w uproszczonej wersji językowej na różnych poziomach, 
niejednokrotnie także dydaktyzowanej.
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Nauczyciel może przeprowadzić całą lekcję lub na-
wet cykl lekcji poświęconych w całości lekturze lub też 
włączyć zaledwie jedno zadanie dotyczące treści lektury 
w tok lekcji (np. na lekcji, której celem jest opis osoby, 
uczniowie mogą opisać bohatera danej lektury).

Lekcja (cykl lekcji) na temat Małego Księcia, lektury 
obowiązkowej dla klas VII – VIII, mogłaby, według nas, mieć 
następujący cel i przebieg:

Cel: Uczeń potrafi scharakteryzować wybranego boha-
tera z lektury Mały Książę.

Przebieg:
1. Burza mózgów / asocjogram: Mały Książę.
2. Uczniowie układają fragmenty streszczenia lektury 

w odpowiedniej kolejności.
3. Uczniowie przyporządkowują słowa kluczowe opisu-

jące bohaterów lektury do odpowiednich postaci.
4. Uczniowie zbierają w grupach słownictwo wokół 

trzech pojęć: wygląd / cechy charakteru / stany emocjo-
nalne.

5. Uczniowie opisują wybranego bohatera (wypowiedź 
ustna).

6. Uczniowie zbierają zwroty (wyrażanie opinii), np..: 
zrobił na mnie największe wrażenie / smuci mnie jego los 
/ jego życie uważam za smutne / …

7. Praca pisemna: Uczniowie charakteryzują wybrane-
go bohatera, pisząc np. mail do koleżanki / kolegi. Pomoc-
ne mogą być pytania, np.:

• Kim jest ten bohater? Na jakiej planecie żyje? Jak 
spędza czas? Jak wygląda, jak się zachowuje?

• Co myśli Mały Książę na temat tego bohatera?
• Dlaczego ten bohater wzbudził Twoje emocje? Co 

o nim sądzisz?

Nauczycielom języków obcych nowożytnych – angiel-
skiego i niemieckiego -  proponujemy kilkanaście aktyw-
ności oraz konkretnych przykładów ćwiczeń dotyczących 
treści Małego Księcia, aby mogli zachęcić swych uczniów 
do rzetelnej nauki swych przedmiotów. Oto proponowa-
ne działania uczniów podczas językowych lekcji z Małym 
Księciem: 

1. Uczniowie opisują bohaterów (wygląd, charakter, 
wydarzenia, w których brali udział…).

2. Uczniowie tworzą notkę nt. bohaterów lektury (Ste-
ckbrief / wanted poster).

3. Uczniowie przyporządkowują pojęcia w języku ob-
cym do bohaterów lektury.

4. Uczniowie czytają streszczenie lektury podzielone 
na fragmenty i układają je w odpowiedniej kolejności.

5. Uczniowie czytają fragment lektury w języku obcym 
(rozdział) i redagują streszczenie.

6. Uczniowie piszą streszczenie / recenzję lektury.
7. Uczniowie czytają życiorys autora:
• uproszczony, tworzą np. życiorys tabelaryczny.
• nieuproszczony, wynajdują najważniejsze informacje 

wskazane przez nauczyciela.
8. Uczniowie czytają opisy bohaterów lub wydarzeń, 

w których brali udział, i odgadują, o kim jest mowa.
9. Uczniowie przyporządkowują wypowiedzi do boha-

terów lektury.
10. Uczniowie rozwiązują quizy dotyczące treści lek-

tury.
(Można skorzystać z gotowych tekstów zamieszczonych 

w Internecie.)
11. Uczniowie tworzą w grupach quizy dotyczące treści 

lektury (z kluczem odpowiedzi).
12. Uczniowie porównują lekturę z jej adaptacją filmo-

wą (np.: Których bohaterów / zdarzeń nie ma w filmie? Czy 
to była dobra decyzja?).

13. Uczniowie ćwiczą struktury gramatyczne na teks-
tach / zdaniach, których treść dotyczy danej lektury.

14. Uczniowie tworzą zadania gramatyczne / leksykal-
ne, których treść dotyczy danej lektury.

(Nauczyciele konsultanci, specjalistki w zakresie na-
uczania języków obcych (języka niemieckiego – Sabina 
Czajkowska-Prokop i języka angielskiego – dr Joanna Kacz-
marska) w proponowanych ćwiczeniach wykorzystały tłu-
maczenia Jana Szwykowskiego, Katherine Woods oraz Ale-
xandra Varella.)

Sabina Czajkowska-Prokop, dr Joanna Kaczmarska
Nauczyciele konsultanci DODN we Wrocławiu

Od Redakcji:  Obszerny tekst, w którym 
znajdują się przykłady ćwiczeń i wzory kart 
pracy (oczywiście z wizerunkiem Małego Księ-
cia!), zostanie udostępniony w całości  na no-
wej stronie internetowej DODN od stycznia 
2019 roku w stałej publikacji elektronicznej 
pod nazwą Małe Formy Metodyczne. 

Działanie to  stanowi kontynuację naszej 
pracy metodycznej dla Państwa Nauczycie-
li, zaś tekst dotyczący międzyprzedmioto-
wej korelacji w zakresie nauczania języków 
obcych jest pierwszym z planowanego wielo-
przedmiotowego cyklu. Zapraszamy Państwa 
Nauczycieli do współpracy – warto opubliko-
wać  własne interesujące pomysły metodycz-
ne!
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Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wroc-
ławiu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej oddział we 
Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocła-
wiu oraz z Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dol-
nośląskiego Odra-Film zorganizował z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości, konferencję pod nazwą 
Dla Niepodległej. Konferencja odbyła się  29 października 
2018 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym, przy ul. Piłsud-
skiego 64a i była połączona z projekcją filmu Krzysztofa No-
waka-Tyszowieckiego Cud nad  Wisłą.

Konferencję otworzyła Małgorzata Matusiak, Dyrek-
tor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-
li we Wrocławiu oraz Jarosław Perduta, Dyrektor Od-
ra-Film. Następnie głos zabrali dr Tadeusz Samborski, 
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Roman 
Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Po tych wy-
stąpieniach uczestnicy konferencji wysłuchali wykła-
dów przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział we Wrocławiu: dr. Tomasza Gałwiaczka (W drodze 
ku niepodległości - kultura polska doby  zaborów) i dr. 
Stanisława Bogaczewicza (Polskie drogi do niepodległo-
ści – rok 1918).  Michał Plutarski z Muzeum Poczty i Te-
lekomunikacji we Wrocławiu wygłosił prelekcję na te-
mat Legioniści, Pocztowcy, Wodzowie – Bohaterowie 
Polskiej Niepodległości, natomiast dr Robert Mertusz-
ka z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

Konferencja Dla Niepodległej   
- niepodległej Polsce!

we Wrocławiu w wystąpieniu Wiosną zobaczę Polskę? – 
Niepodległa przez pryzmat jednego wiersza przedsta-
wił poetycką reakcję na odzyskanie niepodległości.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny prowadzony 
przez Pawła Nowaka (DODN we Wrocławiu). W panelu 
udział wzięli prelegenci występujący w pierwszej czę-
ści konferencji.

Konferencja zakończyła się projekcją filmu w reży-
serii Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego Cud nad Wisłą 
z 2005 roku. Na 3. stronie pisma przedstawiamy barwny 
fotoreportaż z konferencji.

Małgorzata Lubańska
Koordynator Zespołu 

Tożsamość Dolnoślązaków - Unia Wielu Kultur
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Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień funkcjonuje 
od kilkunastu lat. Jednym z jego filarów jest Dolnośląska 
Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia, którą tworzą dol-
nośląskie szkoły i placówki (przedszkola). Od początku ro-
ku 2018 droga do sieci, wyznaczona przez Regulamin akre-
dytacji szkół Dolnego Śląska w obszarze wspierania uzdol-
nień, uległa zmianie. Podyktowana została wynikami prze-
prowadzonej ewaluacji, która uwzględniała głosy szeroko 
rozumianego środowiska edukacyjnego. Gorąco zaprasza-
my do elitarnego grona szkół, które posiadają prestiżowy 
Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Punkt wyjścia 
do ubiegania się o wszczęcie postępowania akredytacyj-
nego się nie zmienia - Dyrektor szkoły/placówki musi wy-
stąpić o nie pisemnie do Dyrektora DODN we Wrocławiu, 
działającego w imieniu Dolnośląskiej Kapituły Wspierania 
Uzdolnień, współtworzonej przez Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Dolnoślą-
ski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz 
organizacje pozarządowe, realizujące zadanie w ramach 
Konkursu zDolny Śląsk. Do wniosku o przyjęcie do grona 
DSSWU dołączony musi być szkolny program rozwijania za-
interesowań i wspierania uzdolnień, który spełnia główne 
założenia: systemowość rozwiązań w zakresie wspierania 
rozwoju uczniów, egalitarną definicję zdolnego (każdy jest 
zdolny do rozwoju na swoją indywidualną miarę), zaanga-
żowanie całej społeczności szkolnej, planowanie i realiza-
cja działań, w tym kształtowanie oferty zajęć pozalekcyj-
nych na podstawie wyników diagnozy, szeroką współpracę 
z środowiskiem lokalnym. Szkolny dokument, zanim otrzy-
ma pozytywną opinię,  jest konsultowany z członkami Ze-
społu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień, którzy 
wspierają szkoły i placówki nie tylko w procesie akredy-
tacyjnym, ale również w bieżącej praktyce szkolnej. Po-
zytywna opinia otwiera realizację opracowanego progra-
mu przez okres roku, po którym - na podstawie napisa-
nego sprawozdania, dołączonych materiałów i ewentu-
alnie wizyty monitorującej proces wdrażania programu - 
następuje uroczyste wręczenie Certyfikatu Szkoły Wspie-
rającej Uzdolnienia. Szczegółowy Regulamin akredytacji 

szkół Dolnego Śląska w obszarze wspierania uzdolnień jest 
umieszczony na stronie www.dodn.dolnyslask.pl w zakład-
ce Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień. Tam też znaj-
dziecie Państwo informacje o działaniach, które podej-
mowane są w ramach funkcjonowania Sieci - rodziny szkół 
i placówek, które wspierają się w rozwoju, dzielą się do-
świadczeniami i przykładami dobrych praktyk. Serdecznie 
zapraszamy.

Zespół Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień
w składzie:

Halina Nawrotek (koordynator Zespołu)
Joanna Kaczmarska

Paweł Nowak
Krystyna Pac-Marcinkowska

Ewa Wierbiłowicz
Beata Lis

ZAPRASZAMY szkoły i placówki 
do elitarnego grona 
Dolnośląskiej Sieci Szkół 
Wspierających Uzdolnienia

Zapraszamy  również na szkolenia oraz konsultacje 
indywidualne na temat pracy z uczniem zdolnym. 

W naszej ofercie są między innymi następujące pro-
pozycje: 

• Lider szkolnego zespołu wspierania uzdolnień (kurs 
doskonalący);

• Diagnoza zainteresowań i uzdolnień uczniów ja-
ko podstawa wspierania ich w indywidualnym rozwoju 
(warsztaty, rada pedagogiczna);

• Coaching w pracy z uczniem uzdolnionym (warszta-
ty, rada pedagogiczna);

• Indywidualny program nauki i indywidualny tok na-
uki jako formy wsparcia ucznia zdolnego (warsztaty, ra-
da pedagogiczna); 

• Jak skonstruować szkolny program rozwijania zain-
teresowań i wspierania uzdolnień? (warsztaty, rada pe-
dagogiczna);

• Model pracy z uczniem zdolnym w praktyce szkol-
nej (warsztaty, rada pedagogiczna).

• Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje. 

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ
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W październiku bieżącego roku realizowany był w Po-
lanicy Zdroju dwudniowy grant Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty pt. Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szan-
są na rozwój ucznia – wspieranie uzdolnień a doradztwo 
zawodowe. Wyraźnie dwuczłonowy tytuł miał podkreślić, 
że mocno osadzony w tradycji województwa Dolnośląski 
System Wspierania Uzdolnień korzystnie wpływa na roz-
wój ucznia, a wspieranie uzdolnień jest integralnym ele-
mentem kreowania ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia. 
Związki doradztwa zawodowego z pracą na rzecz wspiera-
nia uzdolnień uczniów są na tyle wyraźne, że nie trzeba ich 
szczególnie wyjaśniać. Warto jednak zauważyć, że zmieni-
ło się prawo oświatowe dotyczące doradztwa zawodowe-
go i zmienił się ogólny klimat wokół zagadnienia. Do zadań 
szkół i placówek oświatowych również przed reformą na-
leżały zadania związane z pomaganiem uczniom w uświa-
damianiu dalszej drogi kształcenia i wyboru zawodu, lecz 
sposób realizacji tego ważnego zadania był potraktowa-
ny, również w prawie oświatowym, dość powierzchownie. 
Filozofia zmiany dotyczy zakresu wsparcia, realizowanych 
treści i jasnego określenia, że doradztwo wymaga skoor-
dynowanych, systemowych działań, pracy wszystkich na-
uczycieli i sojuszu z instytucjami wspierającymi oświatę 
oraz pracodawcami. Realizatorom grantu, czyli członkom 
Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień i Ze-
społu ds. kształcenia zawodowego, zależało na wyekspo-
nowaniu treści związanych z pracą z uczniem zdolnym na 
rzecz wspierania go w kontynuacji nauki i wyborze zawodu 
– decyzji niesłychanie ważnych dla wszystkich młodych lu-
dzi, w tym tych obdarzonych dużymi zdolnościami ogólny-
mi i kierunkowymi.

Dwa dni grantu były bardzo intensywne, wypełnio-
ne różnymi treściami z zakresu pracy z uczniem zdolnym 
i doradztwa zawodowego. Pierwszy wykład wygłosiła Hali-
na Nawrotek, Koordynator Zespołu DCWU, na temat Efek-
tywne sposoby wspierania uzdolnień i zainteresowań ucz-
niów oraz szkolnego doradztwa zawodowego – założenia 
koncepcji Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. 
Przypomniała o długiej tradycji Dolnośląskiej Sieci Szkół 
Wspierających Uzdolnienia i wyeksponowała wyzwania, 
jakie stoją przed szkołami w związku z dokonującą się re-
formą. Ewa Norkowska, Kierownik Zespołu ds. kształcenia 
zawodowego, w swoim wystąpieniu pn. Rola nauczyciela 

i rodzica w doradztwie. Aktualne przepisy prawa oświato-
wego w zakresie doradztwa zawodowego w Polsce bardzo 
mocno zaakcentowała potrzebę dialogu między środowi-
skiem rodzinnym i szkolnym uczniów, by wspierać ich w ży-
ciowych wyborach, dotyczących kształcenia i wyboru za-
wodu. Ostatnie wystąpienie Krystyny Pac-Marcinkowskiej 
i Małgorzaty Reichel pt. Potrzeba doradzania uczniom o zi-
dentyfikowanych zainteresowaniach i uzdolnieniach w wy-
borze dalszej ścieżki kształcenia oraz przyszłego zawodu 
było dopełnieniem wcześniej zasygnalizowanych treści, 
podkreślało rangę doradztwa zawodowego w przygotowy-
waniu ucznia szczególnie uzdolnionego do funkcjonowania 
na rynku pracy.

Merytoryczny przekaz, związany z problematyką kon-
ferencji, miał również miejsce podczas trzygodzinnych 
warsztatów, przeprowadzonych metodą karuzeli w cią-
gu dwóch dni: każdy uczestnik grantu uczestniczył w war-
sztatach, prowadzonych z podziałem na 25-osobowe gru-
py. Warsztaty Szkolne programy doradztwa zawodowego 
prowadziła Małgorzata Reichel, Rozpoznawanie zdolno-
ści i zainteresowań uczniów w kontekście wspierania ich 
w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej – narzędzia 
i metody stosowane w praktyce szkolnej – Krystyna Pac-
-Marcinkowska, Praktyczne wykorzystanie zdiagnozowa-
nych przez szkołę zdolności i zainteresowań uczniów w re-
alizacji szkolnych zadań z zakresu doradztwa zawodowe-
go – Halina Nawrotek, Skuteczny system doradztwa za-
wodowego w szkole – Ewa Norkowska. Część warsztatowa 
pozwoliła obecnym na konferencji dyrektorom, nauczy-
cielom, doradcom zawodowym prowadzić efektywny dia-
log, dzielić się cennymi doświadczeniami z własnej prak-
tyki szkolnej. Podsumowaniem warsztatów był kończący 
grant panel dyskusyjny Przykłady dobrych praktyk z obsza-
ru wspierania uzdolnień i doradztwa zawodowego. Ważne 
wydarzenie edukacyjne o zasięgu wojewódzkim otworzy-
ła i zamknęła Mariola Kolan, Zastępca Dyrektora Wydzia-
łu Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego, któ-
ra jeszcze raz podkreśliła rangę doradztwa zawodowego 
we wspieraniu uczniów o ponadprzeciętnych zdolnościach 
i uzdolnieniach. 

Realizatorzy grantu

Grant Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:
Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą  
na rozwój ucznia - wspieranie uzdolnień  
a doradztwo zawodowe
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SNOS, czyli Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych 
to bynajmniej nie nowe pojęcie w praktyce szkolnej. Moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że utrwalone jest w edukacji 
powszechnej od zawsze, a wskaźnik jego natężenia w dużej 
mierze określa jakość nauczania. Szkoła powinna być prze-
cież miejscem rozwoju każdego ucznia, miejscem progresu 
poznawczego na miarę indywidualnych możliwości. Trudno 
sobie zapewne wyobrazić, że uczeń, podlegając oddziaływa-
niom szkoły, nie podwyższa swojej wiedzy z obszarów obję-
tych przedmiotami szkolnymi. Dość łatwo natomiast o reflek-
sję, że spora część uczniów nie osiąga wyników adekwatnych 
do potencjalnych zdolności. Ponadto szkoła docenia często 
tylko fragment aktywności poznawczej ucznia. Dzieje się tak 
wtedy, gdy jego zainteresowania wykraczają poza obowiąz-
kowe treści, wpisane w wymagania podstawy programowej, 
i nie są ani dostrzegane, ani tym bardziej doceniane.

Definicja Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkol-
nych (z ang. Underachievement syndrome) sprowadza się do 
określenia sytuacji niewykorzystywania możliwości jednostek 
uzdolnionych, co przejawia się w dużej rozbieżności pomię-
dzy ocenami szkolnymi dziecka a jego wysokim potencjałem, 
odzwierciedlonym w inteligencji i twórczości, mierzonych wy-
standaryzowanymi narzędziami i opiniami różnych podmiotów. 

SNOS dotyczy zatem uczniów, którzy pracują poniżej swo-
ich możliwości, roztrwaniając niejako  bogate zasoby móz-
gu. Przyczyn takiego stanu jest wiele, ich źródło pojawia się 
w środowisku rodzinnym, szkolnym lub wynika z cech indywi-
dualnych, osobniczych ucznia.  Podejmując dyskusję na temat 
zjawiska, warto jednak skoncentrować się na tych aspektach, 
które bezpośrednio zależą od szkoły i nauczycieli.

Trudno dokonać hierarchizacji przyczyn SNOS tkwiących 
w środowisku szkolnym, ale na pewno należy dokładnie roz-
ważyć problem niewykorzystania potencjału intelektualnego 
i twórczego uczniów zdolnych, uchodzących za zupełnie prze-
ciętnych, a  nawet funkcjonujących na poziomie poniżej prze-
ciętnej, charakteryzującej daną populację dzieci i młodzieży. 
Rozbieżności między dużymi możliwościami uczniów a ich ni-
skimi osiągnięciami szkolnymi, wyrażonymi ocenami, bywają 
czasem  rażące. 

Postawienie sobie pytania, czy w naszej szkole uczniowie 
zdolni uzyskują rezultaty zgodne z ich potencjałem poznaw-
czym i twórczym jest oczywiście początkiem drogi ku dosko-
naleniu pracy, a więc działań projakościowych. Partykuła czy, 
niezależnie, czy doczeka się odpowiedzi twierdzącej, czy za-
przeczającej, musi uruchomić w szkole decyzję o uruchomie-
niu wielu narzędzi pedagogiczno-psychologicznych, ich wni-
kliwą analizę, połączoną z formułowaniem wniosków i reko-
mendacji do dalszej aktywności na rzecz wspierania uczniów 
zdolnych. 

Omawianym zjawiskiem  w polskiej przestrzeni edu-
kacyjnej zajmowała się między innymi dr hab. Barba-
ra Dyrda, która przedstawiała specyfikę i przyczyny Syn-
dromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów 
w świetle współczesnej literatury pedagogiczno-psycholo-
gicznej, ale też we własnych pracach naukowych, opartych 
na wnikliwych badaniach ilościowych i jakościowych, prze-
prowadzanych bezpośrednio w szkołach. W swojej dzia-
łalności naukowej i pedagogicznej związana była z Uniwer-
sytetem Śląskim, ale szybko stała się niekwestionowanym 
autorytetem w dziedzinie badań i opisu SNOS oraz efek-
tywnej pracy z uczniem zdolnym. To dzięki jej badaniom 
 i publikacjom – jak pisze Krzysztof Szmidt  – polski pedagog 
naukowiec, a także nauczyciele i psychologowie po raz pierw-
szy w takim szerokim zakresie dowiedzieli się o teorii i tera-
pii SNOS.

Wśród przyczyn uaktywniających SNOS wymienia się mię-
dzy innymi niewystarczającą lub niewłaściwą diagnozę psy-
chologiczno-pedagogiczną, brak obiektywizmu w nauczyciel-
skim ocenianiu połączony z zaniżoną samooceną ucznia, za 
mało podmiotowe podejście do ucznia, nieobecność sprzyja-
jących warunków do eksponowania i rozwijania twórczości. 
Każdemu z wymienionych czynników warto się przyjrzeć bli-
żej.

Pierwsza podana przyczyna, związana z niewystarczającą 
albo błędną diagnozą, warunkuje inne źródło zjawiska, mia-
nowicie brak właściwej indywidualizacji w procesie kształce-
nia. Obowiązek indywidualizacji jest wpisany w wiele mini-
sterialnych rozporządzeń, ale wydaje się ciągle niespełniony 
ze względu na niewykorzystywanie narzędzi, pozwalających 
poznać mocne strony uczniów – ich wieloraką inteligencję, 
predyspozycje, zdolności, uzdolnienia, talent twórczy, cechy 
osobowościowe, przybliżające do edukacyjnego sukcesu. Wy-
niki takiej diagnozy, wzbogacone analizą wykonywanych prac, 
informacją o uzyskiwanych ocenach i rodzajach aktywności, 
stają się fundamentem spersonalizowanej pracy z uczniem. 
Dobra diagnoza eliminuje również psychologiczny mechanizm 
negatywnej samospełniającej się przepowiedni, która, wbrew 
obiektywnym przesłankom, sytuuje ucznia wśród osób o błęd-
nie oszacowanym potencjale, innych możliwościach i potrze-
bach. 

Szkolne ocenianie bywa czasem poważną  barierą w sty-
mulowaniu rozwoju  ucznia zdolnego. Nagradzanie wiedzy 
odtwórczej oraz myślenia konwergencyjnego, przy jedno-
czesnym niedocenianiu lub niezauważaniu zdolności twór-
czych i myślenia dywergencyjnego, powoduje często u mło-
dego człowieka postawę konformistyczną, uległą wobec ze-
wnętrznego nacisku. Uczeń rezygnuje z ryzyka zadawania py-
tań, proponowania oryginalnych, opartych na intuicji i wyob-

Syndrom Nieadekwatnych  
Osiągnięć Szkolnych w edukacji  
ucznia zdolnego
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raźni rozwiązań na rzecz nagrody w postaci wysokiej oceny za 
wpisanie się w oczekiwany model odpowiedzi. W dalszej per-
spektywie doprowadza to do zaniku samodzielności i otwar-
tości, osłabia poczucie własnej wartości. Powtarzane badania 
wykazują, że zdolności intelektualne typu dywergencyjnego 
są odwrotnie proporcjonalne do wieku uczniów, czyli  dzie-
ci z pierwszego etapu kształcenia wykazują znacząco większe 
umiejętności twórcze niż ich starsi koledzy, którzy nauczyli 
się już pewnego standardu funkcjonowania w szkole, niestety 
niekorzystnego dla rozwoju, w dużej mierze opartego na pod-
porządkowaniu i bierności. 

Dużą stratą dla ucznia zdolnego jest sytuacja, kiedy na-
uczyciel – na bazie poczynionych obserwacji – zakwalifikuje 
go do grupy uczniów przeciętnych czy wręcz niezdolnych. Nie 
kreuje wtedy sytuacji edukacyjnych, które pozwoliłyby na in-
tensyfikację rozwoju dziecka, a takie, które rozleniwiają in-
telektualnie i zniechęcają, utrwalając dodatkowo przekona-
nie o niedoborach intelektualnych.

Czasami mamy do czynienia z celowo zaniżonymi aspira-
cjami uczniów zdolnych, którzy uważają, że sytuacja prze-
ciętnych rówieśników jest korzystniejsza. Myślenie takie ob-
jawia się, gdy istnieje w zespole klasowym niezdrowa rywali-
zacja, presja rówieśników utrudnia funkcjonowanie na właś-
ciwym dla siebie poziomie, stawia się zbyt niskie lub zbyt wy-
sokie wymagania albo obciąża dodatkowymi, nieatrakcyjnymi 
dla zainteresowanego,  zadaniami. Należy w praktyce szkol-
nej zrezygnować z myślenia, że formą wsparcia ucznia zdol-
nego jest zadawanie mu więcej zadań do wykonania. Nie po-
winien przecież myśleć, że ponosi karę za ponadprzeciętność, 
a zabieranie wolnego czasu może być właśnie tak odbierane 
przez młodego człowieka, który ma najczęściej własne zain-
teresowania, nie zawsze zbieżne z wymaganiami programo-
wymi. Oczekujmy od niego rozwiązywania problemów stawia-
nych całej klasie, ale na poziomie odpowiadającym jego wy-
sokim możliwościom poznawczym i twórczym. Angażujmy go 
w działania zespołowe, by mógł doskonalić swoje kompeten-
cje społeczne i spełniać się w roli osoby, która pomaga innym 
w nauce, w zrozumieniu omawianych zagadnień. Niech po-
czuje satysfakcję z powodu swoich dokonań, ale niech też po-
każe, że sukcesem można się dzielić i świętować jego osiąg-
nięcie z innymi. Kluczem zaś do oceny edukacyjnych rezul-
tatów pracy ucznia zdolnego (i każdego innego) jest takso-
nomiczna skala wartościowania wiedzy i umiejętności. Uczeń 
zdolny w większości sytuacji będzie na poziomie umiejętno-
ści rozwiązania problemu, pokazania zastosowania w prakty-
ce, twórczego przekształcenia etc.

Wśród czynników szkolnych, wpływających na ujawnienie 
się symptomów SNOS, jest też stres szkolny, który potrafi pa-
raliżować  i negatywnie wpływać na relacje nauczyciela i ucz-
nia zdolnego. O ile stres na niskim poziomie potrafi działać 
mobilizująco, o tyle stres o dużym natężaniu, a co gorsza – 
powtarzający się, raczej demotywuje i wyzwala mechanizm 
ucieczkowy. Wysokie napięcie emocjonalne może być wywo-
ływane przez zbyt sztywne, mało elastyczne ocenianie, po-
legające na koncentrowaniu się nauczyciela na wyszukiwa-
niu błędów, a nie mocnych stron w pracy ucznia. Uczeń am-
bitny, któremu zależy na ocenie szkolnej, przestanie być ot-
warty na twórcze myślenie, które nie zawsze doprowadza do 
właściwego wyniku, zacznie operować algorytmiką i schema-

tyzmem. Uczeń zdolny, ale pozbawiony większych aspiracji, 
chcąc uniknąć nieprzyjemnego uczucia, przestanie w szkole 
ujawniać swój potencjał. Dr hab. Dorota Turska sygnalizuje, 
że szkoła, manipulując nagrodami i karami, doprowadza do 
wzrostu uległości wobec sterowania zewnętrznego, narzuce-
nia wzorców niezgodnych z autonomicznymi decyzjami ucz-
nia, a to przecież zjawisko niepożądane dla rozwoju jednost-
ki wyróżniającej się wysokim potencjałem.

Równie niepożądane jest, by uczniowie o dużych możli-
wościach poznawczych i twórczych mieli zaburzony obraz sa-
mych siebie. Trzeba mocno ich wspierać w dobrym komuniko-
waniu się z otoczeniem, okazywaniu autentycznych emocji, 
rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem 
społecznym. Niezabezpieczenie potrzeb ucznia w tym zakre-
sie powoduje niskie poczucie własnej wartości, frustrację eg-
zystencjalną, w efekcie - brak chęci i siły do osiągnięcia am-
bitnych i realnych celów.

Nauczyciele, zadając sobie pytanie o obecność SNOS we 
własnej szkole, powinni znać listę cech i zachowań służących 
rozpoznaniu tych, którzy ulegli mechanizmowi. Są to mię-
dzy innymi: widoczna dysproporcja pomiędzy wysokim po-
ziomem zdolności poznawczych, ujawniających się m.in. 
w umiejętności formułowania pytań problemowych i hipo-
tez a niskim poziomem wykonywanych testów wiadomości 
i zadań domowych, rozbieżność pomiędzy doskonałą orienta-
cją w literaturze dobranej osobiście a brakiem wiedzy o lek-
turze obowiązkowej, szerokie zainteresowania pozaszkolne 
i minimalny wysiłek włożony w sformalizowaną edukację, roz-
bieżność pomiędzy poziomem prac ustnych i pisemnych, kon-
centrowanie uwagi na wybranych przedmiotach, a w ich obrę-
bie - na wybranych zagadnieniach. 

Poszukując uniwersalnej recepty na walkę z niepożąda-
nym zjawiskiem, przede wszystkim  należy zadbać o urucho-
mienie diagnozy wstępnej, która nam wskaże ucznia zdolne-
go, niekoniecznie w nomenklaturze szkolnej określanego jako 
dobry czy bardzo dobry. Dalej, ciągle pogłębiając diagnozę, 
zaproponować - najlepiej w porozumieniu z rodzicami ucznia 
i innymi nauczycielami -  mocno zindywidualizowaną ścieżkę 
rozwoju, zabiegając o harmonijny rozwój indywidualny i spo-
łeczny młodego człowieka. Nauczyciel jako refleksyjny prak-
tyk  powinien słuchać swojej pedagogicznej intuicji, ale musi 
też czuć imperatyw, by zdobyć dowody na potwierdzenie swo-
ich przeczuć. One szybko podpowiedzą, jak pracować z ucz-
niem zdolnym, ponadprzeciętnym, twórczym w sposób, któ-
ry uszanuje jego autonomię, pozwoli spożytkować wysoki po-
tencjał na rzecz dobra wspólnego.
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Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej pań-
stwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwój doradztwa zawodowego. Do 
31 sierpnia 2017 r. doradztwo zawodowe realizowane w for-
mie rozproszonych działań nie spełniało swojej funkcji – bra-
kowało im skuteczności, co w efekcie uniemożliwiało reali-
zowanie przydzielonych im przez ustawodawcę celów. Wpro-
wadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących doradztwa 
zawodowego oraz udostępnienie materiałów wspierających 
działania szkół w tym obszarze ma stworzyć warunki do zwięk-
szenia efektywności realizacji zadań z zakresu doradztwa za-
wodowego w systemie oświaty, co może przyczynić się do po-
dejmowania przez uczniów trafnych decyzji związanych z wy-
borem zawodu i kierunku kształcenia.

W myśl art.1 pkt 19 ustawy Prawo oświatowe1 system 
oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów 
do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Na gruncie ustawy 
szkoły zostały zobowiązane do opisania w swoich statutach or-
ganizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowe-
go (WSDZ), a zajęcia z zakresu doradztwa określono jako jed-
ną z podstawowych form działalności dydaktyczno - wycho-
wawczej szkoły. Stworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Do-
radztwa Zawodowego powinno być poprzedzone diagnozą sta-
nu doradztwa w szkole oraz potrzeb trzech zasadniczych grup 
adresatów działań WSDZ: uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Wyniki diagnozy mogą posłużyć do określenia:
1) celów realizacji doradztwa zawodowego w szkole da-

nego typu,
2) priorytetowych działań związanych z doradztwem za-

wodowym w odniesieniu do poszczególnych adresatów,
3) realizatorów działań zaprojektowanych w WSDZ,
4) zasobów materialnych przydatnych do realizacji zapla-

nowanych działań,
5) sojuszników – sieci współpracy,
6) ramowego planu realizacji działań związanych z do-

radztwem zawodowym w danym roku szkolnym,
7) sposobów monitorowania i ewaluacji WSDZ.
Organizacja WSDZ powinna być określona tak, aby wszy-

scy uczniowie objęci byli działaniami informacyjnymi i orien-
tacją zawodową. Aby osiągnąć spójność działań, należy za-
planować i skoordynować działalność dla całego cyklu edu-
kacyjnego. 

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenia, 
w których określone zostały:

1) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów 
szkół, w tym minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu do-
radztwa zawodowego2,

2) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, 
warunki, sposób realizacji i organizacji doradztwa zawodowe-
go w szkołach i placówkach oraz wymagania w zakresie przy-
gotowania osób realizujących zadania doradztwa zawodowe-
go w szkołach i placówkach, uwzględniając rolę doradztwa 
zawodowego we wspieraniu uczniów i słuchaczy w procesie 
podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych3. 

Minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa za-
wodowego określony został na poziomie 10 godzin w roku 
w klasach VII i VIII szkoły podstawowej oraz 10 godzin w cyklu 

nauczania w LO, technikum i branżowych szkołach I stopnia. 
Dyrektor szkoły został zobowiązany do ustalenia dla poszcze-
gólnych klas i oddziałów, z uwzględnieniem ramowych planów 
nauczania, tygodniowego rozkładu zajęć m.in. z zakresu do-
radztwa zawodowego.

Od 1 września 2018 r. tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć doradców zawodowych prowadzących zaję-
cia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu usta-
la organ prowadzący szkołę, jednak nie więcej niż 22 godzi-
ny tygodniowo. Zajęcia, co do zasady, prowadzić powinni na-
uczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu doradztwa za-
wodowego. Ustawodawca, mając na uwadze brak wykwali-
fikowanych kadr, wprowadził przepis przejściowy, wg które-
go, w przypadku braku w szkole doradcy zawodowego do roku 
szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powie-
rzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego in-
nemu nauczycielowi lub - za zgodą kuratora oświaty - osobie, 
niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie uzna-
ne przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia da-
nych zajęć (podstawa prawna: § 10 rozporządzenia w sprawie 
doradztwa zawodowego). 

Przedmiotowe rozporządzenie określa, że doradztwo za-
wodowe polega na realizacji w publicznych przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego, w publicznych szko-
łach i publicznych placówkach, zaplanowanych i systematycz-
nych działań mających na celu wspieranie uczniów i słucha-
czy w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyj-
nych i zawodowych. Działania w zakresie doradztwa zawodo-
wego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 
obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstęp-
ne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie 
i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Działania w zakre-
sie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych 
obejmują orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 
uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych 
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawa-
nie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. Działania w za-
kresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół pod-
stawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych mają na ce-
lu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świa-
domego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształce-
nia i zawodu z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień 
i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat syste-
mu edukacji i rynku pracy. Ponadto doradztwo zawodowe ma 
być realizowane podczas bieżącej pracy z uczniami w formie 
zintegrowanych działań nauczycieli, w tym wychowawców, 
doradców zawodowych, pedagogów, psychologów w obszarze 
doradztwa zawodowego. Ustawodawca przypisał poszczegól-
nym nauczycielom zadania z obszaru doradztwa zawodowego, 
uznając tym samym, że nie jest to wyłącznie obowiązek do-
radcy zawodowego. Ilustruje to tabela 1.

Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program re-
alizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
Program określa: 

Co warto wiedzieć o organizacji  
doradztwa zawodowego w obecnym 
systemie oświaty?
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1) działania związane z realizacją doradztwa zawodowe-
go, w tym: 

a) tematykę działań, z uwzględnieniem treści programo-
wych określonych w rozporządzeniu oraz oddziałów, których 
dotyczą te działania,

b) metody i formy realizacji działań, z uwzględnieniem 
udziału rodziców w tych działaniach, w szczególności przez 
organizację spotkań z rodzicami, z wyjątkiem szkół policeal-
nych i szkół dla dorosłych, 

c) terminy realizacji działań, 
d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych 

działań, 
2) podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realiza-

cji działań – z uwzględnieniem odpowiednio potrzeb uczniów, 
słuchaczy i rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań 
związanych z doradztwem zawodowym. 

Program opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczy-
ciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa 
zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. 
Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku 
szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zatwier-
dza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradz-
twa zawodowego.

Doradztwo zawodowe ma być procesem, który rozpoczyna 
się w okresie przedszkolnym i jest kontynuowany na kolejnych 
etapach edukacyjnych. Stąd też  treści programowe dla każ-
dego etapu edukacyjnego pogrupowano w tych samych dzia-
łach tematycznych:

1. Poznanie siebie.
2. Świat zawodów i rynek pracy. 
3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.
4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji 

edukacyjno-zawodowych. 
Różni je zakres treści zajęć, dopasowany do potrzeb 

i możliwości dzieci/uczniów, do których są kierowane. Treści 
programowe dla przedszkoli, poszczególnych typów szkół oraz 
placówek oświatowych znajdują się w załącznikach do rozpo-
rządzenia w sprawie doradztwa zawodowego.

Tabela 1.

Doradztwo zawodowe na poszczególnych etapach edukacji Kto realizuje?

preorientacja zawodowa w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zajęciach edukacyjnych prowa-
dzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego 

nauczyciele prowadzący te 
zajęcia 

orientacja zawodowa w klasach I–VI SP na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z za-
kresu kształcenia ogólnego 

nauczyciele prowadzący te 
zajęcia 

w klasach VII i VIII SP oraz w szkołach ponadpodstawowych na obowiązkowych zajęciach 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu 
kształcenia w zawodzie 

nauczyciele prowadzący te 
zajęcia 

w klasach VII i VIII SP, w branżowych szkołach I stopnia, LO i technikach, z wyjątkiem szkół 
dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego 

doradcy zawodowi posiadający 
kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela doradcy 
zawodowego 

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki do-
kształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych na zajęciach związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu, prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

doradcy zawodowi, pedagodzy, 
psycholodzy lub inni nauczycie-
le, prowadzący te zajęcia 

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół 
dla dorosłych, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem wychowawca klasy 

w przedszkolach, SP i ponadpodstawowych w ramach wizyt zawodoznawczych, które 
mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów i słuchaczy środowiska pracy w wybranych za-
wodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe 
lub w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy 

nauczyciel organizujący wyjście 

Ustawodawca uznał ponadto, że pewne treści z zakresu 
doradztwa będą realizowane w szkole w ramach pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. Stąd znajdujemy w przedmioto-
wym rozporządzeniu4 zapisy:

1) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 
w formie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz porad i kon-
sultacji.

2) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zin-
tegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w for-
mie: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć związanych z wy-
borem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów 
szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, 
porad i konsultacji oraz warsztatów.

W związku z powyższym zadania doradcy zawodowego 
ustawodawca opisał w dwóch aktach prawnych: rozporządze-
niu w sprawie doradztwa zawodowego oraz rozporządzeniu 
w sprawie organizacji i zasad udzielania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej. Zadania doradcy zawodowego zebra-
no w tabeli 2. 

Realizację zajęć z doradztwa zawodowego odnotowuje się 
w dzienniku innych zajęć stosownie do zapisu § 11 rozporzą-
dzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki doku-
mentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 
poz. 1646). Zgodnie z § 18. rozporządzenia doradca zawodo-
wy zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowa-
dzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich 
zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych 
dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytu-
cjami, z którymi współdziała podczas wykonywania swoich za-
dań, oraz imiona i nazwiska słuchaczy objętych różnymi form-
ami pomocy.

Jednakże w związku z tym, że zajęcia z doradztwa zawo-
dowego obejmują wszystkich uczniów odpowiednich klas (od-
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działów), mogą być one dokumentowane również w dzienni-
kach zajęć lekcyjnych. Takie rozwiązanie sugeruje zapis roz-
porządzenia w sprawie ramowych planów nauczania (Dyrek-
tor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla 
poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy: 1) rozkład zajęć, 
a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie za-
ocznej – semestralny rozkład zajęć: 2) obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych; 3) zajęć z wychowawcą; 4) zajęć rewalidacyj-
nych dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęć z zakresu do-
radztwa zawodowego.). 

Z uwagi na to, iż nie jest możliwe dokonanie oceny, czy 
uczeń właściwie skorzysta z zaproponowanego wsparcia, a tak-
że, czy w konsekwencji działań realizowanych przez szkołę je-
go decyzje okażą się słuszne, w rozporządzeniu w sprawie do-
radztwa zawodowego wprowadzono regulację, zgodnie z któ-
rą zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego nie podlegają oce-
nianiu i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy progra-
mowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

Prawidłowo realizowane działania w zakresie doradz-
twa zawodowego zakładają aktywne uczestnictwo rodziców/
prawnych opiekunów dziecka/ucznia. Ustawodawca wska-
zał, że metody i formy realizacji działań w zakresie doradz-
twa muszą uwzględniać udział rodziców w tych działaniach, 
w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami oraz 
ich potrzeby. Rodzice w rzeczywistości są pierwszymi dorad-
cami dziecka już od najmłodszych lat. Ich rolą jest:

1) Uczenie dzieci umiejętności kluczowych, warunkujących 
efektywne funkcjonowanie w życiu (umiejętność nawiązywa-
nia kontaktów międzyludzkich, zdolność komunikowania się 
z otoczeniem, umiejętność pracy w zespole, zdolność podej-
mowania decyzji, umiejętność stawiania sobie celów i ich re-
alizowania,  zdolność rozwiązywania problemów, świadomość 
swoich możliwości i ograniczeń, umiejętności organizacyjne, 
zdolność wprowadzania innowacji, odporność na stres).

Rozporządzenie w sprawie ppp Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego

prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształ-
cenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań 
 i uzdolnień uczniów 

systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów  
i słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe w celu 
wsparcia uczniów w planowaniu kształcenia i kariery zawo-
dowej 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edu-
kacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu 
kształcenia 

prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o któ-
rych mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy 

współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnie-
niu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu 

koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizo-
wanej przez szkołę i placówkę 

współpraca z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 
wychowawcami, psychologami lub pedagogami w tworzeniu 
i zapewnianiu ciągłości działań określonych w wewnątrz-
szkolnym systemie doradztwa zawodowego 

wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 
i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej 

wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, 
psychologów lub pedagogów w zakresie realizacji działań 
określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego syste-
mu doradztwa zawodowego

w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub pla-
cówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, 
wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizują-
cego w/w zadania

w przypadku braku w szkole doradcy zawodowego, do roku 
szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może po-
wierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego 
innemu nauczycielowi lub za zgodą kuratora oświaty osobie, 
niebędącej nauczycielem, która posiada przygotowanie 
uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadze-
nia danych zajęć

2) Pomoc dzieciom w rozpoznaniu ich zainteresowań, 
uzdolnień, systemu wartości, cech osobowości (rozwój za-
czyna się w środowisku rodzinnym, a każdy rodzic powinien 
zapewniać dziecku dobry start - powinien pobudzać, inspiro-
wać, wspierać).

3) Wpływ na wybory edukacyjno-zawodowe dzieci -  si-
ła oddziaływania rodziców na dziecko tkwi m.in. w tym, że 
są oni osobami znaczącymi dla dziecka, z czego wynika  tak 
ważny wpływ zdania rodziców na wybory dokonywane przez 
dzieci.

Nowe myślenie o doradztwie edukacyjno-zawodowym za-
kłada, że będzie ono  procesem rozpoczynającym się w okre-
sie przedszkolnym, który będzie kontynuowany na kolejnych 
etapach edukacyjnych. Działania podejmowane przez na-
uczycieli powinny mieć charakter planowy i systematyczny, 
a ich celem jest wspieranie uczniów i słuchaczy w procesie 
podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodo-
wych. Wsparciem dla realizacji doradztwa zawodowego mo-
gą być przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ra-
mach projektu Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych przykładowe programy pre-
orientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowe-
go dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania orga-
nizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu do-
radztwa zawodowego (WSDZ), które mogą być wykorzystywa-
ne przez szkoły i placówki w realizacji zadań wynikających ze 
wspomnianego rozporządzenia.5

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 

(Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)
• Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w spra-

Tabela 2.
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wie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 
2017 poz. 703)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 
sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 
2018 poz. 1675)

• Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wy-
chowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i do-
radców zawodowych (Dz.U. 2018 poz. 1601)

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko-
ły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz.U. 2017 poz. 1646)

• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach (Dz.U. 2013 poz. 532 ze zm.)

• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w spra-
wie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach (Dz.U. 2017 poz. 1591 ze zm.)

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w spra-
wie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szko-
ły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

INSPIRACJE

Ochotnicze Hufce Pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 
kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 roku), są – obok in-
nych publicznych służb zatrudnienia – jedną z istotnych in-
stytucji rynku pracy. W myśl Ustawy Ochotnicze Hufce Pra-
cy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz 
przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społeczne-
mu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia 
i wychowania1. Działania Ochotniczych Hufców Pracy skie-
rowane są do dwóch grup młodzieży: zagrożonej wyklucze-
niem społecznym (młodzież w wieku powyżej 15 lat, która 
nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie 
kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół) oraz młodzie-
ży bezrobotnej w wieku 18-25 lat o zróżnicowanym pozio-
mie wykształcenia i kwalifikacjach zawodowych, wymaga-
jącej wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy. 

Ochotnicze Hufce Pracy, chcąc sprostać zadaniom z za-
kresu aktywizacji młodzieży, szczególny nacisk kładą na 
wspomaganie indywidualnego rozwoju jednostki przez 
walkę ze zjawiskiem marginalizacji i wykluczenia społecz-
nego, propagowanie doradztwa, poradnictwa zawodowe-
go i informacji zawodowej, upowszechnianie idei ucze-
nia się przez całe życie (Life Long Lerning), tzw. edukację 
ustawiczną, rozwój systemu szkoleń, kształcenia i dosko-
nalenia zawodowego oraz prowadzenie aktywnych progra-

mów rynku pracy dla młodzieży uczącej się, poszukującej 
pracy oraz absolwentów szkół różnego typu. 

Obecnie wybór ścieżki zawodowej odgrywa znaczą-
cą rolę w życiu młodego człowieka. Pierwsza decyzja za-
wodowa podejmowana jest w okresie adolescencji. Wów-
czas staje on przed wieloma trudnymi wyborami życiowy-
mi, ale jednym z trudniejszych jest właśnie wybór trafne-
go zawodu, ponieważ to, jaki zawód wybierze, jak się do 
niego przygotuje, zaowocuje w przyszłości odpowiedzią na 
pytania: kim będę?, jaką funkcję społeczną będę pełnił?  
Wg Bożeny Wojtasik istnieje mnóstwo czynników wpływa-
jących na decyzję zawodową. Jednak panuje zgoda co do 
tego, że należy przede wszystkim poznać siebie, zawody 
i dopasować siebie do zawodu2.

Stąd jednym z priorytetowych zadań realizowanych 
przez OHP jest właśnie wdrażanie aktywnych form zwal-
czania bezrobocia oraz nabywania umiejętności, pozwa-
lających poruszać się młodzieży po dynamicznie zmienia-
jącym się i wymagającym rynku pracy. Aby młodzież mo-
gła lepiej poznać panujące trendy na współczesnym rynku 
pracy, zdobyć wiedzę o sobie samym, określić swoje pre-
dyspozycje zawodowe i swobodnie poruszać się  w świe-
cie dorosłych, powinna otrzymać od momentu rozpoczę-
cia edukacji wsparcie ze strony doradcy zawodowego. Od 
tego, czy dobrze pokieruje on wyborami, będzie zależa-

Poradnictwo zawodowe 
w Ochotniczych Hufcach Pracy

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz.U. 2017 poz. 1646)

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 
2017 poz. 1575)

Ewa Norkowska
Nauczyciel konsultant, 

Kierownik ds. kształcenia zawodowego
DODN we Wrocławiu  

__________
1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 
poz. 996 ze zm.)
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 
2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2017 poz. 703)
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 
2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675)
4 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie za-
sad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 
poz. 532 ze zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placów-
kach (Dz.U. 2017 poz. 1591 ze zm.)
5 Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia te materiały na portalu 
doradztwo edukacyjno-zawodowe: http://doradztwo.ore.edu.pl/
programy-i-wsdz/
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ła przyszłość zawodowa młodego człowieka oraz to, ja-
kim będzie człowiekiem, jakie będzie wyznawał wartości. 
Wobec tego fundamentalnym celem doradcy zawodowego 
jest kierowanie procesem uczenia się młodego człowieka, 
nabywania przez niego kompetencji, mogących pomóc mu 
w odnalezieniu się na rynku pracy3.

W strukturach OHP w ramach realizacji II edycji rzą-
dowego programu Pierwsza Praca powstały Mobilne Cen-
tra Informacji Zawodowej. Ich misją jest przeciwdziała-
nie bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
młodzieży. Mobilnym Centrom Edukacji Zawodowej powie-
rzono trzy grupy zadań: udzielanie indywidualnych porad, 
prowadzenie warsztatowych zajęć grupowych i udziela-
nie informacji zawodowych. Klientami Mobilnych Centrów 
Informacji Zawodowej jest młodzież w wieku 15-25 lat, 
wśród której wyróżnia się trzy grupy: pierwsza – młodzież 
zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych i pocho-
dząca ze środowisk społecznie niedostosowanych, druga 
– młodzież gimnazjalna i szkół ponadgimnazjalnych, ab-
solwenci tych szkół i uczelni wyższych, trzecią grupę zaś 
stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, 
którzy w wolnym czasie od nauki chcą pracować i poprawić 
własną sytuację materialną4. 

Do głównych zadań doradcy zawodowego pracujące-
go w OHP jest prowadzenie indywidualnego oraz grupowe-
go poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pro-
wadzenie zajęć grupowych dla młodzieży szkół ponadpod-
stawowych z zakresu przygotowania do wejścia na rynek 
pracy oraz dla absolwentów szkół jeszcze ponadgimnazjal-
nych i ponadpodstawowych - przygotowanie młodzieży do 
planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz 
z uczniem Indywidualnego Planu Działania, wykonanie ba-
dań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzysta-
niem standardowych metod, np. Kwestionariusza Zainte-
resowań Zawodowych, oraz świadczenie wyspecjalizowa-
nych usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wy-
korzystaniem m.in. nowoczesnych technik przekazu infor-
macji opartych na technologii komputerowej.

Młodzież korzystająca z usług MCIZ może zdobyć wie-
dzę potrzebną do zintegrowania się z rynkiem pracy 
i umiejętności aktywnego, elastycznego planowania włas-
nego rozwoju zawodowego, uzyskać pomoc w zakresie za-
pobiegania wykluczeniu społecznemu oraz w znalezieniu 
zatrudnienia bądź uruchomienia własnej działalności go-
spodarczej. 

Usługi świadczone przez Mobilne Centra Informacji Za-
wodowej kierują się dziewięcioma podstawowymi zasada-
mi postępowania: mobilności – przemieszczanie się usłu-
godawcy i docieranie do miejscowości, nawet tych naj-
bardziej oddalonych od miasta, dostępności – każdy mo-
że przyjść i zasięgnąć porady, równości – dostęp do usług 
bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne itd., 
dobrowolności – klient wybiera świadomie i dobrowolnie 
tę formę pomocy, jaka mu odpowiada, swobodnego wybo-
ru – klient przy pomocy doradcy zawodowego planuje swój 

rozwój zawodowy, elastyczności – doradca musi być otwar-
ty na nowości i innowacje pedagogiczne, służące dosko-
naleniu jakości usług, poufności i ochrony danych osobo-
wych, nieodpłatnego korzystania z usługi, wiarygodności 
i rzetelności, obiektywizmu i tolerancji oraz zorientowania 
na klienta, czyli kierowanie się jego dobrem5. 

Doradcy zawodowi MCIZ docierają do młodzieży spe-
cjalnie oznakowanymi busami, aczkolwiek mają również 
swoją stacjonarną lokalizację. Dzięki busikowi dorad-
cy mogą docierać do najbardziej oddalonych miejscowo-
ści i pomagać tamtejszej młodzieży w planowaniu swojej 
ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

Mobilne Centra Informacji Zawodowej doskonale speł-
niają również swoją rolę w dostarczaniu usług informacji 
i poradnictwa zawodowego poprzez organizację różnego 
rodzaju przedsięwzięć w trakcie targów  pracy, giełd za-
wodów itp. 

Oprócz Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej na 
terenie Jeleniej Góry działają cztery  Młodzieżowe Cen-
tra Kariery (w Kowarach, Zgorzelcu, Lubaniu i Bolesław-
cu). Ich usługi są skierowane do młodzieży z lokalnych śro-
dowisk, chcącej skorzystać z usług doradców zawodowych 
i zasobów informacji edukacyjno-zawodowej. Mają za za-
danie przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, 
ukształtowanie w niej nawyku samokształcenia i kształce-
nia ustawicznego, przybliżenia jej procesu samozatrudnie-
nia poprzez uczenie podstawowych zasad ekonomii, komu-
nikacji i pracy w grupie, rozwijania umiejętności krytycz-
nego myślenia. Programy pracy MCK składają się z trzech 
obowiązujących modułów tematycznych: 

a) Informacja poradnictwa zawodowego6 – młodzież 
pod kierunkiem specjalisty dokonuje wyboru zawodu i dro-
gi dalszego kształcenia, opracowując indywidualny plan 
kariery edukacyjnej i zawodowej tzw. Portfolio dla mło-
dzieży. Każda osoba ma również możliwość wykonania te-
stu zainteresowań i uzdolnień zawodowych (tzw. Kwestio-
nariusz Zainteresowań Zawodowych),7 diagnozujący zain-
teresowania zawodowe w celu adekwatnego wyboru zawo-
du lub profilu kształcenia. Obejmuje on 11 skal zaintereso-
wań: artystyczne, badawcze, handlowe, komunikacyjne, 
konwencjonalne, mechaniczne, opiekuńcze, perswazyjne, 
przedsiębiorcze, realistyczne, społeczne oraz dwie skale 
kontrolne – aprobaty społecznej i reagowania na niepew-
ność.  

b) Pośrednictwo pracy  – mające na celu pomóc mło-
dzieży bezrobotnej i poszukującej pracy w znalezieniu za-
trudnienia, a pracodawcom w znalezieniu osób, mających 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

 c) Przedsiębiorczość – skierowany do młodzieży uczą-
cej się i wchodzącej dopiero na rynek pracy. Młodzież zdo-
bywa podstawowe informacje dotyczące założenia i pro-
wadzenia własnej firmy. 

Celem wsparcia jest zatem pomoc osobie w odnalezie-
niu własnego miejsca na rynku pracy bądź określenie ścież-
ki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji 
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zawodowych. Wsparcie to realizowane jest dzięki organi-
zacji m.in. warsztatów indywidualnego i grupowego po-
radnictwa zawodowego, spotkań informacyjnych, semina-
riów, prelekcji, wykładów, szkoleń zawodowych oraz mło-
dzieżowych grup wsparcia w zakresie rynku pracy. Celem 
tej grupy jest wypracowanie modelu ułatwiającego pro-
ces poszukiwania pracy, pierwszego wejścia na rynek pra-
cy po zakończonej edukacji dla absolwentów szkół, osób 
nieaktywnych zawodowo, uczących się lub kształcących. 
Zajęcia prowadzone są w formach warsztatowych, mają 
na celu rozwój kompetencji społecznych, interpersonal-
nych, organizacyjnych, technologicznych, które zwiększa-
ją szanse na dzisiejszym rynku pracy. 

W tym kontekście należy wspomnieć o Młodzieżowych 
Biurach  Pracy. Swoją uwagę koncentrują one nie tylko na 
pośrednictwie pracy, ale również realizują krótkotermino-
we zatrudnienie i wakacyjne formy aktywnego wypoczyn-
ku i pracy. W ramach usługi pośrednictwa pracy prowadzo-
ne jest pozyskiwanie i przyjmowanie ofert pracy, udziela-
nie pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnie-
nia pracowników na zgłoszone miejsca pracy, inicjowa-
nie i organizowanie kontaktów młodzieży z pracodawcami 
(np. targi pracy są formą realizacji otwartych ofert pracy 
w jednym miejscu jednocześnie na rzecz wielu pracodaw-
ców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, gieł-
dy pracy z kolei organizowane są w jednym miejscu, jed-
nocześnie na rzecz jednego lub kilku pracodawców z okre-
ślonej branży oraz osób bezrobotnych i poszukujących pra-
cy), informowanie młodzieży i pracodawców o prawach 
pracowniczych wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, 
w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy. 
Osoba poszukująca pracy ma też możliwość odbycia roz-
mowy z pośrednikiem, co powinno zakończyć się przedsta-
wieniem oferty pracy. Należy podkreślić, że pośrednictwo 
pracy prowadzone jest nieodpłatnie. 

Oferowane usługi charakteryzują się takimi cechami, 
jak: kompleksowość, czyli możliwość skorzystania z kil-
ku usług w jednym miejscu: informacji zawodowej, po-
radnictwa zawodowego czy zapoznanie się z ofertą pra-
cy, współpraca z samorządem, instytucjami oświatowy-
mi, organizacjami pozarządowymi, jednolity, ogólnopolski 
standard wysokiej jakości usług,  nowoczesne wyposaże-
nie, kompatybilność i zgodność ze standardami Unii Euro-
pejskiej, obszerne i rzetelne zasoby informacji zawodowej 
aktualizowane na bieżąco oraz profesjonalna i permanen-
tnie podnosząca swoje kwalifikacje kadra8.

Praca z młodzieżą, realizowana w Ochotniczych Huf-
cach Pracy, jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania 
oraz zapotrzebowanie na konkretną, realną pomoc. Jak 
wynika z dotychczasowo przeprowadzonych badań, in-
stytucje te cieszą się zainteresowaniem w środowisku lo-
kalnym, w szczególności zaś wzrasta zapotrzebowanie na 
usługi doradcze dla młodzieży i absolwentów9. Odpowied-
nie przygotowanie osoby do tzw. wejścia na rynek pracy 
zwiększa jej szansę na podjęcie zatrudnienia. 
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W roku 1999 powołano do życia nowe jednostki państwo-
wych służb zatrudnienia, które miały na celu zajmować się 
szeroko rozumianym poradnictwem zawodowym. Centra In-
formacji i Planowania Kariery Zawodowej stały się instytu-
cjami wyspecjalizowanymi w zakresie świadczenia usług 
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Od 2004 
roku ich zadania są realizowane w oparciu o Ustawę o Pro-
mocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. 

Do zadań centrów należy przede wszystkim świadcze-
nie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych i po-
szukujących pracy oraz wsparcie merytoryczne dla pra-
cowników Powiatowych Urzędów Pracy. Prowadzą one tak-
że poradnictwo zawodowe na rzecz pracodawców i ich 
pracowników. Centra współdziałają również z właściwymi 
organami oświatowymi, ze szkołami i uczelniami w zakre-
sie harmonizowania kształcenia i szkolenia zawodowego 
z potrzebami rynku pracy. Wspólnie ze szkołami wyższymi 
wspierają studentów, absolwentów i doktorantów w wej-
ściu na rynek pracy. W ramach współpracy ze szkołami po-
nadgimnazjalnymi i uczelniami prowadzone są zajęcia dla 
uczniów i słuchaczy, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. 

Z zadaniami centrów związanych jest wiele innych 
działań, w których uczestniczą ich pracownicy. Organizują 
oni konferencje dotyczące poradnictwa zawodowego, tar-
gi pracy i targi edukacyjne, a także przedsięwzięcia w ra-
mach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Europejskich Dni 
Pracodawcy czy Europejskiego Tygodnia Umiejętności Za-
wodowych. Pracownicy Centrów Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej biorą udział we wszystkich organizo-
wanych działaniach. 

Centra posiadają bazę informacji o zawodach, a ich 
pracownicy mają bogate doświadczenie w prowadzeniu 
różnego rodzaju szkoleń oraz dysponują szeroką ofertą 
diagnostyczną w postaci testów.

Zakres tematyczny prowadzonych w szkołach warszta-
tów dotyczy najczęściej rynku pracy (lokalnego, ogólno-
polskiego) oraz jego trendów rozwojowych. Mają one po-
móc uczestnikom w określeniu potencjału zawodowego 
i zaplanowaniu kariery, a także pozwolić im lepiej poznać 
i zrozumieć siebie, znaleźć mocne strony, wskazać obszary 
rozwojowe oraz zweryfikować predyspozycje. Osoby bio-
rące udział w warsztatach mogą poznać źródła informacji 
o zawodach i zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości. 

Oczywiście nie wyczerpuje to całości tematyki, którą 
oferują centra. Dla określonych grup odbiorców może ona 
obejmować również takie zagadnienia jak: zarządzanie 
stresem i techniki relaksacyjne, zarządzanie czasem, pra-
ca w multikulturowym zespole, elementy coachingu w do-
radztwie zawodowym, radzenie sobie z wypaleniem zawo-
dowym, metody, narzędzia i techniki stosowane w porad-
nictwie zawodowym, trafne dopasowanie stanowiska pra-
cy i ścieżki kariery zawodowej, techniki emisji głosu, ak-
tywne formy poszukiwania pracy, motywacja do pracy, 
wartość pracy.

Podstawą pracy doradczej, ze względu na jej specyfi-
kę, jest przede wszystkim rozmowa indywidualna i konsul-
tacja. W ramach świadczenia usługi poradnictwa zawodo-
wego wykorzystuje się narzędzia, metody i programy sto-
sowane w poradnictwie zawodowym, w tym standaryzo-
wane narzędzia diagnostyczne służące do badania uzdol-
nień, predyspozycji, zainteresowań i kompetencji. Ponad-
to korzysta się z zasobów informacji opracowanych lub 
zgromadzonych we własnym zakresie.

Dwoma narzędziami wdrożonymi i przekazanymi przez 
ministerstwo dla doradców zawodowych resortu rynku 
pracy są Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych i Na-
rzędzie Badania Kompetencji.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych to narzę-
dzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań 
zawodowych oraz potencjalnych możliwości rozwoju za-
wodowego. Na podstawie uzyskanych wyników doradca 
zawodowy może doradzić badanemu wybór zawodu odpo-
wiedni do jego zainteresowań i preferencji zawodowych 
oraz przekazać mu ważne informacje i wskazówki dotyczą-
ce kariery zawodowej. Wiedza ta pozwala uchronić przed 
podjęciem nietrafnych decyzji zawodowych. 

Narzędzie Badania Kompetencji umożliwia zbadanie 
osiemnastu kompetencji, które zostały podzielone na trzy 
kategorie: osobiste, społeczne i menadżerskie.

Innym ciekawym narzędziem, jakim dysponują dolno-
śląskie centra kariery, jest komercyjny test PerfomaSe. 
Składa się on z dwóch niezależnych od siebie, ale uzupeł-
niających się modułów: ECHO i DIALOG.  

PerformanSe – DIALECHO pokazuje obraz osoby w ści-
śle określonym momencie. Służy za podstawę rozmowy 
i pozwala znaleźć dwa lub trzy problemy dotyczące ad-

Centra Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej – możliwość korzystania z do-
świadczeń i wiedzy jednostek rynku pracy
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aptowania się badanego. Wskazuje otoczenie zawodowe, 
które w związku z tymi problemami może hamować roz-
wój kompetencji. Dla osoby badanej przeznaczony jest ra-
port, czyli dokument zawierający opis osobowości w kon-
tekście pracy. Złożony jest on z siedmiu rozdziałów: pierw-
sze wrażenie, praca, życie w społeczeństwie, stosunek 
do zwierzchników, reakcja na stres, otoczenie zawodowe 
oraz mocne strony/czułe punkty.

W każdym CIiPKZ pracuje przynajmniej jeden doradca za-
wodowy z wykształceniem psychologicznym. Posługuje się on 
testami specjalistycznymi, obejmującymi zakres badań przy-
datnych w diagnostyce pod kątem zawodowym. Obejmują 
one m.in. informacje dotyczące osobowości, temperamentu, 
uzdolnień, kreatywności, inteligencji emocjonalnej, wyzna-
wanych wartości i stylów radzenia sobie ze stresem.

Poradnictwo zawodowe to przede wszystkim przeka-
zywanie informacji o zawodach, rynku pracy, kierunkach 

kształcenia itd., ale też wspomaganie klienta w pogłębia-
niu wiedzy o samym sobie, zwiększaniu jego samoświado-
mości, poznawaniu mocnych stron i własnego potencjału 
zawodowego. Najtrudniejszą rolą doradców jest jednak 
kształtowanie u klientów aktywnych postaw, przekształ-
canie biernych w samosterowne, przedsiębiorcze, otwar-
te i kreatywne. Rola ta jest szczególnie istotna w szkołach, 
gdzie szkolni doradcy zawodowi mają wyrabiać te posta-
wy u młodych ludzi, którzy wkrótce będą wybierać zawód 
i wchodzić na rynek pracy. Prawie dwudziestoletnie do-
świadczenie Centrów Informacji i Planowania Kariery mo-
że być z pewnością ciekawą inspiracją oraz wparciem dla 
osób rozpoczynających w szkołach pracę w charakterze 
doradców zawodowych. 

Daniel Wijas
Kierownik Centrum Informacji i Planowania

Kariery Zawodowej w Wałbrzychu i Jeleniej Górze

 Jednym z działań (podejmowanych w ramach pro-
jektu na Politechnice Wrocławskiej) było utworzenie 
Kół Współpracy, zrzeszających uczniów ze szkolnych 
kół zainteresowań oraz studentów, reprezentujących 
koła naukowe działające na Politechnice Wrocławskiej. 
W okresie realizacji projektu zawiązało się 27 takich 
partnerstw. Współpraca charakteryzowała się różno-
rodnością odpowiadającą szerokiemu spectrum zainte-
resowań oraz dużej elastyczności zarówno studentów 
Uczelni, jak i uczniów dolnośląskich szkół technicznych 
i zawodowych. Nad prawidłowością przebiegu prac czu-
wali opiekunowie, tj. pracownicy naukowo-dydaktycz-
ni, reprezentujący różnorakie dziedziny nauki, w któ-
rych kształci Politechnika Wrocławska. W trakcie nawią-
zanej współpracy przedstawiono uczniom wieloaspek-
towe możliwości działania w poszczególnych zawo-
dach. Ponadto młodzi ludzie mieli okazję współpraco-
wać w grupach, w których obowiązywał  podział prac 
i odpowiedzialności odzwierciedlający realia, jakie pa-
nują w gospodarce. Borykają się z nimi młodzi inżynie-
rowie – absolwenci Politechniki Wrocławskiej, podczas 
pracy nad powierzonymi projektami. Działania w Kołach 
Współpracy sprzyjały nie tylko wymianie wiedzy i doświad-
czeń pomiędzy ich uczestnikami, ale także stanowiły spo-
sobność do wykazania się umiejętnościami miękkimi, tak 
ważnymi w grupowym współdziałaniu.

Na przestrzeni niespełna dwóch lat uruchomiono nastę-
pujące partnerstwa:

1. Uczniowie Szkolnego Koła Mechanik z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleś-
nicy razem z przedstawicielami Studenckiego Koła Pojaz-
dów i Robotów Mobilnych zaprojektowali i skonstruowa-
li urządzenie frezujące CNC. Spotkania odbywały się na te-
renie laboratoriów Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

2. Uczniowie Szkolnego Koła Logistyków z Zespołu 
Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze pracowali 
z przedstawicielami Koła Naukowego Studentów Logisty-
ki i Transportu „Logistics” nad przygotowaniem i kodowa-
niem kodów kreskowych oraz wykonaniem trzyczęściowej 
etykiety logistycznej wg standardu GS-1. Spotkania odby-
wały się na terenie laboratoriów Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej. 

3. Uczniowie szkolnego koła PIKSEL z Zespołu Szkół 
Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze wraz z przed-
stawicielami studenckiego koła Revir 3D projektowali, 
budowali oraz programowali urządzenie o nazwie ScanPi 
– czyli ksero 3D (urządzenie umożliwiające skanowanie 
i drukowanie obiektów przestrzennych). Spotkanie odby-
ło się na terenie hali należącej do Centrum Zaawanso-
wanych Systemów Produkcyjnych CAMT Wydziału Mecha-
nicznego.

WSPIERAMY ZAWODOWCÓW

O Kołach Współpracy działających  
w projekcie Zawodowy Dolny Śląsk
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4. Uczniowie Telewizji Szkolnej ZSE TV z Zespołu Szkół 
Elektronicznych w Bolesławcu w okresie rozliczeniowym 
zrealizowali film pt. Zawód – wybór jest ważny we współ-
pracy z przedstawicielami Akademickiego Klubu Realiza-
torów Filmowych FOSA. Spotkania odbywały się w siedzi-
bie Klubu Filmowego FOSA znajdującego się na terenie  Do-
mu Studenckiego T-4 Politechniki Wrocławskiej.

5. Uczniowie z Szkolnego Koła Informatycznego z Ze-
społu Szkół nr. 1 im. prof. W. Rotkiewicza w Dzierżonio-
wie współpracowali z przedstawicielami studenckiego koła 
Robocik nad budową oraz programowaniem robota prze-
mysłowego. Spotkanie to odbyło się na terenie laborato-
rium należącym do Katedry Obróbki Plastycznej i Metro-
logii na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej 
Wydziału Mechanicznego.

6. Uczniowie szkolnego koła Robotyka KSP z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Zię-
bicach współpracowali z przedstawicielami studenckie-
go koła SYNERGIA nad zaprojektowaniem i budową robo-
ta mobilnego, sterowanie za pomocą bezprzewodowego 
modułu komunikacji oraz wyposażonego w wizyjny system 
transmisji obrazu. Spotkania odbyły się na terenie labora-
torium należącym do Katedry Inżynierii Biomedycznej, Me-
chatroniki i Teorii Mechanizmów Wydziału Mechanicznego. 

7. Uczniowie z Koła Elektryków z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Lubaniu spotykali się z członkami Stu-
denckiego Koła Naukowego Płomień. W trakcie spotkań 
uczniowie i studenci zaprojektowali i zbudowali ergometr 
z odzyskiem energii. Wszystkie spotkania odbywały się na 
terenie laboratorium Zakładu Podstaw Konstrukcji i Ma-
szyn Przepływowych Wydziału Mechaniczno-Energetycz-
nego Politechniki Wrocławskiej.

8. Uczniowie Koła Zainteresowań Mechanik Żerom 
z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bie-
lawie zaprojektowali oraz wykonali narzędzie frezarskie 
typu FLY CUT. Nad pracami czuwali przedstawiciele Stu-
denckiego Koła Naukowego OSN. Spotkania odbywały się 
na terenie hali należącej do Centrum Zaawansowanych Sy-
stemów Produkcyjnych CAMT Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki Wrocławskiej.

9. Uczniowie Koła Elektryczno-Informatycznego z Ze-
społu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy współ-
pracowali ze studentami z zespołu PWr Racing Team. 
W ramach partnerstwa uczniowie zaprojektowali stano-
wisko do pomiarów sił działających na wahacze w trak-
cie jazdy bolidów oraz przeprowadzili niezbędne pomiary. 
Wszystkie spotkania miały miejsce na terenie Kampusu G 
Politechniki Wrocławskiej, na terenie którego garażowany 
jest bolid politechnicznego zespołu. 

10. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań Cyber-
Sieć z Zespołu Szkół Budowlano Elektrycznych im. Jana III 
Sobieskiego pracowali nad budową parkingu rowerowego 

we współpracy z przedstawicielami studenckiego koła Re-
vir 3D. Spotkania odbywały się na terenie laboratoriów Ka-
tedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organiza-
cji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Wroc-
ławskiej.

11. Uczniowie z Koła Informatycznego z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzy-
chowicach spotkali się z przedstawicielami Studenckie-
go Koła Naukowego ROBOCIK. Spotkania odbyły się na te-
renie laboratoriów Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Podczas spot-
kań członkowie Koła Współpracy rozbudowali manipulator 
przemysłowy.

12. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań Okrąg 
3D z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we 
Wrocławiu spotykali się z przedstawicielami studenckiego 
koła Revir 3D. Spotkania odbyły się na terenie laborato-
riów Katedry Technologii Laserowych, Automatyzacji i Or-
ganizacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej. Podczas spotkań członkowie Koła Współpra-
cy zaprojektowali oraz zbudowali zautomatyzowany ma-
gazyn narzędziowy;

13. Uczniowie z Koła Informatycznego z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Brzegu Dolnym współpracowali z przedsta-
wicielami Studenckiego Koła Pojazdów i Robotów Mobil-
nych. Spotkania odbywały się na terenie laboratoriów Ka-
tedry Inżynierii Pojazdów Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Wrocławskiej. W ramach partnerstwa został za-
projektowany i utworzony system łączności motocykla 
z urządzeniami peryferyjnymi.

14. Uczniowie ze szkolnego koła Logistyka moją pasją 
z Zespołu Szkół w Chocianowie współpracowali z przedsta-
wicielami Studenckiego Koła KAIZEN. Spotkania odbywały 
się na terenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Wroc-
ławskiej. Podczas spotkań członkowie Koła Współpracy za-
projektowali oraz zbudowali optymalne stanowisko robo-
cze wg metody sterowania produkcją KANBAN.

15. Uczniowie Koła Robotyki z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w okresie 
współpracowali z przedstawicielami studenckiego koła SY-
NERGIA. Spotkania odbywały się na terenie laboratorium 
należącym do Katedry Inżynierii Biomedycznej, Mechatro-
niki i Teorii Mechanizmów Wydziału Mechanicznego Poli-
techniki Wrocławskiej. Owocem współpracy była grupa ro-
botów mobilnych, które zostały zaprojektowane i zbudo-
wane przez uczniów i studentów.

16. Uczniowie ze szkolnego koła Nowe Oblicze Spe-
dytora z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Szczawnie Zdroju współpracowali z przedstawicielami 
Studenckiego Koła Logistyków. Spotkania odbyły się na te-
renie Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 
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Podczas tych spotkań uczniowie oraz studenci opracowa-
li makietę logistyki miejskiej na rzecz aglomeracji miasta 
Wrocław.

17. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań GEEK-
master z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej we współ-
pracy z przedstawicielami Koła Naukowego Robotyków 
KoNaR zaprojektowali oraz zbudowali robota. Spotkania 
odbywały się na terenie laboratoriów Katedry Cybernetyki 
i Robotyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

18. Uczniowie z Koła Logistyka nie jest wszystkim, ale 
wszystko bez logistyki jest niczym z Zespołu Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze pra-
cowali z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego 
AUTOMATYK nad budową przenośnika taśmowego. Spot-
kania odbyły się na terenie laboratoriów Katedry Energo-
elektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocław-
skiej. 

19. Uczniowie szkolnego koła Programowanie obrabia-
rek CNC z Zespół Szkół nr 5 im. M.T. Huberta w Wałbrzychu 
współpracowali z przedstawicielami Studenckiego Koła 
Naukowego OSN. W ramach współpracy zostało zaprojek-
towane i zbudowane narzędzie dedykowane wspomagają-
ce proces obróbki elementów osiowo-obrotowych na fre-
zarce pionowej. Spotkanie odbyło się na terenie hali nale-
żącej do Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyj-
nych CAMT.

20. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań In-
formatyka na co dzień z CKZiU w Strzelinie pracowali 
z przedstawicielami studenckiego koła Revir 3D nad budo-
wą symulatora do koparki. Spotkania odbywały się na te-
renie laboratoriów Katedry Technologii Laserowych, Auto-
matyzacji i Organizacji Produkcji Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej.

21. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań Ko-
ło Robotyczne z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Adama Mickiewicza w Lubaniu współpracowali z przedsta-
wicielami Studenckiego Koła Naukowego Revir 3D. Prace 
obejmowały obsługę, programowanie i zastosowanie prze-
mysłowych sterowników logicznych PLC. Wszystkie spot-
kania odbyły się na terenie laboratoriów Katedry Technolo-
gii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji Wy-
działu Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej.

22. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań Koło 
Informatyczne z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu współpracowali 
z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego ROBO-
CIK. Spotkania odbywają się na terenie laboratoriów Kate-
dry Obróbki Plastycznej i Metrologii Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Wrocławskiej. Podczas zjazdów członko-
wie Koła Współpracy opracowywali drona podwodnego ze 

szczególnym wskazaniem na informatyczne aspekty jego 
konstrukcji.

23. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań Chip 
breakers z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy spotykali się z przedstawi-
cielami PWr Racing Team. Spotkania odbyły się na tere-
nie laboratoriów Katedry Inżynierii Pojazdów Wydziału Me-
chanicznego Politechniki Wrocławskiej. Podczas zjazdów 
członkowie Koła Współpracy opracowali stanowisko do ba-
dań hamownianych silnika spalinowego.

24. Uczniowie ze szkolnego Informatycznego Koła Na-
ukowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy spotykalui się z przedstawi-
cielami Akademickiego Klubu Lotniczego. Spotkania od-
bywają się na terenie laboratoriów Wydziału Mechaniczno-
-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Podczas zjaz-
dów członkowie partnerstwa pracowali nad budową dro-
na, jego konfiguracją i programowaniem lotów autono-
micznych.

25. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań GEEK-
mistrz z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej spotykali się 
z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Skrzy-
neczka. Spotkania odbywały się na terenie laboratoriów 
Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wroc-
ławskiej. Podczas zjazdów członkowie Koła Współpracy 
pracowali nad pojazdem zasilanym ciekłym azotem oraz 
napędzanym azotem pod ciśnieniem 0,8 MPa. 

26. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań Ko-
ło Programowania z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sta-
nisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich współpracowa-
li z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Pło-
mień. Spotkania odbywały się na terenie laboratoriów Wy-
działu Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wroc-
ławskiej. Podczas zjazdów członkowie Koła Współpracy 
opracowali mobilną stację latającą wyposażoną w czujnik 
jakości powietrza i kamerę termowizyjną.

27. Uczniowie ze szkolnego koła zainteresowań TOP 
MECHANIK z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława 
Staszica w Ząbkowicach Śląskich spotykali się z przedsta-
wicielami Studenckiego Koła Naukowego Off Road. Spotka-
nia odbywały się na terenie laboratoriów Katedry Inżynie-
rii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Wydzia-
łu Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Podczas zjaz-
dów członkowie Koła Współpracy pracuowali nad projek-
tem i wybudowaniem niewielkiego drona lądowego.

Natalia Banach 
Politechnika Wrocławska
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W dniach od 30 września do 5 października 2018 r.  
4-osobowa grupa pracowników  DODN we Wrocławiu wraz 
z nauczycielem historii ze Szkoły Podstawowej w Irządzu 
odbyła wizytę studyjną w Petersburgu. Jej organizatorem 
po stronie polskiej był Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Edukacyjny charakter wizyty uwidocznił 
się w bardzo bogatym programie: uczestnicy wyjazdu mie-
li możliwość zapoznania się z pracą 4 szkół z Obwodu Le-
ningradzkiego, brali udział w debacie okrągłego stołu w Le-
ningradzkim Obwodowym Instytucie Rozwoju Edukacji na 
temat podstawowych kierunków działalności instytucji, by-
li też gośćmi Międzynarodowej  Konferencji Naukowo-War-
sztatowej pn. Szkoła radości: wczoraj, dzisiaj, jutro, zor-
ganizowanej z okazji setnej rocznicy urodzin Wasyla A. Su-
chomlińskiego.

Zwiedzanie kolejnych szkół dało wyobrażenie o kierun-
ku rozwoju edukacji w Obwodzie Leningradzkim. Są to cen-
tra edukacji, łączące przedszkola z szkołami, obejmującymi 
klasy od pierwszej do jedenastej. Edukacja regulowana jest 
prawnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Federacji Ro-
syjskiej, ale władze poszczególnych jednostek administra-
cyjnych mają częściowo prawo do własnych regulacji dzia-
łalności edukacyjnej. Programy realizowane są w odniesie-
niu do podstaw programowych i na bazie podręczników za-
twierdzanych przez ministerstwo.  W pierwszym z centrów 

edukacji realizowany jest Program STIM Edukacja  (akro-
nim od pierwszych głosek angielskich słów: nauka, techno-
logia, inżynieria, matematyka), poszerzony o zajęcia arty-
styczne, co świadczy o holistycznym podejściu do procesu 
nauczania. Jego realizacja wynika z przekonania, że skoro 
zawody przyszłości wymagają odwołania do różnych dyscy-
plin naukowych, zwłaszcza przyrodniczych oraz nowoczes-
nych technologii, to nauczać również należy kompleksowo. 
Dyrektor szkoły podkreślił, że zajęcia z robotyki, modelo-
wania, prototypowania prowadzone są z myślą o innowacyj-
nych sektorach gospodarki. Realizowane są w pewnej mie-
rze na bazie projektów, w które zaangażowani są uczniowie 
i wielu nauczycieli. Wspomniał również o konieczności sze-
rokiej współpracy społecznościowej, a zwłaszcza z wyższymi 
uczelniami, w tym wojskowymi i medycznymi. W innej szko-
le, a właściwie centrum edukacji, zainteresowanie wzbu-
dził podział budynku na strefy, m.in.: nauki, sportu, relaksu. 
Pierwsza strefa to swoisty park technologiczny  z licznymi la-
boratoriami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć z roboty-
ki, nanotechnologii, bioniki itp. Dyrektor szkoły żartował, że 
jego placówka jest w dużej mierze samowystarczalna, gdyż 
ma nawet własny zakład poligraficzny oraz telewizję. W roz-
mowie zwrócił uwagę na układ współpracy: szkoła, uczel-

DODN PRZEKRACZA GRANICE

Tradycja i nowoczesność w szkołach 
Obwodu Leningradzkiego
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nie wyższe, pracodawcy.  Wrażenie zro-
bił kompleks sportowy, przygotowa-
ny do uprawiania 12 dyscyplin, w tym 
ośmiu olimpijskich. Zwiedzenie kolej-
nych szkół pozwoliło przekonać się, że w rosyjskiej edukacji 
obecne są tendencje ogólnoeuropejskie, ale również o tym, 
że zawód nauczyciela jest szanowany, kojarzony ze społecz-
ną nobilitacją.

Debata w Leningradzkim Obwodowym Instytucie Rozwo-
ju Edukacji miała charakter międzynarodowy, wzięli w niej 
udział m.in. fińscy goście, którzy zwrócili uwagę na decen-
tralizację edukacji, odchodzenie od nauczania przedmioto-
wego na rzecz nauczania problemowego oraz fakt, że jakość 
edukacji opiera się na zaufaniu wobec wysoko wykwalifiko-
wanej kadry nauczycielskiej.

Niezwykle ciekawie przebiegała konferencja poświęcona 
pedagogice humanistycznej, której przedstawicielem jest 
Wasyl A. Suchomliński. W wystąpieniach  krajowych i zagra-
nicznych gości pojawiała się jednoznaczna aprobata wobec 
jego koncepcji wychowania, eksponującej osobowość dzie-
cka jako najważniejszą wartość. Kolejni prelegenci mówili 
o konieczności wzbudzania szlachetnych uczuć, kształtowa-
nia godności ludzkiej, wiary w dobro człowieka.

Przeżyciem dla uczestników wyjazdu do Petersburga był 
udział w uroczystościach,  które odbyły się w nowym gmachu 
Teatru Maryjskiego w ramach obchodzonego 4 października  

DODN PRZEKRACZA GRANICE

W dniach 13 – 16 października 2018 r. przedstawiciel-
ki DODN we Wrocławiu (Jolanta Szwedowska – wicedyrektor, 
Ewa Norkowska – kierownik ds. kształcenia zawodowego) goś-
ciły w Autonomicznej Republice Adżarii (Gruzja) w ramach 
wymiany międzynarodowej. Celem wizyty było przeprowa-
dzenie rozmów z Ministrem Edukacji, Kultury i Sportu Auto-
nomicznej Republiki Adżarii na temat możliwości współpra-
cy. Delegacja DODN we Wrocławiu wraz z przedstawicielami 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (Szy-
mon Borowiak, Kacper Kociumbas) oraz gminy Milicz (Alek-
sandra Wencek) podczas spotkania z Panią Minister zapozna-
ła się z adżarskim  systemem oświaty, działaniem organizacji 
i instytucji wspierających oświatę oraz podejmowanymi dzia-

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  
w Batumi

Święta Edukacji. Po części oficjalnej wszyscy goście obej-
rzeli balet Pory roku na podstawie koncertów skrzypcowych  
Antonio Vivaldiego, a - jak wiadomo - Petersburg to stolica 
rosyjskiego baletu, więc doznania estetyczne, związane ze 
scenografią, choreografią oraz kunsztem sztuki baletowej,  
były naprawdę duże.

Dopełnieniem było zwiedzanie licznych zabytków Peters-
burga: Twierdzy Pietropawłowskiej, Soboru Św. Izaaka,  So-
boru Zbawiciela na Krwi.

Ciekawy okazał się wyjazd do Muzeum Aleksego M. Oleni-
na, prezydenta Akademii Sztuk Pięknych i Cesarskiej Biblio-
teki Publicznej. W jego dworku bywał w latach 20. XIX wie-
ku Adam Mickiewicz i zachwycał znakomitych gości ze świa-
ta kultury oraz nauki swoim talentem improwizacyjnym. By-
ło niezwykle miło usłyszeć z ust rosyjskiej kustoszki o wiel-
kiej estymie, jaką cieszył się polski wieszcz wśród rosyjskich 
literatów i uczonych. 

Nie sposób, mówiąc o wizycie w Petersburgu, nie wspo-
mnieć o gospodarzach – ludziach gościnnych, niezwykle cie-
płych, uczynnych, którzy dostarczyli wielu inspiracji do dzia-
łań edukacyjnych.

Krystyna Pac-Marcinkowska
Nauczyciel konsultant
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jętności zaprezentowali podczas występów tanecznych i wo-
kalnych, ukazujących regionalne stroje i tradycje. 

Ewa Norkowska
Nauczyciel konsultant,  

Kierownik ds. kształcenia zawodowego
DODN we Wrocławiu

łaniami projektowymi. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. 
możliwość realizacji dwustronnych konkursów dla uczniów 
(konkurs wiedzy o Dolnym Śląsku, konkurs wiedzy o Autono-
micznej Republiki Adżarii (Gruzja) oraz realizacji wspólne-
go projektu dotyczącego wymiany dolnośląskich i adżarskich 
nauczycieli. Strona adżarska jest zainteresowana podpisa-
niem porozumienia o współpracy. Zaproponowano kontynu-
ację rozmów dotyczących ram ewentualnej współpracy pod-
czas rewizyty delegacji adżarskiej w Polsce w grudniu 2018 r. 

Ponadto delegacja DODN we Wrocławiu uczestniczyła 
w konferencji na temat społeczeństwa obywatelskiego Youth 
Make Positive Changes. W ramach konferencji młodzież pod 
kierunkiem nauczycieli pracowała nad opracowaniem pro-
jektów edukacyjnych, które będą realizowane w adżarskich 
szkołach. Najlepsze projekty zostaną sfinansowane przez 
władze oświatowe i organizacje pozarządowe. Konferencja 
była bardzo interesująca  pod względem metodycznym. Zor-
ganizowała ją Pani Maia Katamadze – dyrektor Batumi Educa-
tion Development and Employment Center, w którym adżar-
scy nauczyciele w ramach doskonalenia zawodowego mają 
możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejęt-
ności zawodowych. Instytucja ta jest potencjalnym partne-
rem do współpracy, rekomendowanym przez Panią Minister 
Edukacji, Kultury i Sportu Autonomicznej Republiki Adżarii.

Nasza delegacja miała także okazję spotkać się z Wice-
przewodniczącym Rady Najwyższej Autonomicznej Republi-
ki Adżarii. 

Odwiedziliśmy rów-
nież szkołę w  Chakvi - 
Public School 1 in Kobu-
leti Municipality w Gru-
zji. Spotkaliśmy się wte-
dy z dyrektorem szko-
ły, obejrzeliśmy placów-
kę oraz uczestniczyliśmy 
w uroczystym spotkaniu 
z uczniami i nauczycie-
lami. W prezentowanej 
szkole uczy się 1200 ucz-
niów na wszystkich pozio-
mach edukacyjnych; mają 
oni wiele możliwości, aby 
rozwijać swoje talenty 
i uzdolnienia. Swe umie-
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PROMOCJA ZDROWIA

W dniu 11 października 2018 roku w Szkole Podstawo-
wej im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu odbył się tradycyj-
nie, jak co roku, Szkolny Dzień Jesieni. Zadanie to jest re-
alizowane w ramach wdrożonego w szkole  Programu Ak-
tywnej Współpracy. W tym dniu wszystkie klasy, rodzice, 
nauczyciele, środowisko lokalne, instytucje wspierające 
działania szkoły bardzo zaangażowały się w swoje jesien-
ne zadania. 

Najstarsza klasa w naszej szkole wzięła udział w war-
sztatach filmowych, które przygotował doświadczony fil-
mowiec i operator kinowy. 

Inni uczniowie mieli okazję bliżej zapoznać się z prze-
pisami ruchu drogowego, a nawet doświadczyć tego, jak 
czuje się kursant podczas egzaminu na prawo jazdy. Krót-
kiego wykładu udzielił naszym uczniom profesjonalny na-
uczyciel nauki jazdy ze Złotoryi. 

Uczniowie klas starszych wraz ze swoimi nauczyciela-
mi przygotowali zdrowe soki, sałatki owocowo - warzyw-
ne, jesienne kanapki, a przedstawiciele klasy VII ugoto-
wali przepyszną zupę z dyni i upiekli  ciasteczka dyniowe. 

Dla klas młodszych mamy przygotowały wspaniałe War-
sztaty  pieczenia domowego chlebka i Warsztaty domowej 
produkcji masła – przedszkolaki były tak zachwycone, że 
postanowiły namawiać swych rodziców do wspólnego wy-
piekania chleba w domu… 

Dzień Jesieni w Szkole Podstawowej 
im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

Ponadto uczniowie pod opieką nauczyciela na bieżą-
co zajęli się produkcją zdrowych soków owocowo-warzyw-
nych -  owoce i warzywa pochodziły z miejscowych sadów 
i ogrodów.  

Nasza młodzież miała również okazję, by  zapoznać się 
ze sprzętem do udzielania pierwszej pomocy dzięki za-
przyjaźnionym strażakom OSP z Sokołowca, a także mogła 
sama spróbować udzielania pierwszej pomocy i potreno-
wać prawidłowe  zachowania w sytuacji,  gdy ktoś napraw-
dę potrzebuje naszej pomocy. 

Inne ciekawe działania to przeprowadzenie przez Panie 
z Sanepidu pogadanki o zdrowych nawykach żywieniowych  
z grupami uczniów oraz  ich spotkania z dietetykiem i tre-
nerami piłki nożnej juniorów.

Nasz Dzień Jesieni świetnie wpisał się w kalendarz 
szkolnych imprez, a  jego główne cele to doskonalenie tak 
ważnych kwestii dla funkcjonowania szkoły jak współpra-
ca z rodzicami, współdziałanie ze środowiskiem lokalnym 
oraz kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Przemysław Szczucki, Katarzyna Ząbek
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Ślą-

skiej w Sokołowcu
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Szkołę średnią kończyłam i zdawałam maturę w czasie 
stanu wojennego. Dla ówczesnych władz oświatowych Zbi-
gniew Herbert i jego twórczość nie stanowiły z pewnością 
creme de la creme literatury polskiej. Raczej był twórcą 
przemilczanym. Wtedy nie można było..., nie chciano... 
Jeśli trafił się dobry polonista, to przekazywał uczniom in-
formacje o poecie, który musiał długo czekać na uwzględ-
nienie w szkolnych podręcznikach.  

Ja dziś wykonuję nieprzerobioną przed laty lekcję. Ar-
tykuł to moje osobiste odczytanie tego autora. Konstatu-
ję, że warto zachwycić się Herbertem jako twórcą dosko-
nałym. Drobnym kłamstwem byłoby stwierdzenie, że znam 
poetę bardzo dobrze. Raczej mam pewne na niego zapa-
trzenie; chcę jego część przekazać odbiorcom artykułu, 
ale też sporą część pozostawić dla siebie samej. Zamiarem 
moim jest zwrócenie uwagi na jego intelektualną biogra-
fię, ale też emocje, w którymś momencie dyktowane przez 
chorobę, która towarzyszyła twórcy przez sporą część ży-
cia.

Jak mawiała siostra Herberta - Halina, jej brat uczył 
się od mistrzów trudnej sztuki zaklinania słów w wiersze1. 
I miał swoją kołatkę od niestrzeżonych ogrodów2, któ-
ra umożliwiała mu wejście do innego świata. Perfekcyj-
nie rozumiał siłę poezji i znał potęgę wyobraźni. Joanna 
Siedlecka napisała książkę o Zbigniewie Herbercie pt. Pan 
od poezji 3. Zadaję sobie pytanie, czy to jest faktycznie li 
tylko poeta? Wydaje się, że nie. Jego poezja to, owszem, 
prawdziwy majstersztyk, ale potrafił też głęboko wniknąć 
w sferę sztuki, pisząc piękne eseje. Rysował równie profe-
sjonalnie. Swoje dość liczne podróże ubogacał pięknymi 
rysunkami. Miał niesamowite wyczucie estetyki4.  

Chętnie opisywał swe wrażenia z oglądanych wystaw, 
miał bowiem bogatą wiedzę na temat sztuki. Choć podró-

że w latach komuny raczej nie były możliwe dla każdego, 
to jednak on wyjeżdżał i to dość często. Do wyjazdów za-
wsze się dokładnie przygotowywał. Posiadając dużą wie-
dzę o odwiedzanych miejscach, oddawał się swojej pasji 
podróżowania. Był przy tym nienasycony tym, co oglądał, 
chłonął coraz to więcej wrażeń, nie dbając o prozaiczne 
dla niego czynności, jak posiłki czy sen.

Pan Cogito
Przeogromna siła jego wyobraźni pomogła mu stworzyć 

uniwersalną postać, jaką był i ciągle jest Pan Cogito. Choć 
to fikcyjny bohater, to jednak konotacje światopoglądowe 
z Herbertem są nader wyraźne. Herbert miał własną dro-
gę, którą szedł przez życie. Od nikogo i niczego nie chcąc 
być zależnym, nie wdawał się w jakiekolwiek otwarte zde-
rzenie z pojawiającą się wokół marnotą5. Nie przynależał 
do żadnej organizacji, nie manifestował swych poglądów 
politycznych. Obserwował jednak i dość krytycznie oce-
niał toczące się wypadki w kraju. I własny osąd umieszczał 
w strofach poezji (proroczy w swej wymowie tomik Ra-
port z oblężonego Miasta6). Herbert przekazał Panu Cogito 
swą postawę nonkonformisty, a Pan Cogito przyjął chętnie 
przekonanie, że chce się z tą pozą utożsamiać. Pana Cogi-
to stawiał w rozmaitych sytuacjach życiowych, chcąc prze-
konać się, jak sobie da radę stworzona przez niego oso-
bowość poetycka. Sprawdzał zwłaszcza ukute przez siebie 
stwierdzenie, że każdy człowiek nie jest w istocie tym, 
kim jest, ale tym, kim chciałby być7.

Kim jestem ja, a kim chciałabym być? Jakie jest mo-
je wyobrażenie o sobie?

Dla znajomych, dla ludzi, których spotykam na swo-
jej drodze, którzy mnie lubią - jestem ich wyobrażeniem 

Rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta 
- okolicznościowy esej

Herbert, Zbigniew. Panorama Wenecji. Rysunek ze szkicownika opisanego: VENEZIA / VICENZA / VERONA. Źródło: Fundacja im. Zbigniewa 
Herberta 2012. http://www.fundacjaherberta.com/multimedia/rysunki-zbigniewa-herberta
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o mnie. Dobrze wiem, że obraz, który wytworzyli sobie 
o mnie, niekoniecznie odzwierciedla to, jaka jestem na-
prawdę. Czasem próbuję znaleźć w sobie to, co inni odnaj-
dują we mnie, a mnie nie udaje się odszukać. Skąd wiem, 
kiedy jestem sobą? Przecież zawsze - myślę, a jakże! Co-
gito ergo sum. Czasem próbuję to myślenie wyłączyć, po-
stawić na spontaniczność, choć na chwilę się od niego od-
dalić, przestać pytać siebie, kim jestem. Bo przecież to 
wiem. I myślę sobie, że najlepiej jest, kiedy mnie samej 
jest ze sobą po drodze.  

Zaglądam do Przesłania Pana Cogito
Co mi mówi ten KTOŚ? Słyszę - Bądź wierny Idź. O ja-

kiej wierności myśli Herbert?
Po pierwsze – o wierności wobec prawdy. Ta była nie-

jednokrotnie powodem jego kłopotów8, kiedy widział, jak 
wielu jemu współczesnych poetów, pisarzy poddaje się 
otaczającej ich podłej rzeczywistości wręcz służalczo. Był 
wyczulony na przybierane przez ludzi maski. Herbert po-
trafił je zrywać i tego mu nie wybaczano. On sam nie przy-
milał się władzy, nie płaszczył się, nawet gdy nikt nie wy-
dawał jego wierszy. Nie zadawalał go sukces zdobyty w wa-
runkach ustroju komunistycznego. Jego pierwsze tomiki 
wierszy, te pisane w latach 50., nie były drukowane. Jedy-
nie jego przyjaciele przekazywali między sobą luźne kart-
ki, na których zapisane zostały strofy jego poezji. Poeta 
mógł je wydać, jako już przecież nie nowe, dopiero po od-
wilży 56’. Wiersze (choćby te z tomu Struna światła) swo-
im ironicznym tonem traktował jak starsze córki i uważał, 
że to im należy się pierwszeństwo wydania. 

Po drugie - wierność swoim ideałom patriotycznym, 
które wyniósł z domu. Patriotyzm w wersji  Herberta ma 
wydanie idealistyczne. Świadczy o tym choćby jego fa-
scynacja pułkownikiem Kuklińskim. Poeta wołał za ludźmi 
krzywdzonymi, pisząc w ich obronie listy. Stawał w obronie 
Czeczenów, Kurdów, bądź pojedynczych osób (m.in. Ku-
klińskiego9, a także przebywającego w więzieniu Adama 
Michnika). Po latach, gdy ten ostatni bronił Jaruzelskiego, 
a Herbert wręcz przeciwnie, doszło między dawnymi przy-
jaciółmi do znacznego oddalenia.  

Ogromne nadzieje na wielkie zmiany w Polsce on sam 
wiązał z wybuchem Solidarności10. Dał się porwać widocz-
nej u wielu Polaków euforii. Trwało to krótko, bo już nasta-
ła po niej mroczna rzeczywistość stanu wojennego. Ta za-
częła działać na niego bardzo depresyjnie. Kolejne prze-
miany kraju (1989 r.) obserwował z Francji. Kiedy wrócił do 
kraju w 1992 r., był bardzo zawiedziony i zdezorientowa-
ny zastaną sytuacją. Marzyła mu się Polska wielka, a tym-
czasem stykał się z małością ludzi, kiedyś pełnych ideałów, 
teraz nastawionych prawie wyłącznie na osiąganie osobi-
stych korzyści.  Herbert myślał ideami Solidarności z 1981 
r. Upadek rządu zaprzyjaźnionego z nim Jana Olszewskie-

go i późniejsze przejęcie władzy przez komunistów było 
dla niego bardzo przykre. Traktował to nawet jako osobisty 
dramat. Wymarzył bowiem sobie inną Polskę. Herbert sta-
le był wierny wartościom, słusznie sądząc, że to przecież 
świat wartości identyfikuje państwo. 

Po trzecie - wierność przyjaźniom. Herbert był otwar-
ty wobec ludzi, miał z nimi dobry kontakt. Stale nawią-
zywał nowe znajomości (również te spoza kręgów arty-
stycznych). Dzięki swej otwartości na ludzi wchodził z ni-
mi w przyjacielskie relacje. W gronie jego przyjaciół byli 
Tyrmand i Grochowiak, ale też wielu innych. Przyjaźnił się 
z Czesławem Miłoszem. Mało kto wie, że to Herbert o do-
bre kilka lat przed Miłoszem był poważnym kandydatem do 
Nagrody Nobla. Plany te pokrzyżowała, niestety, jego cho-
roba. Choć z Miłoszem widywał się dość rzadko, to jednak 
utrzymywał z nim życzliwą korespondencję.  Do czasu, gdy 
pokłócili się...  o sprawy narodu, o wypełnianie przez lite-
raturę polską obowiązków wobec własnego narodu11.  Do-
piero na dwa miesiące przed śmiercią Herberta doszło do 
zgody obu poetów. U schyłku swojego życia Herbert żało-
wał bardzo, że nie mógł już z wieloma przyjaciółmi powy-
jaśniać spraw, które położyły cień na jego z nimi związ-
kami (powodem wielu niemiłych sytuacji była jego cho-
roba). W jednym z ostatnich wierszy pisał: nie zdążę już 
zadośćuczynić skrzywdzonym ani przeprosić tych wszyst-
kich, którym wyrządziłem zło, dlatego smutna jest mo-
ja dusza12.

Po czwarte - wierność wobec ideałów niesienia dobra 
innym. Herbert był pomocny każdemu. Pamiętał o bied-
nych. Reagował na zło czynione ludziom i zwierzętom. Za-
interesowanie Herberta życiem innych ludzi było rzeczywi-
ste (Herbert napisał słuchowisko radiowe w oparciu o au-
tentyczne wydarzenia, na których był głęboko skoncentro-
wany)13. Był też autorem pomysłu mówiącego o tym, że 
trzeba wyszukiwać ludzi w Polsce (dotyczy lat 50.), którzy 
nie są całkowicie skażeni systemem i ułatwiać im studia, 
staże zawodowe za granicą, by potem mogli wrócić do Pol-
ski i służyć krajowi. 

Ja poddana wierności
Herbert poddaje mnie - jako jego czytelniczkę - ciągłej 

próbie, czy jestem również wierna. Zmusza mnie niejako, 
bym sprawdziła tę wierność w różnych sferach swojego ży-
cia. Jakiej wierności ja hołduję? Czym jest ona dla mnie? 
I odpowiadam. Chyba najbardziej trzymaniem się swoich 
wartości, posiadania potencjału bycia sobą. Jednocześnie 
umiejętnością tworzenia dystansu wobec świata, w którym 
żyję. Dystansu do tego, co budzi moje antypatie.

Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz - podpowiada 
Pan Cogito. Od przesadnej dumy ustrzec nas (mnie/Ciebie) 
może patrzenie w lustro. Ale ważne, by było to spojrze-
nie samokrytyczne. Zobaczyć siebie, jednak bez żalu do 
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samych siebie, że nie jesteśmy mądrzejsi, ładniejsi, spryt-
niejsi od innych. Mamy przecież wszystko, czego potrzebu-
jemy, żeby stać się tym, kim jesteśmy – naszym doskona-
łym Ja. Myślę, że miarą wartości człowieka jest jego wnę-
trze. Do człowieka wraca to, co od siebie daje drugiemu. 
Gdy jest wobec drugiego serdeczny, wróci do niego ser-
deczność. A gdy będą to złośliwość, podłość, to powrócą 
do niego te cechy.

Dualistyczna natura
Wieloaspektowa natura Herberta uczyniła z niego oso-

bę mocno nieszczęśliwą. Potrafił być z jednej strony czu-
ły, wrażliwy, a z drugiej - oschły. Raz odważny, innym ra-
zem ostrożny. W połowie jego życia dotknęła go choroba, 
odziedziczona prawdopodobnie po matce, która cierpiała 
na depresję. Na początku objawiała się przeżywanymi lę-
kami, które Herbert próbował zwalczać alkoholem. Coraz 
mniej to pomagało, a i lęki się nasilały. Stawał się wówczas 
agresywny wobec otoczenia i siebie samego. Nasilała się 
u niego depresja (z wszelkimi konsekwencjami), a po niej 
nastawał czas euforii. Wtedy dopadał go świetny humor 
i rozsadzała energia. Nie mogąc usiedzieć na miejscu pod-
różował, zawierał znajomości. Trwało to parę miesięcy. Po 
czym pracował twórczo i skupiał się na pisaniu. Wówczas 
tworzył swe wspaniałe utwory. Spora ich część, jak choć-
by te z Epilogu burzy, powstawała, gdy był już mocno do-
świadczony chorobą. Wielu utworów nie zdążył już opub-
likować. Niestety, okresy depresji się przedłużały i los ka-
rał go ponad miarę cierpieniem umysłu i ciała. Doszły prob-
lemy z płucami, które nie ustąpiły aż do jego śmierci. Nie 
był łatwy dla bliskich - przyjaciół, znajomych. Nie mogąc 
dać sobie rady ze swoją chorobą, pił. I to coraz więcej. 
A ponieważ zawsze miał szydercze, osądzające poczucie 
humoru, krzywdził wtedy bliskich wybuchami gniewu, ka-
pryśnością, złością. Potrafił nawet urządzać w towarzy-
stwie piekielne awantury. Zmarł w szpitalu w Warszawie. 
Nad miastem właśnie rozszalała się w tym momencie bu-
rza. Znamienne, że ostatni tom jego poezji nosi tytuł no-
men omen Epilog burzy. 

W artykule wykorzystano, obok wymienionych w przy-
pisach źródeł, również artykuły z bazy danych  EDUKA-
CJA Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. 
W roku 2018, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Herberta, 
warto rozmawiać o twórczości genialnego poety, interpre-
tować jego teksty z różnych perspektyw i pobudzać własną 
refleksję na temat wyznawanych wartości. 
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Biblijna Księga Koheleta zawiera rozważania nad sensem 
życia ludzkiego. Wynika z nich, że nic nie ma absolutnej war-
tości, nic nie jest trwałe, nic też nie potrafi w pełni uszczę-
śliwiać. Ani bogactwa, ani władza, sława, ani nawet mądrość 
nie czynią człowieka pewnym siebie i zadowolonym. Tę myśl 
wyrażają słowa z pierwszego rozdziału tej księgi, wersetu 
drugiego: Vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad 
marnościami i wszystko marność.

Przekonanie o tym, że wszystko jest marnością, doty-
czy zjawisk przyrody, zabiegów człowieka zmierzających 
do osiągnięcia bogactwa i sławy, używania przyjemności  
i mądrości. Kohelet mówi o zachłanności ludzi, marnotraw-
stwie, traceniu i omijaniu tego, co piękne, chęci korzystania 
z jak największych przyjemności, zaś każdy taki wywód koń-
czy znamiennym: wszystko to marność. 

Motyw marności w literaturze najbardziej widoczny jest 
w epokach średniowiecza i baroku, gdzie szczególnie wy-
raźnie widoczna była również fascynacja śmiercią, chociaż 
także w innych epokach pojawiały się związane z przemija-
niem świata przemyślenia na tle egzystencjalnym. W okre-
sie wczesnego baroku, trwającym od lat siedemdziesiątych 
XVI w. po lata dwudzieste wieku XVII, popularna staje się 
twórczość mistyczno-metafizyczna, nawiązująca do średnio-
wiecznej filozofii i starotestamentowych wizji Boga, świata 
i człowieka. Wtedy to też powstają utwory, których tematy-
ka dzisiejszego czytelnika może dziwić i nawet nieco szoko-
wać, widać w nich bowiem fascynację śmiercią, przemija-
niem, rozkładem... 

Z pewnością nie można nie dostrzec takich barokowych 
inklinacji, czytając utwór Na ciało, gdy umiera współczesne-
go poety Jarosława Marka Rymkiewicza. W wierszu ani razu 
nie pada słowo śmierć, a wszystkie skojarzenia z nią czerpie-
my z powtarzających się wyrazów pleśń, grzybnia, próchno. 
Podmiot liryczny jest świadomy tego, że tym, co go czeka, 
jest właśnie owa pleśń, próchno, grzybnia, czyli rozkład, nie-
istnienie, śmierć. Wielokrotne powtarzanie wspomnianych 
słów kluczowych buduje rodzaj dziwnej fascynacji rozkła-
dem ludzkiego ciała i przemijaniem, co było też cechą cha-
rakterystyczną literatury okresu baroku. Wspomniana pleśń 
wydaje się być wręcz istotą świadomą, gdyż poeta pisze, uży-
wając uosobień: pleśń czeka na mnie, już chce mnie próch-
no. Owo ponaglenie już, powtarzające się w dwóch pierw-
szych wersach, raczej nie świadczy o agonalnym stanie pod-
miotu lirycznego, bo przecież on od pleśni stroni, nie ma go 
wśród niej. Jest raczej wyrazem poglądu, który znaleźć moż-
na w Księdze Koheleta: wszystko marność. Życie jawi się tu-
taj jako stan przejściowy: Mój język pleśń jest i pleśń będę 
wszystek. Utwór charakteryzuje się typową dla baroku prze-
sadą i przerysowaniem – tutaj przejawiającym się w podję-
ciu szokującego tematu i nadaniu mu jednocześnie wycyze-
lowanej formy sonetu, w czym celował barokowy koncep-
tyzm. Co ciekawe, poeta kilkakrotnie posługuje się archai-
zmami (ja com wyśpiewał, będę wszystek, język pleśń jest), 
jakby chciał celowo budzić w czytelniku skojarzenia z litera-
turą minionych epok. 

Jednym z bardziej znanych tekstów barokowych jest 
wiersz Jana Andrzeja Morsztyna Do trupa, gdzie poeta ze-

stawia tytułowego trupa z nieszczęśliwie zakochanym męż-
czyzną. Ten właśnie tekst natychmiast przychodzi na pa-
mięć, kiedy czytamy wiersz Stanisława Grochowiaka Dla 
zakochanych.... Jakie podobieństwa między zakochanymi  
a umarłymi dostrzega poeta? Przedstawia je w trzech stro-
fach, w których posłużył się paralelizmem składniowym – każ-
da zawiera jedno podobieństwo, podkreślone dodatkowo po-
dobną konstrukcją wypowiedzi. W pierwszej strofie zwraca 
uwagę na tę samą ilość przyćmionego światła – ani zmarli, 
ani zakochani go nie potrzebują wśród swoich sześciu desek, 
będących tu symbolem odizolowania od świata. W drugiej 
strofie zdaje się nawiązywać do tabu związanego ze śmiercią 
i miłością. Tak jedna, jak i druga jest otoczona pewną tajem-
nicą i atmosferą niedostępności. W ostatnich wersach autor 
podkreślił podobieństwo zakochanych i zmarłych w podejściu 
do kwestii ubioru (te same suknie). Ci pierwsi marzą tylko 
o tym, aby je zrzucić, drugim odzienie nie jest potrzebne, 
bo rozpadnie się wraz z ciałem. Podobnie jak Rymkiewicz, 
również Grochowiak bardzo kunsztownie buduje swój obraz: 
wspomniany wyżej paralelizm składniowy porządkuje wywód 
podmiotu lirycznego, mimo że tekst nie jest regularny. Uży-
te przez poetę anafora (dla zakochanych) oraz epifora (co dla 
umarłych), a także oksymoron (posępni w radości) przywodzą 
na myśl barokową dbałość o formę przekazywanych myśli.  
Czyżby więc naprawdę można postawić znak równości mie-
dzy stanem zakochanych a stanem umarłych? Wydaje się, że 
i w tym tekście znaleźć można echa Księgi Koheleta i poglą-
du, że wszystko jest marnością. 

Słowo vanitas (marność) pochodzi z łacińskiego przekła-
du drugiego wersetu Księgi Koheleta (Vanitas vanitatum et 
omnis vanitas – Marność nad marnościami, a wszystko mar-
ność). W wersji hebrajskiej mamy do czynienia ze słowem he-
wel, którego najlepszym tłumaczeniem jest przemijanie. Pa-
rafraza tej myśli więc brzmiałaby: Przemijanie nad przemija-
niem; wszystko przemija. Przyjęcie tej nieutrwalonej w mo-
wie potocznej wersji pomaga spojrzeć na całość księgi nie 
tylko jako tekst o tym, iż wszystko jest bez sensu.

To prawda, że człowiek poddany jest prawom przemi-
jania i zapomnienia. Czy to oznacza, że pozostaje nam tyl-
ko wyczekiwanie końca? Powinniśmy czerpać z życia peł-
nymi garściami wszystko to, co sprawia nam radość - tak 
można odczytać treść zapisaną w księdze Koheleta. Autor 
podkreśla, że nie należy wyczekiwać jakiegokolwiek koń-
ca, a jedynie cieszyć się z tego, co mamy i to bez wzglę-
du na wszystko. W życiu jest czas zarówno na radość, jak 
i na smutek, my zaś powinniśmy zachować odpowiedni dy-
stans do życia. Należy utrzymywać umiar i rozsądek nie 
tylko w szczęściu, ale także podczas niepowodzeń. Ten 
stan zdrowej równowagi zdaje się być właśnie kluczem do 
szczęścia, nawet wówczas, kiedy pozostaniemy świadomi 
własnej śmiertelności.

Dorota Warzocha
Nauczycielka języka polskiego

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Żmigrodzie

Refleksje listopadowe -  
cieszmy się z tego, co mamy...

Vanitas vanitatum et omnis vanitas (Marność nad marnościami i wszystko marność)
Koh 1, 2
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Zaplanowaną przez nas wizytę w muzeum domowym 
warto poprzedzić obejrzeniem wystawy Modelarze pa-
mięci, przygotowaną przez wrocławskie Muzeum Etnogra-
ficzne. Prywatne placówki prezentują najczęściej przed-
mioty towarzyszące codzienności ludzi dawniej żyjących 
na wsi, natomiast eksponaty w Muzeum Etnograficznym 
zapoznają z okolicznościami, w których wykorzystywano 
owe desygnaty. 

Modelarzami pamięci nazwano nieprofesjonalnych 
artystów, najczęściej wiejskich rzeźbiarzy i konstrukto-
rów niezwykłych, często ruchomych makiet. Ich wytwory 
to prace o tematyce świeckiej. Stanowią one niezwykłe, 
obrazowe dokumenty ukazujące życie dawnej wsi w pra-
cowitej codzienności oraz podczas świętowania. Prace te 
łączy tematyka, określana przez Aleksandra Jackowskiego 
jako „mały realizm” (A. Jackowski, Współczesna rzeźba lu-
dowa, „Polska sztuka ludowa”1964, R. XVIII, nr 1 s.19). Dzię-
ki ich powstaniu udało się zachować w pamięci m.in. sposo-
by pracy oraz zwyczaje dawnej wsi. Wystawy takie, nieste-
ty, pojawiają się w muzeach lub galeriach bardzo rzadko. 
W niektórych placówkach muzealnych na terenie kraju moż-
na znaleźć nieliczne przedstawienia nieprofesjonalnej rzeź-
by ludowej, znaku dawnej rzeczywistości wiejskiej (jak np. 
w Muzeum Regionalnym w Kutnie). 

Co obejrzymy na wystawie we Wrocławiu? Twórczość 
świecka dotyczy codziennego życia wsi, której przykła-
dem jest wieloelementowa, ruchoma rzeźba Jana Mycha-
laka z Wichrowa koło Wrocławia pod nazwą Chleb. Zdjęcia 
tej rzeźby sygnują wszystkie druki towarzyszące wystawie. 
Dzieło stanowi kompendium wiedzy na temat trudnej pracy 
związanej z uzyskaniem chleba, począwszy od koszenia zbo-
ża prymitywną kosą, przez młockę cepem, przez pozyskiwa-
nie mąki dzięki żarnom, wyrabianie ciasta na chleb w ogrom-
nej dzieży aż do wkładania gotowych bochenków do dawne-
go pieca. Wszystkie te eksponaty, umożliwiające niegdyś ko-
bietom i mężczyznom pracę podczas procesu przygotowania 
chleba powszedniego, posiadają liczne muzea domowe. Na-
leży podkreślić, że wnikliwe obejrzenie rzeźby (uruchamia-
nej za pomocą wiatraka) umożliwia  zrozumienie  sposobu 
wykorzystania tych przedmiotów w codziennym życiu wsi. 

Wystawa nie ogranicza się do ukazania eksponatów z te-
renu Dolnego Śląska – szereg z nich  jest własnością m.in. Mu-
zeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Dzięki te-
mu zwiedzający mogą np. obejrzeć rzeźby jednej z nielicz-
nych kobiet-rzeźbiarek wiejskich. Wprawdzie Filomena Ro-
bakowska rozpoczęła działania artystyczne dopiero w swym 
czasie wolnym, czyli na emeryturze, kiedy już zabrakło jej 
sił, by intensywnie pracować w gospodarstwie, dzięki te-
mu jednak mogła wykonać szereg przepięknych, niezwykle 
kolorowych  rzeźb-obrazów z życia wsi.  Wśród nich można 
dostrzec np. Kowala i jego  pomocnika – praca ta ukazuje 
działania wiejskiego kowala, jednej z najbardziej niezbęd-
nych osób w wiejskiej społeczności, czy też Kobietę z gra-
biami, obrazującą element codziennych działań gospodyń 
wiejskich. 

Wszystko co robimy dziś – jutro będzie historią…
Mniej lub bardziej świadomie decydujemy, co i jak naprawić, a co i jak wymienić na nowe… Projektując historię, 
stajemy się odpowiedzialni za to, co zniknie bezpowrotnie i jaki jest nasz wkład w unicestwienie tego, co dziś 
przetrwało i jeszcze ciągle jest… Jutro rozliczać będzie nas, a nie siebie z tego, co zostanie… 
Emilia Tabisz, tekst z wystawy Idzie nowe w Muzeum Ziemi Kłodzkiej, maj 2017 (w: Muzea domowe. Materiały in-
formacyjno-metodyczne cz.3, Wrocław 2017, s.7)

Wystawa Modelarze pamięci  
jako edukacyjny most do  muzeum domowego!

W podobnych celach powstawały rzeźby Władysława 
Świerzbińskiego, np. Kopanie kartofli (także z Muzeum Łódz-
kiego). Z kolei dolnośląski mistrz ze Żmigrodu, Franciszek 
Jóźków, w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zobra-
zował m.in. Kobietę przędzącą (wyjaśnia ona istnienie licz-
nych kołowrotków w zbiorach muzeów domowych), Kobietę 
przy stępie (stępy także są eksponowane w prywatnych zbio-
rach) oraz szereg innych, często zapomnianych sytuacji z ży-
cia społeczności wiejskich (Cięcie sieczki, Chłop z kosą i wie-
le innych). 

Oprócz rzeźb, ukazujących różne ludzkie środowiska i za-
wody, eksponowane są również, tworzone przez plastyków-
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-amatorów, makiety kościołów, domów, gospodarstw i regio-
nalnej architektury. Zachwycają uczestników wystawy do-
kładnością przedstawienia fragmentu rzeczywistości oraz  
bogactwem kolorystyki. 

Wiele kolekcji prywatnych z czasem stawało się zacząt-
kiem muzeów lub ważną częścią zbiorów muzealnych, a także 
archiwalnych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Prak-
tycznie całe muzealnictwo wywodzi się z kolekcjonerstwa – 
stwierdza Iwo Łaborewicz1. Prywatne zbiory Izabeli Czarto-
ryskiej  - pamiątki po wielu Polakach, które miały przypomi-
nać o trudnym okresie rozbiorowej Polski, a poprzez przykła-
dy chwały narodowej dawać siły na przetrwanie niewoli oj-
czyzny i nadzieję na odzyskanie wolności2 zostały umieszczo-
ne w zbudowanej na jej zlecenie Świątyni Sybilli. Jak wynika 
z niektórych źródeł, niecierpliwa fundatorka pragnęła przy-
spieszyć budowę i nawet osobiście pomagała w pracach mu-
rarskich. Jej zbiory pamiątek narodowych zostały udostępnio-
ne do oglądania w 1801 roku. Fakt ten uznaje się za począ-
tek działania pierwszego polskiego muzeum - prywatne zbio-
ry Izabeli Czartoryskiej stały się własnością narodową, służą-
cą budzeniu uczuć patriotycznych, utwierdzających Polaków 
w przekonaniu, że Polska stanie się krajem niepodległym i po-
wróci na mapy Europy.  

Ludzkiej egzystencji zawsze towarzyszą świadectwa prze-
szłości. To przeróżne desygnaty - świadectwa minionego cza-
su, początkowo niezbędne w życiu, a następnie zwyczajnie 
obecne w codzienności (np. różne dokumenty, fotografie), 
także pamiątki przeszłości, związane z ważnymi chwilami ży-
cia przodków, osób najbliższych i dawnych krewnych. Archi-
wa rodzinne są bogate, kryją m.in. fotografie, afisze i plaka-
ty, wizytówki, mapy, karty pocztowe, korespondencję, kalen-
darze, grafiki, rysunki oraz wiele innych dokumentów różnej 
proweniencji. Owe zbiory stanowią świadectwa upływu cza-
su, zaznajamiają młode pokolenia z przeszłością ich bliskich, 
ukazując ich dzieje na tle nierzadko dramatycznej przeszło-
ści narodowej. Dlatego też istnienie tych zbiorów jest nie-
zwykłą wartością – funkcjonowanie historii rodziny jako ele-
mentu dziejów narodu niewątpliwie budzi patriotyzm, łączy 
z przeszłością. Takie zbiory mogą być początkiem muzeum do-
mowego – według Marii Marcinowskiej muzea domowe, rozu-
miane jako kolekcje gromadzone przez zbieraczy-pasjonatów 
w mieszkaniach, szkołach i pomieszczeniach parafialnych, 
często zaskakują wartością swoich zbiorów. Charakter tema-
tyczny wynika z zainteresowań kolekcjonerów i z chęci zacho-
wania śladów przeszłości ważnych ich zdaniem dla przyszłych 
pokoleń. Wśród zebranych przedmiotów są też takie, które 

wykraczają poza wyłącznie sentymentalne utrwalanie prze-
szłości, będąc częścią szerszego wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego. Dlatego czasem wybrane z prywatnych zbiorów eks-
ponaty uzupełniają muzealne wystawy tematyczne, wnosząc 
dodatkowe treści lub uzupełniając realizowaną ekspozycję.3

Przykłady takich muzeów domowych można odnaleźć 
w każdym regionie Polski. Nam szczególnie bliski jest Dolny 
Śląsk,  nasza mała  ojczyzna,  w której znajdziemy liczne przy-
kłady takich magicznych miejsc.

Jednym z najciekawszych przykładów muzeów domo-
wych jest Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcino-
wie pod Trzebnicą. Jego właściciel to człowiek wszech-
stronny, posiadający wiele talentów. Pan Marian Kowalski 
jest niezwykłym człowiekiem, który gra, śpiewa, tworzy me-
lodie, pisze wiersze, uczy muzyki. We wszystkich tych umie-
jętnościach jest samoukiem!... Jest właścicielem, kustoszem, 
renowatorem Małego Muzeum Ludowego u Kowalskich…4 Jak 
wynika z jego wspomnień, w Marcinowie próbował podjąć 
wiele działań  kulturalnych, m.in. chciał założyć muzeum re-
gionalne. Niestety, nie doszło do realizacji tej  inicjatywy - 
Najpierw zbierałem i pokazałem pierwsze zbiory w miejsco-
wej świetlicy, w Marcinowie, ale kazano mi się  razem z kape-
lą wynosić – tak uchwaliła rada sołecka! No i cóż? W 1987 r. zli-
kwidowałem „Izbę Regionalną” w świetlicy i zacząłem budo-
wać muzeum na własnym podwórku!5 Obecnie składa się ono 
z kilku budynków, wzniesionych w dużej mierze dzięki umie-
jętnościom właściciela zbiorów. Pracę tę wspierali ludzie za-
przyjaźnieni z Panem Kowalskim. Przygotowane sale wysta-
wowe mieszczą ogromne i różnorodne  zbiory, które - wg ku-
stosza - mają ocalić od zapomnienia to, co już częściowo zo-
stało zapomniane… Ten życzliwy, pełen wewnętrznej pasji 
człowiek usiłuje przekazać młodzieży wiedzę o przeszłości wsi 
polskiej, dysponując wielorakimi zbiorami i własną niezwy-
kłą umiejętnością przybliżania przeszłości za pomocą piękne-
go, żywego słowa, gawędy, pieśni, prezentacji działania ma-
szyn czy ukazania roli niektórych sprzętów domowych. Głów-
ny cel właściciela to chęć ocalenia prawdy o przeszłości, gdyż 
dla współcześnie żyjącej młodzieży – a nawet starszych od-
wiedzających! – dawne przeznaczenie wielu przedmiotów jest 
zupełnie nieznane… Ponieważ przemiany techniczno-cywili-
zacyjne wciąż nabierają tempa i błyskawicznie stają się fak-
tem dokonanym na polskiej wsi, szybko giną tradycyjne sprzę-

Pamiętajmy o muzeach  domowych!

Obejrzyjmy wystawę Modelarze pamięci, aby pamiętać 
o naszych korzeniach i trudnej narodowej przeszłości. Jedną 
z zasług środowisk wiejskich, enklaw polskości w poszczegól-
nych zaborach (kiedy zabrakło nas na 123 lata na mapach Eu-
ropy), nadal pozostaliśmy  - i jesteśmy! – Polakami… Pamię-
tajmy, że świętowanie setnej rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości  to również efekt niezachwianego narodowego istnie-
nia środowisk wiejskich!

Przypomnijmy, że Stanisław Wyspiański stwierdził w We-
selu, w zapisie dialogu Gospodarza i Poety: (…) Chłop potę-
gą jest i basta.

(zdjęcia: Anna Stodolna-Rybczyńska)

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu

Pamiętajmy o muzeach domowych!



www.dodn.dolnyslask.pl strona 43

REGIONALIA

Pamiętajmy o muzeach  domowych!

ty. Stąd pragnienie Pana Mariana Kowalskiego, aby ocalić gi-
nące relikty sztuki i kultury ludowej, a dla młodych ocalić od 
zapomnienia nikomu już niepotrzebne przedmioty, świadków 
epoki, która już minęła… Kolekcja ta ukazuje kulturę ludo-
wą dawnej rdzennej ludności dolnośląskiej oraz reprezentu-
je kultury ludowe grup przesiedleńców, którzy znaleźli się na 
tych ziemiach po II wojnie światowej. 

  Pan Kowalski świetnie rozumie ideę współczesnego na-
uczania – za najbardziej pożyteczne uważa wizyty młodych 
z doświadczeniem i eksperymentem w tle. Ponadto odwie-
dzające go wycieczki  szkolne mają w perspektywie nagro-
dy za uważne i wnikliwe przyglądanie się zgromadzonym 
eksponatom oraz aktywny udział w spotkaniu. Mogą tak-
że wysłuchać gry i śpiewu gospodarza oraz w nim uczestni-
czyć,  skorzystać z miejsca zabaw, przejechać się karuzelą, 
zjeść kiełbaskę z grilla… Zatem warto współuczestniczyć 
w wędrówce między dawnymi a nowymi laty! 

Co można obejrzeć w Małym Muzeum Ludowym? Czeka 
tam na nas mnóstwo eksponatów  – jak szacuje właściciel – 
około czterech i pół tysiąca… Zostały one podzielone tema-
tycznie i umieszczone w poszczególnych salach.  W Sali Ko-
minkowej - Muzycznej - można obejrzeć kolekcję różnych, 
często zabytkowych instrumentów, a wśród nich np. stare or-
gany z ręcznym napędem, egzemplarze zabytkowych skrzy-
piec czy akordeonów (Fot. 1). W kolejnej,  zegarowej, która 
powstała jako druga z kolei w 1990 roku, znajdują się: stara 
ceramika, zabytkowe zegary oraz maszyny do pisania, pocho-
dzące z okresu od XIX do XXI wieku. Oprowadzający po swych 
zbiorach Pan Kowalski wielokrotnie podkreślał fakt, że mnó-
stwo przedmiotów wielokrotnie ocalał przed wyrzuceniem lub 
zniszczeniem, a część z nich została mu podarowana przez 
osoby doceniające jego działania. Wielokrotnie przywracał 
im dawny blask, był ich  głównym i jedynym  renowatorem… 
Z rozmowy z właścicielem muzeum należy wnioskować, że je-
go pasja wymaga absolutnego zaangażowania – beztermino-
wego i permanentnego.  Wieczory oraz wielką część nocy (!) 
Pan Marian spędza w warsztacie, w którym dokonuje niezbęd-
nych napraw i renowacji zniszczonych, zaniedbanych mate-
rialnych świadków przeszłości…

W innej sali wyeksponowano np. mnóstwo zabytkowych 
żelazek, pojawiły się tam także ceramika oraz zasuszone 
wieńce dożynkowe, świadectwa wciąż jeszcze żywych trady-
cji, związanych z zakończeniem żniw. W przybudówce, któ-
ra powstała w 2017 roku, znalazła się sala stajenna, ukazują-
ca starą uprząż dla koni gospodarskich  (znalazły się tam cho-
mąta po renowacji i częściowej rekonstrukcji), którą jeszcze 
pamiętają starsi ludzie, ale mogą zdziwić młodych ludzi, któ-
rzy nie znają realiów dawnego życia wiejskiego… Inna część 

bogatej ekspozycji ukazuje kącik szewski z narzędziami oraz 
zabytkowymi butami. W tej sali są także eksponowane ma-
szyny związane z tak ważną czynnością domową jak pranie – 
m.in. stoi tam magiel z Barda Śląskiego, dar sióstr zakonnych, 
liczący sobie ok. 110 lat oraz  elektryczna pralka z 1930 ro-
ku (Fot. 2).

Kolejna sala zaznajamia z ekspozycją kołowrotków oraz 
działających bez zarzutu krosien – zawartość tego miejsca  
jest bezcenna, gdyż  uświadamia młodym, jak to ze lnem by-
ło… (Fot. 3). 

Z przeszłością wsi dolnośląskiej tematycznie związane są 
ekspozycje w Domu Chleba, ukazujące trudną drogę od zia-
renka do bochenka – najpierw oglądamy żarna, dzięki któ-
rym w pocie czoła uzyskiwano mąkę (mamy już świadectwo 
w Księdze Henrykowskiej!), a potem kolejne sprzęty ułatwia-
jące pracę  aż do  wypieku bochnów chleba (Fot. 4).

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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ści oraz otwartości zyskał na szczęście wielu współpracow-
ników i darczyńców. To dodatkowy atut właściciela domo-
wego muzeum i kolejna lekcja dla odwiedzających, sugeru-
jąca,  jak należy działać, żeby wszystkich ze sobą łączyć, 
a nie dzielić!

 Wciąż rośnie popularność domowych muzeów. W okoli-
cach Wrocławia pojawiają się inne miejsca, w których roz-
poczęto podobne działania.  Jedną z ciekawszych inicjatyw 
jest powołanie do istnienia Zagrody Edukacyjnej Jodłowy 
Młyn w Starym Dworze koło Brzegu Dolnego. Inicjatorem dzia-
łań jest Pan Jerzy Więcławski, aktywny zbieracz eksponatów, 
świadków przeszłości. Miejsce, w którym znalazła się obecnie 
jego ekspozycja, jest niezwykłe – to  nadal czynny młyn wod-
ny, którego bogata historia sięga dwudziestolecia międzywo-
jennego. Gdyby zatem znaleźli się aktywni współpracownicy, 
młyn mógłby ożyć nie tylko w kontekście historycznym i kultu-
rotwórczym z powodu bogatej i wzorcowej przeszłości, cha-
rakterystycznej dla ziemi dolnośląskiej (niemiecki właściciel 
przekazał swój majątek polskim przesiedleńcom, a następnie  
polscy potomkowie utrzymali młyn w dobrym stanie, obec-
nie kontynuują kontakt z krewnymi w Niemczech), lecz moż-
liwe byłoby zapoznanie młodzieży z pracą dawnego młynarza 
(Fot. 7 i 8).

Zwiedzający mogliby, oprócz wyposażenia dawnego mły-
na, oglądać inne ekspozycje, własność pomysłodawcy kolej-
nego muzeum domowego, np. kolekcje ukazujące wyposa-
żenie dawnej kuchni, izby sypialnej, sali szkolnej… Ponadto 
ogromna część zbiorów, m.in. dawne maszyny rolnicze lub sa-
mochody, wymagają rewitalizacji oraz umieszczenia w zada-

Dla nas, współczesnych zjadaczy chleba, pochodzącego 
z wielkich, zmechanizowanych kombinatów piekarniczych, 
czy też z mniejszych, rzemieślniczych zakładów piekarskich, 
może być odkryciem fakt, z jakim trudem przodkowie uzy-
skiwali chleb powszedni. I może przestanie dziwić kult chle-
ba wśród starszych ludzi, kreślących znak krzyża na nowym 
bochenku lub całujących kromkę, która upadła na ziemię…   
W Domu Chleba znalazł się również kąt kuchenny z tak cenny-
mi eksponatami jak np. kuchnia węglowa z 1945 roku, pocho-
dząca z Belgii. Do Domu przylega wyposażona w pełni Kuźnia 
– podczas prezentacji dla większych grup wycieczkowych ko-
wal kuje tam żelazo.

Niewątpliwie interesującym miejscem dla młodzieży mo-
że być Małe Muzeum Pożarnictwa, eksponujące wóz straża-
cki i wyposażenie strażaków, począwszy od fosforyzującego 
w ciemności hełmu strażackiego po nadal czynne pompy stra-
żackie. Daje ono świadomość, jak wielkim zagrożeniem dla 
egzystencji człowieka są wszystkie żywioły, nad którymi nie 
ma on kontroli – tu eksponowana jest niszcząca moc  ognia. 

Niezwykle cenne w aspekcie dydaktycznym jest Muze-
um Militariów. Warto się tutaj wspólnie zastanowić, jak wy-
rafinowanych sposobów używali - i wciąż używają - ludzie, 
by innym przynieść śmierć… Łatwo tu o znalezienie kon-
tekstów filozoficznych z nawiązaniami do tekstów litera-
ckich oraz aktualnej sytuacji światowej. Należy dostrzec, 
że odwiedziny tej ekspozycji mogą stać się pretekstem do 
rozmów o aksjologii, do kształtowania właściwej hierarchii 
wartości młodych ludzi…

 Zatem oglądanie ekspozycji jest spotkaniem z człowie-
kiem – kustoszem, komentującym bogactwo eksponatów oraz 
niestereotypowym spotkaniem z nauczycielem-opiekunem, 
który ma niezwykłą szansę spontanicznego podjęcia wielo-
aspektowych wątków, związanych ze zbiorami. Każdy odbior-
ca jest niepowtarzalną jednostką i wymaga indywidualnego 
podejścia. Różnorodność motywacji kierujących publiczność 
do muzeum oraz wielość poszukiwanych doświadczeń pociąga 
za sobą konieczność poszukiwania (…)rozwiązań, które będą 
szanować i zaspokajać te potrzeby. Rozwiązań, dzięki którym 
spełnią oczekiwania publiczności oczekującej bezpośredniego 
kontaktu z artefaktem, takiej, która nastawiona jest na zdo-
bywanie wiedzy, wyzwania intelektualne czy poszerzanie wy-
obraźni oraz takiej, która spodziewa się relacji społecznych, 
publiczności tej przypadkowej oraz zaangażowanej.6  Zatem 
odwiedziny w muzeum domowym to także szansa doznania 
niezwykłego kontaktu z jego twórcą, człowiekiem  pełnym 
pasji,  niewątpliwie - wzorcem osobowym, z drugiej stro-
ny, jak w przypadku konkretnego przykładu, Małego Muze-
um Ludowego w Marcinowie – po prostu z przyjaznym czło-
wiekiem, otwartym na innych, tolerancyjnym, pozytywnie 
i aktywnie nastawionym do życia, bliskim każdemu… Dlate-
go Pan Marian Kowalski tak często spotyka ludzi, wspiera-
jących go w procesie rozbudowy i remontu jego muzeum, 
wśród osób spotykanych w różnych (czasem pozamuzeal-
nych!) sytuacjach… 

Odwiedzające go dzieci mogą liczyć na niezwykłe dozna-
nia – Pan Kowalski ma dla nich czynną karuzelę i zaprasza je 
na przejażdżkę. Dorośli także mogą sobie wtedy przypomnieć 
własne dzieciństwo…(Fot. 5 i 6).

Przypomnijmy: w ciągu 46 lat twórca muzeum zgroma-
dził ok. cztery i pół tysiąca eksponatów. Jego siła charakte-
ru, ogromna zaradność i pracowitość nie wystarczyłyby, aby 
samodzielnie przygotować kolejne sale ekspozycyjne, utrzy-
mać w nich ład i porządek, wciąż rozbudowywać przyjazne 
otoczenie muzealne dla powiększającej się liczby odwiedza-
jących muzeum... Wszystkie te działania wymagały finanso-
wego wsparcia i współpracy innych osób, tych spoza najbliż-
szej rodziny, mieszkającej w pobliżu. Dzięki swej życzliwo-

Fot. 5

Fot. 6
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W wielu źródłach mówi się o cywilizacyjnym i eduka-
cyjnym odwrocie od dziedzictwa przeszłości. Niewielkie 
muzea domowe umożliwiają indywidualne obcowanie z hi-
storią przez bezcenny kontakt z niezwykłymi ludźmi, któ-
ry znacząco skraca dystans między eksponatem i zwiedza-
jącymi. To ogromna szansa  w procesie poszukiwania pa-
mięci historycznej i dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy 
świadkami kształtowania się konsumpcyjnej rzeczywisto-
ści, w której panuje kult przyjemności i ścisłej więzi z me-
diami, upadek autorytetów i brak osadzenia w konkretnej 
rzeczywistości. W związku z tym indywidualne spotkania 
muzealne paradoksalnie coraz bardziej prowokują „wo-
lę dziedziczenia”, motywują do szukania w przestrze-
ni społeczno-kulturowej inspiracji, przestrzeni, „miejsc 
znaczących”, które mogłyby stać się skutecznym antido-
tum na powszechnie odczuwany dziś kryzys wartości, au-
torytetów, inflację znaczeń, anomię społeczną, brak po-
czucia „bezpieczeństwa ontologicznego”, zanik duchowo-
ści itp. Tego rodzaju zjawiska są przez wielu intelektua-
listów odczytywane jako wyzwania do „refleksyjnej mo-
dernizacji” świata(…). Zgodnie z tymi nurtami myślenia 
o kulturze i jej rozwoju refleksyjny „powrót” do zagubio-
nych w odmętach „płynnej nowoczesności” idei, wierzeń, 
zachowań, tradycji, praktyk kulturowych – w tym tych, 
które są związane z muzeum i edukacją muzealną – sta-
je się coraz bardziej odczuwaną potrzebą.7 Szkolne dzia-
łania edukacyjne  mają na ceku wieloaspektową aktywizację 
młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze i na tę potrzebę od-
powiadają profesjonalne muzea. Przygotowują one interesu-
jące warsztaty dla młodzieży w salach swych ekspozycji lub 
w miejscach przeznaczonych jedynie na potrzeby zajęć mu-
zealnych. To niezwykle cenne inicjatywy, jednakże spotkanie 
w kameralnej przestrzeni muzeum domowego, z ludźmi prze-
pełnionymi pasją, emanującymi wewnętrzną harmonią i spój-
nością, ma dodatkowe walory w procesie kształtowania doj-
rzałych osobowości ludzkich. Wielopokoleniowy dialog ukazu-
je trwałość, uniwersalność i powtarzalność pewnych działań 
ludzkich (związanych choćby z przebiegiem ludzkiego życia) 
oraz istnienie tradycji, nadal spajających wewnętrznie ludz-
kie zbiorowości. 

Potrzeby te akcentuje np. powstanie w 2008 roku Mię-
dzynarodowej Sieci Muzeów Domowych, której funkcjonowa-
nie jest możliwe dzięki współdziałaniu sześciu instytucji na-
ukowych z Polski, Czech i Słowacji, a także innych partnerów 
z tych krajów oraz Litwy. 

Odwiedzajmy niewielkie - lub czasem wielkie - muzea do-
mowe i zaprzyjaźniajmy siebie oraz młodzież z ich twórcami-
-właścicielami!

dr Anna Stodolna-Rybczyńska
Nauczyciel konsultant

DODN we Wrocławiu
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szonym i bezpiecznym miejscu. Plany te wiążą się z koniecz-
nością pozyskania ogromnych funduszy i z nieprzerwaną, per-
manentną pracą pomysłodawcy. Obecne czasy nie są przyja-
zne dla kultury – trudno o uzyskanie finansów na rzecz roz-
woju muzeów domowych, ponadto Pan Więcławski aktyw-
nie pracuje zawodowo… Zatem przyszłość miejsca nadal się 
kształtuje.

Fot. 7

Fot. 8
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16 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim zor-
ganizowano konferencję Wolność wyboru kobiet - jak uczyć 
o równości w 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wybor-
czych? Podczas spotkania wręczono nagrody zwycięzcom Kon-
kursu Niezwykłe Dolnoślązaczki; konkurs został zorganizowany 
przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wroc-
ławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go.  Konkurs Niezwykłe Dolnoślązaczki został objęty patrona-
tami  honorowymi  Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 
Europejskiej w Polsce oraz Cezarego Przybylskiego,  Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego. Celem konkursu było uczczenie 
100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce 
oraz ukazanie roli kobiet w procesie tworzenia historii.    

Nadesłane prace konkursowe miały formę plakatu lub re-
portażu i były poświęcone wybranej przez uczestnika konkur-
su mieszkance Dolnego Śląska, osobie historycznej lub żyjącej 
współcześnie, która swymi działaniami przyczyniła się lub przy-
czynia do pozytywnych zmian. Cieszy fakt, że uczestnicy kon-
kursu wybrali tak różnorodne postaci, zarówno historyczne, jak 
i te działające współcześnie. Wśród bohaterek prac znalazły się 
dziennikarki, pisarki, aktorki, artystki, sportsmenki, kobiety na-
uki czy kobiety, które po prostu działały na rzecz mieszkańców 
Dolnego Śląska. Nadesłane prace wyraźnie wskazały, że uczest-
nicy konkursu mają świadomość ciągłości historycznej i wśród 
niezwykłych Dolnoślązaczek znalazły się  nie tylko Wanda Rut-
kowska, Olga Tokarczuk czy Maja Włoszczowska, ale także św. 
Jadwiga, Marianna Orańska czy Księżna Daisy.

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go, Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej oraz 
Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocła-
wiu, wybrała laureatów konkursu. Poniżej przedstawiamy listę 
nagrodzonych oraz wyróżnionych uczniów.

W kategorii reportażu nagrody otrzymały: 
Zofia Mazur, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Strzegomiu za pracę zatytułowaną Lemniskata Melitty Sal-
lai, czyli podróż tam i z powrotem;

Martyna Kamińska, uczennica klasy III Gimnazjum przy 
Gminnej Szkole Podstawowej w Oławie. Bohaterką jej pracy 
była Anna Kobel;

Zofia Brzozowiec, uczennica Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach za tekst o Mariannie 
Orańskiej;

Wyróżnienie otrzymała Anna Skolak, uczennica Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu za reportaż zatytuło-
wany Daisy.

W kategorii plakatu nagrody zostały przydzielone 
w trzech kategoriach wiekowych: uczniom szkoły podsta-
wowej (kl. VII i VIII), III klasy gimnazjum oraz szkół ponad-
gimnazjalnych.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie szkoły podstawowej 
(kl. VII i VIII): 

I miejsce - Maria Lesiecka, uczennica Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-
-Laskowicach. Bohaterką jej pracy była Hanna Hirszfeld;

II miejsce - Mikołaj Wolar, uczeń Szkoły Podstawowej nr 
1 imienia Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Ślą-
skim. Jego praca nosiła tytuł Maja Włoszczowska;

III miejsce - Matylda Zakrzewska, uczennica Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marii Skłodowskiej-Curie 
w Jelczu-Laskowicach za pracę Gertrud Staats.

Wyróżnienia otrzymały: Karolina Urbaniak za pracę Wanda 
Rutkiewicz oraz Marlena Werocy za pracę zatytułowaną Bar-

bara Szlachetka. Obie wyróżnione dziewczynki są uczennica-
mi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Marii Skłodow-
skiej-Curie w Jelczu-Laskowicach

W kategorii uczniów oddziałów gimnazjalnych nagrody 
otrzymali:

I miejsce Wiktor  Kresa, uczeń klasy III Gimnazjum przy 
Szkole Podstawowej nr 7 we Wrocławiu, który stworzył plakat 
na temat Natalii Lach-Lachowicz;

II miejsce Kaja Szołdrowska, uczennica klasy III Gimnazjum 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia Marii Skło-
dowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach za plakat poświęcony 
Profesor Janinie Bogusławskiej-Jaworskiej;

III miejsce - Julia Chabińska, uczennica klasy III Gimnazjum 
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia Marii Skło-
dowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach za plakat Wanda Ziem-
bicka-Has.

Wyróżnienie otrzymała Natalia Skowrońska, uczennica 
klasy III Gimnazjum przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 
imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Jelczu-Laskowicach. Boha-
terką jej pracy była Księżna Daisy.

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych komisja 
konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce Nikola Misiewicz - uczennica Kłodzkiej Szkoły 
Przedsiębiorczości za pracę Olga Tokarczuk;

II miejsce Julianna Zawadzka - uczennica II Liceum Ogólno-
kształcącego w Lubinie. Bohaterką jej pracy była Natalia Czer-
wonka;

III miejsce Monika Banaszewska - uczennica Kłodzkiej Szko-
ły Przedsiębiorczości za plakat Marianna Orańska.

Wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymały Kami-
la  Kuźniak - uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr X imie-
nia Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu za pracę poświęco-
ną Wandzie Rutkiewicz oraz  Edyta Baran - uczennica Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie za pracę o św. Jadwidze.

Na zakończenie gali zostały także złożone gratulacje na-
uczycielom, którzy przygotowali uczniów do udziału w konkur-
sie. Upominki oraz dyplomy otrzymali:

Aldona Szykulska z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubi-
nie; 

Małgorzata Załupka z Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości;
Małgorzata Waszak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

imienia Marii Skłodowskiej – Curie w Jelczu Laskowicach;
Ewa Kasprzak ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Bohate-

rów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim;
Dagmara Szczapińska ze Szkoły Podstawowej nr 7 we Wroc-

ławiu;
Ewa Piwnik z Liceum Ogólnokształcącego nr X imienia Ste-

fanii Sempołowskiej we Wrocławiu;
Radosław Margas z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Lubinie;
Kamila Mazur z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strze-

gomiu;
Beata Chlebna z Gminnej Szkoły Podstawowej w Oławie;
Dorota Bielawska ze Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Kor-

nela Makuszyńskiego w Strzegomiu;
Ewa Banaszak-Grochowska – z Liceum Ogólnokształcącego 

imienia Marii Konopnickiej w Świebodzicach.
Po wręczeniu nagród młodzież mogła uczestniczyć w wy-

branych warsztatach, które prowadzili Magdalena Piekarska 
(warsztaty dziennikarskie) oraz Tomasz Broda (warsztaty pla-
styczne).

Małgorzata Lubańska
Nauczyciel konsultant, Koordynator Zespołu  

Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur

Gala Konkursu Niezwykłe Dolnoślązaczki

REGIONALIA
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Manfred Spitzer, autor recenzowanej w Obliczach (listo-
pad 2017) książki Cyfrowa demencja…, przygotował  kolejną 
pozycję,  zapoznającą czytelników ze skutkami nadużywania 
cyfrowej technologii informacyjnej. Jak podkreśla w przed-
mowie do wydania swych Cyberchorób…, wydanie Cyfrowej 
demencji w roku 2012 wzbudziło wiele kontrowersji w wielu 
niemieckich środowiskach, także  pedagogicznych i nauko-
wych, lecz fakt ten nie zapobiegł czytaniu jego książki. Dzię-
ki temu wielu czytelników zapoznało się z krytyczną oceną 
Manfreda Spitzera, badacza mózgu, obecnego procesu cybe-
ristnienia wielu ludzi. 

Przedmowę do Cyberchorób… kończy wręcz alarmujący 
komunikat autora: Musimy dbać o wykształcenie młodych 
ludzi – najważniejszy fundament nie tylko naszej gospo-
darki, ale i całego społeczeństwa. To samo dotyczy ich 
zdrowia. Jeżeli pozostawimy to kilku bogatym firmom, 
dla których zyski są ważniejsze od dobrostanu kolejnego 
pokolenia, dopuszczamy się grzechu wobec naszych po-
tomków. W innych obszarach już to robimy, zostawiając 
im planetę, która kiedyś była rajem, obecnie zaś stała 
się składowiskiem śmieci. Nie wiem, co jest gorsze: śmie-
ci w krajobrazie czy w głowie, wiem jednak, że niezależ-
nie od umiejscowienia śmieci mocno ograniczają szanse 
na wykształcenie, autonomię, wolność, zdrowie i szczęś-
cie. Nie możemy pozostawić ani umysłów, ani zdrowia 
naszych dzieci w szponach rynku! 

Przykłady przywołane w kolejnej pozycji dotyczącej 
skutków cyfrowej konsumpcji udowadniają, że zbyt aktywne 
cyfrowe życie niesie ze sobą  ryzyko wielu chorób.   Aby za-
chęcić do lektury i refleksji nad prezentowanymi zagrożenia-
mi, pragnę wskazać kilka istotnych kwestii dotyczących ne-
gatywnych konsekwencji postępującej cyfryzacji życia mło-
dych ludzi.

Choroby cywilizacyjne są, niestety, skutkiem ubocznym 
postępu naukowego i technicznego. Do  poważniejszych, sil-
nie wpływających na jakość i długość życia ludzkiego, należy 
zaliczyć choroby metaboliczne, wynikające m.in. z ograni-
czenia ilości ruchu (ach, te godziny spędzane przed ekrana-
mi…) oraz spożywania nadmiaru niezdrowych produktów, in-
tensywnie reklamowanych w wielu mediach, zwłaszcza w te-
lewizji (koszty nadwagi i otyłości wywołanej reklamą tele-
wizyjną wynoszą rocznie 15 miliardów euro 
(…) -  wg badań naukowców norweskich u gru-
bych dziewczynek ryzyko śmierci z powodu 
zawału serca przed 50. urodzinami wzrasta 
3,7 –krotnie, u chłopców – 2,9-krotnie. Ryzy-
ko przedwczesnej śmierci z powodu raka jeli-
ta, udaru czy cukrzycy u grubych dzieci także 
wzrasta:  od 2 do 4 razy.)1

Wśród kolejnych chorób, na etiologię któ-
rych niewątpliwie wpływa  nadmierne przy-
wiązanie do cyfrowych towarzyszy codzien-
nego życia, należą uzależnienia od interne-
tu i komputera, Facebooka oraz  smartfona. 
Uzależnienia te przypominają każdą postać 
nałogu; uniemożliwiają normalne, codzienne 
życie, niszczą  zdolności umysłowe młodzieży 
oraz jej zainteresowanie prawdziwą wiedzą 
– Gdyby na rynku pojawiła się nowa substan-
cja, która w tak ogromnym stopniu negatyw-
nie wpływałaby na tak wielu ludzi, jak robią 
to nowoczesne media, to zostałaby natych-

miast zakazana ze względu na jej wpływ na życie publiczne!2

Wśród innych zagrożeń pojawiają się groźne dla życia 
cyberstres i technostres. Cyfrowa technologia informacyj-
na nieubłaganie ogranicza naszą zdolność samostanowienia, 
budząc poczucie bezsilności, zaś niepisany obowiązek funk-
cjonowania na Facebooku daje mnóstwo okazji do wywie-
rania na nas wieloaspektowych aktów prześladowań. Wie-
le osób doznaje cybermobbingu i cyberstalkingu, prowadzą-
cych u ofiar do umysłowego i  fizycznego wyczerpania, któ-
re z kolei może prowadzić do rozdrażnienia i agresji. Rzad-
ko jednak ofiary się bronią; zdecydowanie częściej wpada-
ją w depresję.3

Inne poważne konsekwencje w sferze psychiki niesie co-
raz częściej występujące wieloaspektowe zjawisko cyberlę-
ku.  Dotyczy ono m.in. także korzystania z Facebooka – wią-
że się z nieustannie narastającym lękiem społecznym; jak 
wynika z badań, wirtualni znajomi wielokrotnie pogarszali 
samopoczucie osób badanych, zaś wirtualne relacje niszczy-
ły ich empatyczne umiejętności społeczne i prowadziły do 
narastania poczucia izolacji oraz rozpaczy. Inne oblicza lę-
ków społecznych to np. nomofobia – lęk przed rozłąką z te-
lefonem lub nasilający się zespół FoMo – strach, że nas coś 
ominie i nie wykorzystamy jakiejś ważnej życiowej  szansy. 
Najczęściej z powodu zespołu cierpią młodzi ludzie, którzy 
nie potrafią skoncentrować uwagi na innej kwestii, co mo-
że skutkować, m.in., nieefektywną nauką w szkole, a nawet 
możliwością  doprowadzenia przez nich do wypadku samo-
chodowego…

Lęki społeczne eliminują ludzi z życia społecznego, gdyż 
pogłębiają uczucie osamotnienia, co może skutkować depre-
sją… oraz innymi zaburzeniami psychicznymi. Czy warto pła-
cić tak wysoką  cenę za funkcjonowanie w wirtualnej rzeczy-
wistości?...

Przeczytajmy Cyberchoroby Manfreda Spitzera, aby po-
znać wieloaspektowe zagrożenia dla rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania każdego człowieka, wiążące się z naduży-
waniem cyfrowej technologii informacyjnej. Poza tym Au-
tor dzieli się refleksjami dotyczącymi  możliwości zapobie-
gania tym niepokojącym zjawiskom – sposoby te podpowiada 
m.in. w rozdziałach: Co robić?, Uświadamianie, Przeciw uza-
leżnieniom: ochrona czy techniczne przechytrzanie same-

go siebie? Jeszcze możemy zapobiegać, 
a nie leczyć, podkreśla Manferd Spitzer. 
Nie zaniedbujmy tej szansy! Powinniśmy 
chronić dzieci przed uzależnieniem od 
cyfrowych mediów, dbając o to, by do-
rastały jak najdalej od nich. Dzieci 
i nastolatkowie potrzebują do rozwo-
ju całego świata, a nie jego nudnej cy-
frowej podróbki.4

 
 dr Anna Stodolna-Rybczyńska

Nauczyciel konsultant
DODN we Wrocławiu

___________
1 Spitzer Manfred, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie 
rujnuje nasze zdrowie, Słupsk 2016, s.46.
2 Op.cit., s.120.
3 Op.cit., s.171.
4 Op.cit., s.359.

O tym, jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie...
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W poprzednim numerze przedstawialiśmy już Twierdzę 
srebrnogórską (położoną w Gminie Stoszowice), będącą  
unikatowym obiektem w skali militarnego dziedzictwa kul-
turowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dol-
nego Śląska. W chwili powstawania (1765-1777) należała 
do najnowocześniejszych tego typu fortyfikacji w Europie. 
Największy podziw budzi potężny Donjon, jeden z najcie-
kawszych obiektów fortyfikacji epoki nowożytnej. Rozle-
głość całego zespołu (ponad 100ha i 3km długości) i jego 
lokalizacja na szczytach zalicza srebrnogórską warownię 
do największych górskich założeń obronnych naszego kon-
tynentu. Wyjątkowość Twierdzy i jego ranga zostały uzna-
ne w 2004 r.  przez Prezydenta RP  podczas gdy nadano jej 
status Pomnika Historii. 

Atrakcyjnym novum w Twierdzy jest fakt, że  już od koń-
ca września 2018 r.  zaprasza ona do zupełnie nowej eks-
pozycji, ukazywanej podczas zmienionej trasy zwiedzania. 
Stało się tak, gdyż kolejna część fortecy została poddana 
remontowi dla zachowania i zaprezentowania najistotniej-
szych elementów dzieł obronnych dzięki wsparciu z fundu-
szy unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego). 

Dorośli, dzieci oraz młodzież mogą poznać cały wa-
chlarz artylerii fortecznej, stosowanej do obrony twierdzy 
oraz  replikę największego na Śląsku działa. Z interesują-
cej opowieści przewodników można się dowiedzieć się, jak 
przebiegała służba żołnierzy w fortecy ponad dwieście lat 
temu. Nowa trasa ukazuje  pomieszczenia żołnierskie, wy-
posażone w prycze i  piece kaflowe, ekspozycje mundurów 
oraz elementy wyposażenia,  takie jak tornister, chlebak, 
ładownica, manierka, przedmioty osobiste, tasak, mone-
ty (stanowiące żołd). Wyjątkową atrakcją jest niedawno 
zakupiona artyleria forteczna, m.in. armaty (12 funtów) 
wraz z lawetą i narzędziami artyleryjskimi, umieszczone 
w miejscach zachowanej działobitni i stanowiska artyle-
ryjskiego, ponadto moździerz trzonkowy z odtworzeniem 

i ekspozycją elementów bomb moździerzowych, bawarska 
haubica, trójnóg - rekonstrukcja podnośnika do armat  wg 
modeli stosowanych w Prusach w XVIII/ XIX w., rusznica 
wałowa, karabiny skałkowe,  kule armatnie, pociski, bom-
by, granaty. 

Atrakcje przygotowano tak, by umożliwić  zwiedzają-
cym przeniesienie się w czasy XVIII- wiecznego funkcjono-
wania górskiej fortecy.

Przygotowanie wejścia na niedostępne dotąd budowle 
fortecy i przedłużenie trasy zwiedzania w sposób pozwa-
lający na  obejście całego zewnętrznego pierścienia for-
tyfikacji okalającej główną budowlę twierdzy – Donjonu 
-  to długo oczekiwany moment.  Dzięki temu można do-
strzec ogrom budowli, wyeksponować zachowane elemen-
ty Twierdzy, w tym decydujące o jej unikalności z okre-
su funkcjonowania; prezentowane ekspozycje zapewniają 
najlepszą żywą lekcję historii.

Twierdza Srebrna Góra ma w swojej ofercie propozycje 
skierowane również do zorganizowanych wycieczek szkol-
nych. – oto one: 

Zwiedzanie z przewodnikiem. Czas ok 1,15 min. Pa-
kiet obejmuje: spotkanie z żołnierzem 33 Historycznego 
Regimentu Srebrnogórskiego, zwiedzanie Fortu Donjon, 
podziemnych kazamat, ujęcia wody wraz ze studnią (wy-
kutą  w skale) i mechanizmem poboru, podziemnego mo-
stu zwodzonego, przejście przez najgłębszą fosę w Polsce 
(29 m wysokości) oraz urzekających ruin częściowo wysa-
dzonego 1879 r. w ramach testów nowych broni – lazare-
tu wojskowego, pokaz strzelania z broni czarnoprochowej. 
Poza czasem zwiedzania z przewodnikiem można indywi-
dualnie zobaczyć udostępniane miejsca. Szczególnie inte-
resujący jest taras widokowy na koronie Donjonu. Jeśli po-
zwoli nam pogoda, z korony obejrzymy przepiękną pano-
ramę, sięgającą Gór Opawskich i Masywu Śnieżnika. Bliżej 
wznoszą się lesiste grzbiety Gór Bardzkich i Sowich.   Po-
za trasami udostępnionymi podczas oprowadzania przez 

Zupełnie nowe atrakcje i niepowtarzalna 
przygoda w Twierdzy w Srebrnej Górze
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www.dodn.dolnyslask.pl strona 49

przewodnika udostępniamy basteję nowowiejską z gale-
rią zdjęć, zbrojownię z ekspozycją tematyczną Twierdzy, 
pochylnie artyleryjskie oraz ekspozycję dotyczącą odkry-
tej w 2015 r. sztolni srebra, zlokalizowaną w Bastionie Dol-
nym.  

Gra terenowa (dla grup dzieci i młodzieży po wcześ-
niejszej rezerwacji)   Adresatem usługi są dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym od 7- 16 lat Dla małych dzieci zwięk-
szona jest ilość elementów zabawowych. Grupa powin-
na liczyć od 20 do 40 osób. Uczestnicy podczas ok. trzy-
godzinnej zabawy w twierdzy przenoszeni są w realia Eu-
ropy okresu wojen napoleońskich. Uczestnicy gry zostają 
podzieleni na dwa obozy: francusko-polski i koalicji anty-
francuskiej, które między sobą będą rywalizować podczas 
wykonywania zadań. Zostają rozegrane bitwy, potyczki 
i zadania terenowe. Wybrane z grup osoby odgrywają rolę 
przypisanej jej postaci historycznej. W programie: zaba-
wy zręcznościowe i zadania logiczne rozgrywane pomiędzy 
dwiema rywalizującymi ze sobą drużynami, na które zo-
stanie podzielona wcześniej grupa; zapoznanie z historią 
Twierdzy połączone z poszukiwaniem ukrytego skarbu; wy-
strzał z armaty; zwiedzanie tarasu widokowego. Czas re-
alizacji programu - 3 godz.   W wersji z cateringiem - pie-
czenie kiełbasek przy ognisku. 

Pakiet armata.   Czas  ok. 1,30 min  
Realizowany jest po wcześniejszej rezerwacji dla grup 

zorganizowanych (minimalna wymagana liczba uczestni-
ków: 20 osób).

 Pakiet obejmuje: pokaz ładowania i strzału z repliki 
armaty z XVIII w.; opis sposobu obrony; prezentację sta-
nowiska artyleryjskiego wraz z koszami szańcowymi, pre-
zentację kojców strzelniczych; zwiedzanie części naziem-
nych twierdzy, oglądanie trasy w kondygnacji parterowej 
z ekspozycjami tematycznymi i  podziemnej kazamaty ze 
studnią drążoną w skale, ze zrekonstruowanym kołem dep-

takowym. Zwiedzanie kończy omówienie zasady działania 
broni czarnoprochowej, zakończone pokazowym strzałem. 
Po zakończeniu zwiedzania z przewodnikiem udostępnia-
my basteję nowowiejską z galerią zdjęć, zbrojownię z eks-
pozycją tematyczną Twierdzy oraz całą koronę Donjonu  
z dostępnymi punktami widokowymi. 

Żywa lekcja historii Czas ok 2 h. 
Pakiet ten jest przeznaczony dla grup młodzieży w wie-

ku 15-18 lat po wcześniejszej rezerwacji.
Oferta jest skierowana do młodzieży w wieku gimna-

zjalnym i licealnym. Celem „warsztatów historycznych” 
jest przedstawienie najważniejszych aspektów epoki na-
poleońskiej, zachęcenie do dalszego zgłębiania historii na 
zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia odbywają się z prze-
wodnikiem w mundurze z epoki. W ramach lekcji młodzież 
pozna historię, sposób funkcjonowania obiektu i życie żoł-
nierskie w Twierdzy w XVIII w. Uczestnictwo w zajęciach 
praktycznych pozwoli poznać tajniki przygotowania  pro-
chu i obsługę broni czarnoprochowej i armaty fortecznej 
oraz strzelanie z nich. W programie jest również musztra 
i ukazanie kar cielesnych oraz zwiedzanie ekspozycji te-
matycznych i kazamat Twierdzy.  

Zachęcamy do odwiedzenia tego ciekawego miejsca na 
mapie dolnośląskich atrakcji turystycznych. 

Emilia Pawnuk
Prezes Zarządu

Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. 
ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra 

tel.74 818 00 99  e-mail:biuro@forty.pl, www.forty.pl 
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Kuratorka wystawy: Beata Stragierowicz
Wielkoformatowe płótno Jana Styki Polonia pokaże 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu z okazji setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obraz od 
wielu lat nie był pokazywany we Wrocławiu. Podobnie 
jak wiele innych dzieł z wrocławskiej kolekcji ma on 
kresowy rodowód i zawiera w sobie kresowy mit.

Dzieło współautora Panoramy Racławickiej powstało 
z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, któ-
rą świętowano we Lwowie w 1891 r. Rocznicowe uroczy-
stości były manifestacją polskości. Nadano im widowisko-
wą oprawę plastyczną: miasto zostało udekorowane, a biel 
i czerwień – polskie barwy narodowe zawładnęły przestrze-
nią miejską. Jednak najważniejszym wydarzeniem obcho-
dów okazała się prezentacja malowidła Jana Styki Polonia, 
która odbyła się 3 maja 1891 r. w lwowskim ratuszu.

W obrazie odnajdujemy tragedię upadku Polski, mę-
czeństwo narodu, jego walkę o wolnościowe ideały, pa-
triotyczną postawę przywódców oraz historycznych boha-
terów – mówi Beata Stragierowicz, kuratorka wystawy. Sa-
ma Polonia - alegoria Polski - została ukazana w tle przed-
stawienia. Ubrana w białą szatę niewiasta przykuta do 
skały pod tablicą z napisem: Konstytucja 3 Maja. U jej stóp 
leży zamordowany Naród, a pod skałą – ofiary walk o nie-
podległość. Kobieta patrzy na czarny proporzec z trupią 
czaszką i datami trzech rozbiorów.

Centralną postacią kompozycji jest Tadeusz Kościusz-
ko, przedstawiony w chłopskiej sukmanie, którą symbo-
licznie ubrał po zwycięskiej bitwie pod Racławicami. W le-
wej ręce trzyma chorągiew z polskim orłem, a prawą wska-
zuje na Polonię. Przed nim ukazani zostali przedstawiciele 
ludu, kosynierzy, klęczący Jan Kiliński, a za nim grupa wy-
bitnych dowódców m.in. Henryk Dąbrowski, ks. Józef Po-

niatowski, Kazimierz Pułaski. Druga ważna postać obrazu 
to Adam Mickiewicz, przedstawiony na czele zgromadzo-
nych wokół krzyża duchowych przywódców narodu - wiesz-
czy i artystów. 

Polonia nasycona została egzaltowaną tematyką patrio-
tyczno-religijną, jednocześnie prezentując spore niedo-
skonałości formy malarskiej. Nie przeszkodziło to jednak 
w tym, że malowidło Styki trafiło do zbiorowej wyobraźni, 
czego dowodem były pielgrzymki odbywane do lwowskiego 
ratusza, po to by obejrzeć obraz. Dziennie oglądało go na-
wet 900 osób, a jego reprodukcje sprzedawane były maso-
wo na ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów.

Jak stwierdził Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu - Tegoroczna prezentacja „Po-
lonii” Jana Styki w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
jest powodowana chęcią przypomnienia tego niezwykłego 
obrazu. Uznaliśmy bowiem, iż nie tylko dzieło Wojciecha 
Kossaka i Jana Styki Panorama Racławicka z 1894 r., nie 
tylko Poczet Królów Polskich lub Śluby Jana Kazimierza 
autorstwa Jana Matejki – ale także inne zabytki pochodzą-
ce ze Lwowa, nad którymi sprawujemy pieczę, powinny 
stać się wizytówką naszej muzealnej kolekcji. Do nich na-
leży także Polonia, którą w 1891 r. z okazji stulecia uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja po raz pierwszy zaprezentowano 
w Wielkiej Sali lwowskiego ratusza. Oddajemy w ten spo-
sób hołd z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę naszemu kresowemu patriotyzmowi, artyście i jego 
dziełu. Przypominamy, jak bardzo o tę wolność zabiegali-
śmy, jak skutecznie o nią się upominaliśmy, wreszcie – jak 
uczyniliśmy ją obiektem naszych marzeń.

Dział Reklamy i Marketingu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

W setną rocznicę Odzyskania Niepodległości - 
Polonia Jana Styki w Muzeum Narodowym  
we Wrocławiu (10 listopada - 30 grudnia 2018)
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Konferencja „Dla Niepodległej” - fotorelacja

Prace laureatów konkursu „Niezwykłe Dolnoślązaczki”
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