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Chwytaj dzień

chwytaj dzień przed zachodem słońca

słowo teraz kiedy trwa rozmowa

miłość doganiaj przed bramą cmentarza

zanim się wszystko nie osunie w nicość

życie jest chwilą – pochwyć ją kurczowo

niby kropla rosy może się ześlizgnąć

i w gąszczu trawy przepadnie bez wieści

a w tobie zostanie niby śpiący wulkan żalu

w błysku sekundy musi się pomieścić

ogromne szczęście zbudowane z marzeń

życie jest piękne gdy nie gubi sensu

czas sprawdza prawdziwość wszystkiego
Ks. Wacław Buryła

Drodzy Czytelnicy,

serdecznie dziękuję Państwu za kolejne spotkanie z nami. Dziękuję Autorom

i Współpracownikom za to, że „bez wierszówki” i honorariów tworzą KAJET.

Rozstajemy się na krótko, bo taka to pora, by zrobić sobie przerwę i „dać czasowi

czas” na odpoczynek.  Jednocześnie chwytać dzień, chodząc po ziemi spoglądać

w niebo, podążać za marzeniami krok za krokiem. Świat jest otwarty, przyjaźni

ludzie są wszędzie, wystarczy tylko podejść bliżej... odnaleźć nowy powód do

radości, wszak „zaraźliwą ma urodę wakacyjny szał”.

Barbara Królikowska-Wunderlich

Rys. Anna Zawadzka
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Programy nauczania do klas IV-VI w szkole
podstawowej wymagają od nauczycieli realizowania w
obszarze zagadnień literackich także piśmiennictwa,
którego źródłem są przekazy ludowe. W klasie czwartej
jest to baśń, w piątej i szóstej legenda. Analiza wybranych
programów wykazuje, że często treści te są traktowane
w oderwaniu od przestrzeni miejsca, raczej z
uwzględnieniem uniwersalnych wartości płynących z
baśni i legend ogólnopolskich. Niewiele miejsca
przeznacza się na wskazanie związku określonego
miejsca z powstałą tam, w różnym czasie, literaturą.

Najwyżej, jeśli brać pod uwagę staranność myślenia o
regionie, należałoby stawiać program Marii Nagajowej
Słowa jak klucze dwa. Autorka proponuje pracę z dwoma
podręcznikami swojego autorstwa: do klasy czwartej
Słowo za słowem, do piątej Słowa zwykłe i niezwykłe i
szóstej Słowa i świat, oraz Hanny Dobrowolskiej Jutro

pójdę w świat. W lekturze podstawowej zalecanej przez
Nagajową znajdziemy obok legend o powstaniu państwa,
podania rodzimego regionu, a następnie legendy różnych
regionów. Można powiedzieć, że autorka stawiając
legendy regionalne zaraz na drugim miejscu stara się
zwrócić uwagę na ich ważność w perspektywie lokalnej.
Zdaniem wielu nauczycieli, program Nagajowej jest
opracowany bardzo uważnie, a praca z nim daje
możliwość różnorodnych rozwiązań przynoszących
wymierne rezultaty. Nieocenionym źródłem, z którego
nauczyciele korzystają przy omawianiu legend w piątej
klasie są Klechdy domowe.

Inny program dla klas IV-VI, Między nami, autorstwa
A. Łuczak i A. Murdzek, zaleca w materiale nauczania w
treściach wychowawczych omawianie „dorobku
kulturalnego Polski i innych narodów poprzez omawianie
legend, mitów i opowieści biblijnych”. W lekturach do klasy
piątej znajdujemy wzmiankę, że należy wybrać legendy
polskie i innych narodów oraz wybrany tekst kultury
regionalnej. W podręczniku do tej klasy uczniowie mogą
przeczytać legendę nadmorską (o mikołajku), krakowską
(Stopka królowej Jadwigi i Legendę o Smoku Wawelskim)
i warszawską (Złota kaczka). Większy nacisk w programie
kładzie się jednak na realizację treści związanych z mitami.

Podobny schemat w obligatoryjnych treściach
nauczania w klasie piątej proponuje program nauczania
Przygoda z czytaniem i pisaniem Piotra Zbroja i Ewy
Boksy. W zakresie wiedzy o literaturze omawia się tam
legendy polskie i regionalne. Jeszcze bardziej lakonicznie
o treściach regionu wyraża się program dla klas IV-VI:
Mówię, czytam, piszę… Jolanty Zawadzkiej i Jolanty
Bochenek, w którym należy zrealizować „prozę z regionu”.

Te zalecenia programowe nie ograniczają pracy
nauczycieli, związanej z propagowaniem treści
regionalnych w procesie nauki o literaturze.

Dzieje się tak szczególnie, jeśli patronem szkoły jest
postać dla regionu reprezentatywna. Rozmowa o
związkach z regionem odbywa się wówczas nie tylko na
lekcjach języka polskiego, ale także w trakcie nauki historii,
której wymiar zostaje podwojony.

Aby przekonać się, w jakim stopniu zalecenia
programowe pomagają nauczycielom w realizacji
materiału nauczania oraz stwierdzić, jaki jest poziom
wiedzy uczniów po omówieniu zagadnień związanych z
regionem, przeprowadzono badania w oparciu o ogólny
test rozpoznawczy. Uczniom klasy piątej szkoły
podstawowej, usytuowanej na osiedlu, którego patronami
ulic są w większości twórcy związani z regionem Warmii i
Mazur, zadano sześć pytań. Były to:

1. Czy mieszkasz na Warmii, czy na Mazurach?
2. Kto jest patronem Twojej ulicy i czy wiesz kim był za

życia?
3. Czy lubisz czytać baśnie i legendy? Dlaczego tak,

dlaczego nie?
4. Jakie postacie z baśni i legend podobają ci się

najbardziej i dlaczego?
5. Czy znasz legendę związaną z Twoim miastem lub

regionem, w którym mieszkasz? Jaki jest jej temat?
6. Kto to jest kłobuk i Smętek?
W badaniach wzięło udział stu dwunastu uczniów klas

piątych, edukowanych przez kilku nauczycieli. Na
początku odrzucono 21 ankiet, które zostały wypełnione
dla żartu i byle jak. Reszta, czyli 91 kart nie wyglądała
wcale dużo lepiej. Pomijając zachowania niekulturalne,
tzw. uczniowskie wygłupy (test był anonimowy),
sprawdzian wykazał przede wszystkim brak postawy
zaangażowanej w kierunku jakiegokolwiek czytelnictwa.
Uczniowie na jedno z pytań, które rozpoczynało się: „czy
lubisz czytać…”, automatycznie odpowiadali: „nie lubię
czytać”.

Najwięcej odpowiedzi pozytywnych udzielono na
pytanie o krainę geograficzną. Popularne łączenie Warmii
i Mazur, jest merytorycznym błędem, gdyż historycznie
te krainy reprezentują inne terytorium. Uczniowie w
większości poprawnie odpowiedzieli, że mieszkają na
Warmii. Pytanie o patrona ulicy nie mogło być trudne,
gorzej było z przypisaniem mu określonej roli. Tylko
jedenaście osób (z 91) wskazało na formę działalności
osoby, której nazwisko należało do olsztyńskiego
działacza lub pisarza ( w tym dwa razy wskazano lekarza,
raz księdza, 7 razy pisarza).

Następne dwa pytania, powiązane ze sobą przyniosły
odpowiedzi raczej oczekiwane. Grupa podzieliła się
prawie równo na dwa stronnictwa: za i przeciw.
Czterdzieści cztery osoby zdecydowanie były przeciwne
czytaniu, większość z nich w ogóle nie lubi czytać, inni
piszą, że nie czytają, bo ich to nudzi(19), że legendy są

O kształceniu regionalnym
w szkole podstawowej
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za długie. Jedna osoba wyznała, że nie lubi czytać
„ponieważ mają szczęśliwe zakończenie”.

Uzasadniający swoją przychylność do tego rodzaju
piśmiennictwa udzielali odpowiedzi stereotypowych.
Wśród czterdziestu siedmiu pozytywnie nastawionych
przeważały odpowiedzi ; „tak bo lubię czytać”, „są
ciekawe i można się czegoś dowiedzieć”, „są fajne”, „są
bardzo ciekawe, interesujące i zabawne”, „bo mnie
wciągają”, „bo można się z nich wiele nauczyć”, „bo w
każdej jest choć nutka fantazji”, „są wciągające i
magiczne”, „pobudzają świat wyobraźni”, „zawierają dużo
przygód”, „dostarczają dużo informacji”, „wciągają w świat
wymyślony”, „zawsze zawarte są w nich jakieś morały,
dlatego lubię je czytać”.

Tylko czternaście osób potrafiło rozpoznać gatunek
baśni lub legendy i udzielić konkretnej odpowiedzi na
pytanie, jaka postać z baśni ich najbardziej
satysfakcjonuje. Były to: Smok Wawelski (3 osoby), Wars
i Sawa jako syrenka (8), Szewczyk Dratewka (1), Lech,
Czech i Rus (2). Tylko czterdzieści jeden osób, mniej niż
połowa, potrafiło wymienić jedną z dwu legend
związanych z regionem. Najczęściej wymieniano legendę
o Łynie (14), rzece przepływającej przez Olsztyn, oraz o
podanie św. Jakubie (27), którego postać widnieje w
herbie miasta.

Na pytanie o kłobuka i Smętka padło najmniej
odpowiedzi. Tylko 10 osób określiło postać kłobuka,
pisząc, że to „diabełek”, „czarny ptak”, „stworek, który
robił psikusy”. O Smętku nikt nic nie wiedział.

Badania wykazały, że niewielki procent dzieci w klasie
piątej (ok. 10% ), ma świadomość istnienia w przestrzeni
lokalnej, zna patronów ulic, łączy treści regionalne
literackie przekazywane na lekcji ze środowiskiem, w
którym żyje. Wśród badanych, którzy nie negowali
czytania, spora większość nie przywiązywała wagi do
historii literatury regionalnej. Popularne w baśniach i
legendach warmińsko – mazurskich postacie kłobuka i
Smętka pozostały prawie nierozpoznane. Prawie połowa
badanych (ok. 45%), nie tylko że nie miała pojęcia o
jakiejkolwiek przynależności do miejsca, ale wykazała
postawę nonszalancji do wiedzy płynącej z książek,
przeciwstawiając jej inne formy zdobywania informacji, czy
też w ogóle spędzania wolnego czasu. Dla socjologów,
czy psychologów, te ułamkowe badania stanowić mogą
cenne źródło wiadomości o postawach młodych ludzi w
dzisiejszych czasach.

Wydaje się, że czas literatury, której źródłem są ludowe
przekazy z Warmii i Mazur minął wraz z wydaniem
ostatniego Nowego kiermaszu bajek w 1983 roku. Przez
wiele lat zapomniały o tych ciekawych dla młodego
czytelnika baśniach wydawnictwa. Próby powrotu do
tematu obserwować można w latach dziewięćdziesiątych,
są to jednak „wydania przeznaczone dla dorosłych
czytelników i raczej dla wąskiego grona”1. Mowa o
Zauroczeniu Hieronima Skurpskiego (Olsztyn 1994), Jak

Konopka diabła wypędzał. Bajki mazurskie Emilii
Sukertowej – Biedrawiny, w opracowaniu Tadeusza
Orackiego (Olsztyn 1994), Księżniczka z Kesselbergu

i inne legendy znad Jezioraka Wiesława Niesiobędzkiego
(Iława 2000) oraz Mazurskie opowieści Jadwigi
Tressenberg (Pozezdrze). Niewątpliwie najbardziej
doniosłym wydawnictwem ostatnich lat jest zbiór 174
bajek różnego typu z właściwymi komentarzami
opracowany w 1995 roku przez Tadeusza Orackiego Jak

Mazurowi diabeł matkę dał. Bajki Warmii i Mazur (Gdańsk
1995). Jak pisze Brzeska – Smerkowa: Jest to z pewnością

zbiór najbogatszy i bardzo rzetelnie naukowo opracowany.

Uwzględnia prace Toeppena, zapisy międzywojenne i

powojenne, także źródła czasopiśmiennicze wraz z

pismami językoznawczymi2. W 2004 roku do tematu
powrócił Józef J. Rojek wydając tę samą, co przed laty
książkę o kłobuku, lecz o zmienionym tytule Figle i psoty

Kłobuka niecnoty i z innymi ilustracjami autorstwa Julity
Wiench-Kurłowicz. Wartym zauważenia przejawem
odnowienia tradycji zapisanej w ludowych historiach jest
wydanie w 2008 roku, w opracowaniu Jana Chłosty,
zebranych bajek i baśni Marii Zientary-Malewskiej pt. O
różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach.
Barwnie ilustrowana książka przyciąga uwagę zbiorem
opowieści tłumaczących w przystępnej gawędzie źródło
wielu nazw miejscowych, odnawia myślenie magiczne o
własnym „tu i teraz”, każe patrzeć na zwykłe zjawiska
rzeczywistości przez mgłę ludowych wierzeń.
Popularyzowanie tego rodzaju wydawnictw przynieść
może tylko same korzyści. Przede wszystkim
nauczycielom, którzy korzystając z wiedzy o
piśmiennictwie regionalnym odnaleźć mogą w ten sposób
drogę dotarcia do świadomości ucznia, ilustrując jego
zakorzenienie w rodzime miejsce. Pobudzenie jego
ciekawości, uświadomienie mu np. źródeł pochodzenia
znanych nazw lokalnych (rzeki, pobliskich miejscowości),
uruchomi jego myślenie, zainteresuje go konkretną,
najbliższą rzeczywistością. To ratunek dla ucznia i coraz
bardziej zapomnianej literatury regionalnej.

dr Joanna Chłosta-Zielonka

Bibliografia
1. T. Brzeska – Smerek, Podania, legendy i baśnie mazurskie

[w:] Dziedzictwo Warmii. Literatura i piśmiennictwo. Cz. 2,
pod red. S.Achremczyka i K.Orłowskiej-Wojczulanis, Olsztyn
– Lidzbark Warmiński 2006, s. 104.

2. Ibidem, s. 74.
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Definiowanie pojęcia „wyraz” w najbardziej
reprezentatywnych słownikach języka polskiego pozwala
ustalić, iż jest to elementarna jednostka języka oddzielona
od innych jednostek w tekście1.  Wyrazy wchodzą ze sobą
w związki, które w zależności od typu, jaki reprezentują,
stanowią o zapisie łącznym lub rozdzielnym tworzących
je elementów.

Rozważania na temat granicy wyrazu prowadzić można
na różnym poziomie segmentowania tekstu. W
podstawowym zakresie dokonuje się tego w powiązaniu
z melodią języka, jego rytmem i walorami prozodycznymi.
Wszak wyrazy rozróżniamy słuchem w tekście mówionym.
Podział na elementy tworzące wypowiedź nie zawsze jest
dla użytkownika języka oczywista. Istnieją wszak w
polszczyźnie wyrazy, które własnego akcentu nie
posiadają, a co za tym idzie, ulegają przyłączeniu do słów
sąsiadujących. Wyrazy atoniczne to proklityki, które
tworzą zestrój akcentowy z wyrazem bezpośrednio po
nich następujących oraz enklityki tworzące zestrój
akcentowy z wyraz je poprzedzającym. Proklityki to pisane
rozdzielnie z wyrazem następującym przyimki
jednosylabowe oraz partykuła nie przy
ponadjednosylabowych czasownikach. Enklityki to w
zapisie rozłączne jednosylabowe formy zaimków
osobowych oraz zaimek zwrotny się. Samodzielnego
akcentu nie posiadają także partykuły no, że, podobnie
morfemy tworzące tryb przypuszczający oraz morfemy
czasu przeszłego. Dobrym przykładem są tu zapisy dwu
partykuł w następujących przykładach: mówcieże i dajcie

no. Obie to partykuły wzmacniające, jednak ich pisownia
w połączeniu z czasownikiem jest odmienna. Zagadnienia
akcentowania w niewielkim tylko stopniu wpływają na
zapis tego typy połączeń wyrazowych. Jakkolwiek jest to
problem interesujący, to związki między akcentem a
zapisem nie będą przedmiotem prowadzonego opisu.

Właściwe rozważania poprzedzę krótkim przywołaniem
najnowszej historii kształtowania się ortografii narodowej.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w roku
1918 natychmiast podjęto prace nad kodyfikacją ortografii,
bowiem istniała pilna potrzeba stworzenia przepisów
obowiązujących ogół społeczeństwa (Jodłowski 1979, 50-
53). Szczegółowe relacje o tych sprawach nie są
przedmiotem zainteresowań, więc zostaną pominięte,
wspomnę jedynie, że w roku 1935 powstał Komitet
Ortograficzny Polskiej Akademii Umiejętności, którego
prace zaowocowały XI wydaniem Pisowni polskiej. Jest
to rejestr przepisów ortograficznych, które powstały w
wyniku dyskusji autorytetów. Do uczestniczenia w
rozstrzyganiu społecznie ważnej sprawy ustalenia
przepisów ortograficznych włączyli się przedstawiciele
nauki, twórcy literatury, nauczyciele i dziennikarze. Prace
prowadzono pod przewodnictwem prof. Jana Rozwadowskiego,
a po jego śmierci - prof. Kazimierza Nitsch. Powstawaniu

przepisów towarzyszyła ożywiona dyskusja społeczna,
która toczyła się na łamach dzienników i czasopism.
Niemałą role odegrały rozważania naukowe publikowane
w Języku Polskim – organie Towarzystwa Miłośników
Języka Polskiego oraz Poradniku Językowym, który
wydawało Towarzystwo Krzewienia Kultury i Poprawności
Języka2.

Pisownia polska, wydanie XI obowiązywała przez okres
wojny i lata powojenne aż do 1957 roku, kiedy to
opublikowano wydanie XII. Prace nad nim rozpoczęto w
związku z powołaniem w roku 1951 w miejsce Polskiej
Akademii Umiejętności Komitetu Językoznawczego
Polskiej Akademii Nauk. W 1954 roku Komisja Kultury
Języka PAN wyłoniona z Komitetu Językoznawczego
podjęła prace nad XII wydaniem Pisowni polskiej.
Jakkolwiek powstało także wydanie XIII Pisowni polskiej,
to współcześnie jako wzór norm ortograficznych
przywołać wypada Pisownię polską PAN, wydanie XII
zatwierdzone przez Komitet Językoznawczy PAN w roku
1956, a opublikowane w roku 1957. W znacznej części
opracowana ona została na podstawie wydania XI
ogłoszonego w 1936 roku.

Przywołania historyczne poczynione powyżej ukazują,
że kształtowanie się przepisów ortograficznych jest
procesem ciągłym i niełatwym. W 1996 roku przy
Komitecie Językoznawstwa PAN powołana została Rada
Języka Polskiego3, która kontynuuje prace nad
regulacjami w zakresie polskiej ortografii. Ustalenia tego
organu publikowane są w „Komunikatach RJP” oraz na
stronach internetowych4. Wszelkie nowości ortograficzne
publikowane są także w słownikach oraz pismach
językoznawczych, w tym ukazujących się także
współcześnie, a przywoływanych powyżej – Języku

Polskim i Poradniku Językowym. Pewną rolę odgrywają
także publikowane w periodykach uniwersyteckich
artykuły naukowe, jednak ich zasięg jest niewielki i
ograniczony do specyficznej grupy odbiorców.

Przejdźmy do rozważań szczegółowych dotyczących
wątpliwości, które rodzą się u użytkowników języka
podczas zapisu, a związanych z wyznaczaniem granicy
wyrazu.

W polskiej ortografii w zakresie pisownie łącznej i
rozdzielnej wyrazów stosuje się zasadę konwencjonalną.
Poza kilkoma wyjątkami w zapisie połączeń wyrazowych
obowiązuje pisownia rozdzielna. W artykule
przedstawione zostaną niektóre trudności w wyznaczaniu
granicy wyrazu w zapisie. Interesują nas przykłady
nietypowe, których zapis ustalony jest na zasadzie wyjątku
od reguły lub może przyjmować postać dwojaką,
uzależnioną od znaczenia lub kontekstu. W tej grupie
szczególną uwagę zwracam na pisownię przysłówkowych
określeń imiesłowów przymiotnikowych.

O niektórych trudnościach
w wyznaczaniu granicy wyrazu
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Wyrażenia, w których pierwszy człon jest przysłówkiem,
zaś drugi jest imiesłowem przymiotnikowym określanym
przez ten przysłówek uznaje się za zestawienia i pisze
rozdzielnie. Przepis ten zawarty jest w regułach ortograficznych
Wielkiego słownika ortograficznego w paragrafie 245.

Mimo iż zasada i wyjątki od niej zostały ustalone, to
ciągle na ten temat podejmowana jest dyskusja
językoznawców. Przykładem może tu służyć posiedzenie
Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP, która odbyła
się w listopadzie 2004 roku. Doniesienia z tego spotkania
dowodzą, że problem łącznej bądź rozdzielnej pisowni
tego typu połączeń jest ciągle żywy6.

Faktem jest, że niektóre wyrażenia tego typu uległy
scaleniu i piszemy je łącznie, co słowniki notują w części
poświęconej regułom ortograficznym oraz w części
zawierającej indeks haseł. Jest to jasne w przypadku
wyrażeń, których składniki nie wykazują już doraźnej
cechy obiektu, do którego się odnoszą, lecz – niekiedy
ze zmianą znaczenia – stanowią o jego trwałej
właściwości7.  Wydawnictwa poprawnościowe podają
następujący rejestr tego typu wyrazów:

jasnowidzący = jasnowidz
ale człowiek jasno widzący skutki swych uczynków
słabowidzący (schorzenie)
ale uczeń słabo widzący zapis na tablicy
słabosłyszący (schorzenie)
ale rozmówca słabo słyszący odpowiedź
wszystkowidzący = bystry
ale człowiek wszystko widzący wokół siebie
dalekowidzący osoba z wadą wzroku
krótkowidzący osoba z wadą wzroku
wszystkowiedzący = mądry
ale ktoś wszystko wiedzący o czymś
głośnomówiący cecha urządzenia
ale ktoś głośno mówiący do kogoś
długogrająca = longplay
ale orkiestra długo grająca

średnioroczny obliczony w skali roku
średnio roczny pobyt = trwający około roku

W przypadku wybranego połączenia wyrazowego
rozstrzygnięcia wątpliwości ortograficznych wymagają
znajomości podstaw gramatyki polskiej. Piszący powinien
określić, czy zapis, którym chce się posłużyć stanowi
jeden, czy może są to dwa wyrazy. Następnie konieczne
okazuje się zaklasyfikowanie elementów budujących
połączenie wyrazowe do klasy przysłówka lub
przymiotnika, a może imiesłowu. Prawidłowe
rozstrzygnięcia nie gwarantują jeszcze poprawności
zapisu. Wyznaczenie granicy okazuje się niełatwe,
bowiem zależne jest także od znajomości konkretnej
reguły ortograficznej.

Badanie przeprowadzono w 2009 roku8.  Fragment z
nich dotyczył problemu pisowni przysłówkowych określeń
imiesłowów przymiotnikowych. Objęto nim studentów
różnych kierunków i roczników, w sumie 76 osób, w tym
19 mężczyzn (co stanowi 25% ogółu) i 57 kobiet (75%
ogółu). Badane grupy to:

1. Pierwszy rok kierunku pedagogika specjalna o
specjalności resocjalizacja. (PsR)

2. Drugi rok kierunku pedagogika, specjalność praca
socjalna. (PPs)

3. Trzeci rok filologii polskiej. (Fp)
4. Trzeci rok gospodarki przestrzennej (Gp)
Na 76 ankietowanych jedna osoba nie udzieliła żadnej

odpowiedzi, natomiast kilka osób zaznaczyło, że
poprawna pisownia nie ma dla nich znaczenia. Wyniki
takie pozwalają mieć nadzieję, że młodzież studencka
uznaje poprawność ortograficzną za sprawę wartą uwagi.
Porównując uzyskany wynik z innymi badaniami na ten
temat dostrzec można utrzymującą się tendencję
pozytywnego nastawienia do zagadnień poprawności
ortograficznej. Uczniowie gimnazjum badani przez Danutę
Piper (Piper 2003 ; 48) w 81% deklarowali, iż przywiązują
wagę do ortografii. Co ciekawe, 58% ankietowanych w
przywoływanych badaniach gimnazjalistów uznało, że
bezbłędna pisownia jest jednym z mierników ogólnej
kultury człowieka.

Jeśli ortografia jest dla młodych ludzi ważna, to pojawia
się pytanie o to, co uznają oni za autorytet w zakresie
obowiązującej pisowni. To jest zagadnienie o tyle
interesujące, że nawet wśród specjalistów nie ma
zgodności w tym zakresie. (Saloni 2005)

Oczywiście sformułowanie pytania ankietowego można
uznać za nadto sugerujące, ale przyjęta metodologia
kwestionariusza zawierającego pytania zamknięte zmusza
badacza do dokonania wstępnych rozstrzygnięć. Wyniki
wydają się znaczące. Jak przedstawia to powyższy
wykres, większość ankietowanych studentów uznała za
obowiązującą kodyfikację norm ortograficznych zawartą
w Wielkim słowniku ortograficznym, którego redaktorem
jest Edward Polański. To nie jest wynik szczególnie
zastanawiający. Młodzi ludzie mogli sugerować się
autorytetem redaktora, bądź rokiem wydania, a może
zawartym m w tytule przymiotnikiem wielki, który sugeruje,
iż zawarte są w nim wszystkie prawidła i obszerny indeks
hasłowy. Za interesujący należy uznać drugi wynik, który
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dowodzi, że 29% badanych uważa za najważniejsze
zasady podane w XII wydaniu Pisowni polskiej.

Zawarte w części wstępnej (s. 2) rozważania na temat
stanu prawnego przepisów ortograficznych potwierdzają,
iż wskazanie uczynione przez studentów jest słuszne.
Zastanawia jednak wysoka świadomość młodych ludzi w
tym zakresie.

Za optymistyczne uznać wypada niskie wyniki
procentowe, bo wynoszące ledwie po 3%, wskazujące na
Internet lub komputerowy edytor teksu jako źródło
obowiązujących norm pisowni polskiej. Lamentujących
nad zgubnym wpływem komputera na sprawność
ortograficzną polskiej młodzieży powinno to nieco
uspokoić. Ponad 70% badanej młodzieży ma
świadomość, iż polska norma ortograficzna zawarta jest
w wydawnictwach poprawnościowych9.

Jednak odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety burzą
nieco ten optymistyczny obraz. Badam w nim nie postawy,
czy deklarowane przekonania, lecz zachowania i
czynności studentów związane z rozstrzyganiem
wątpliwości ortograficznych. Wyniki przedstawia poniższy
wykres i zestawienie liczbowe. Istotnym zastrzeżeniem
jest, iż w tym punkcie ankiety dopuszczałam więcej niż
jedną odpowiedź, stąd dla zobrazowania uzyskanych
wyników posłużyłam się wykresem słupkowym
uporządkowanym według uzyskanych wyników
liczbowych, nie zaś kołowym ukazującym wskazania
procentowe.

Za najważniejsze uznaję wyniki potwierdzające, iż
młodzi ludzie miewają wątpliwości ortograficzne i szukają
wtedy pomocy. Z badań prowadzonych wokół sprawności
ortograficznej (Krasowicz-Kupis, Polański, Pietras, Starz)
wynika, że dostrzeganie kłopotów z zapisem, w ogóle
wątpliwości towarzyszące pisaniu, z punktu widzenia
dydaktycznego są bardzo pożądane. U podstaw
odpowiedzi udzielonej przez studentów gospodarki
przestrzennej, którzy w liczbie dwóch podali, iż nie szukają
podpowiedzi, gdy mają trudności ortograficzne,
upatrywałabym młodzieńczej przekory. W grupie
studentów tego kierunku znalazły się odpowiedzi
negatywne na pytanie badające stosunek do ortografii.
Dla 25% badanych studentów gospodarki przestrzennej
poprawność zapisu nie ma znaczenia. Nie dziwi więc także
fakt, iż to w tej grupie badanych więcej osób (9) korzysta
z pomocy Internetu niż ze słownika ortograficznego(5).
Studenci gospodarki przestrzennej ujawnili wysoki poziom
zaufania do komputerowego edytora tekstu, wymieniając
go jako autorytet rozstrzygający ich wątpliwość w zakresie
poprawności zapisu częściej niż słownik ortograficzny.

Z badań wynika, że wątpliwości co do poprawności
zapisu studenci rozstrzygają prawie tak często z pomocą
słownika ortograficznego, jak korzystając z zasobów
internetowych.

Fakt korzystania z Internetu nie powinien zbytnio
niepokoić, wszak w zasobach sieci znajduje się
bezpośredni i nieodpłatny dostęp do wydawnictw
poprawnościowych, w tym także słowników
ortograficznych uznanych wydawnictw naukowych.

Problemem podjętym w dalszej części badań jest
określenie znajomości zasady ortograficznej regulującej
pisownię połączenia przysłówka z imiesłowem
przymiotnikowym. Wyniki przedstawia poniższe
zestawienie.

Odpowiedzi jednoznacznie błędnych udzieliły dwie
osoby studiujące filologię polską. Nikt z badanych nie
zaznaczył wariantu pisowni z łącznikiem, choć w innych
pytaniach szczegółowych ankiety takie wybory się
znalazły, o czym piszę w dalszej części artykułu. Pozostałe
wskazania ujawniają, że studenci przywołują prawidłowe
brzmienie reguły. Najwięcej poprawnych odpowiedzi
udzielili studenci pedagogiki specjalnej (PsR – 15). Dobrą
znajomością badanej reguły ortograficznej wykazali się
także studenci gospodarki przestrzennej (Gp – 11).
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Kolejne pytanie dotyczyło zmian w zakresie badanej
reguły ortograficznej. Ponad połowa badanych, bo 56%,
opowiedziała się za eliminacją wyjątków. To wynik
zastanawiający, zważywszy, że wśród językoznawców
toczą się dyskusje zmierzające raczej w przeciwnym
kierunku. Naturalna wśród użytkowników języka tendencja
do ekonomiczności wydaje się przeważać także wśród
badanych studentów UWM w Olsztynie. Znaczny procent
badanych osób nie dostrzega potrzeby zmian. Wnioski z
tej próby pozwalają sformułować tezę, według której
zasady ortograficzne należy uprościć lub pozostawić bez
zmian.

Szczegółowe badania, które w tym artykule zostaną
pominięte, dowodzą chwiejności w zakresie stosowania
badanej zasady ortograficznej. Można postawić tezę, iż
reguła ogólna jest respektowana dość regularnie, bowiem
prawidłowych odpowiedzi udzielono w liczbie 1054, co
stanowi 70% możliwych poprawnych wskazań. Oznacza
to jednak równocześnie, iż 30 % badanych studentów nie
potrafi poprawnie zapisać badanego typu połączenia
wyrazowego, przejawią zatem trudności w wyznaczeniu
granicy wyrazu.

Za interesujące należy uznać trudności w zakresie
wybranych połączeń, które w tabeli zaznaczyłam kolorem
czerwonym. Poniżej zostaną one szczegółowo omówione.

Badani studenci nieprawidłowo wskazali pisownię
połączenia długo trwający związek. Przypuszczać można,
iż wpływ na to może mieć podobnie brzmiący, a pisany
łącznie przymiotnik długotrwały. Trudność w wyznaczaniu
granicy wyrazu wynika bowiem także z właściwości
ludzkiej pamięci. Jakkolwiek zagadnienia te bada
psycholingwistyka i wykraczają one poza przyjętą przeze
mnie metodologię, to przecież nie można tego faktu
przeoczyć. Pamięć ludzka rejestruje poznawane fakty
według przyjętego porządku (Kurcz 2005) i chętnie
odwołuje się do informacji już zakodowanych, a
posługiwanie się analogią podczas tych procesów nie jest
niczym niezwykłym. Zastanawiać może jedynie, iż
wskazania nieprawidłowego zapisu dokonało 54%
badanych. Zatem ponad połowa ujawniła trudności z
wyznaczeniem granicy wyrazów tworzących to
zestawienie.

Szczególnym przykładem naruszenia reguły
ortograficznej, która jest przedmiotem opisu, jest
dokonany przez badanych wybór wariantu pisowni
połączenia nowo narodzony. Oto 60 % badanych uznało,
że należy to zestawienie napisać łącznie. W przypadku
zdania, którego elementem jest połączenie nowo

narodzony, to stwierdzić należy stanowczo, iż wskazuje
ono wyraźnie na cechę obiektu (lwiątka), a nie jego
właściwość, jak w przypadku wyjątków zależnych od
kontekstu. Dodać można także, że najczęściej używane
słowniki notują to zestawienia bez wyjątków jako pisane
rozłącznie. Jednak pobieżna nawet analiza zasobów
internetowych pokazuje, iż zestawienie to pisane jest
łącznie i nie są to przypadki odosobnione10.  Być może
jest to przyczyna tak wyraźnie zaznaczonego odstępstwa
od przyjętej reguły.

W badanej przeze mnie grupie zestawień
przysłówkowych określeń imiesłowów przymiotnikowych
wyjątkowo produktywne są połączenia z przysłówkiem
nowo. Poczynione obliczenia dowodzą, że badani na ogół
prawidłowo je piszą, a odstępstwem jest zaznaczone w
tabeli nr 3 na pozycji 11 połączenie nowo tworzące się
ugrupowanie. Połowa ankietowanych zapisała je
niepoprawnie, przyjmując pisownię łączną (33 osoby) lub
z zastosowaniem łącznika (5 osób). Dociekania o
powodach takich wyborów kierują uwagę na związany z
badaną konstrukcją zaimek zwrotny. To jedyny element,
który odróżnia ją od pozostałych użytych w badaniu
połączeń: nowo zbudowane, nowo otwarty, nowo

powstające, czy opisane powyżej szczegółowo nowo

narodzone. Dostrzeżona zależność ma charakter
hipotetyczny i wymaga badań skupionych na tym tylko
problemie.

Na zakończenie rozważań szczegółowych warto
zaznaczyć, iż pomimo deklarowanej w początkowej części
ankiety znajomości reguły ortograficznej wykluczającej
użycie łącznika w połączeniu przysłówka z imiesłowem
przymiotnikowym, to część badanych posłużyła się nim
podczas wypełnienia zadań badających zastosowanie
prawideł pisowni. Łącznik pojawił się 44 razy w badanych
przykładach. Przedstawione na wykresie wyliczenia
pokazują, że nikt z badanej grupy nie wybrał takiej opcji
wśród możliwych do zakreślenia reguł rządzących
pisownią badanego zestawienia wyrazowego. Skąd zatem
taka rozbieżność? Sądzę, że Polacy rzadko odwołują się
do poznanych reguł ortograficznych, jeśli oczywiście w
ogóle je znają. Badania prowadzone wśród młodzieży
szkolnej na poziomie gimnazjum (Krasowicz-Kupis,
Pietras, 2008) dowodzą, że znajomość podstawowych
nawet reguł pisowni polskiej jest niska11.  Można nawet
mówić wprost o zaniedbaniach edukacyjnych w tym
obszarze nauki szkolnej. (Makarewicz 2008). Jednak w
omawianym przypadku trudność polega nie tyle na
nieznajomości zasad pisowni, co na nieumiejętności
konsekwentnego ich stosowania.

Trudność z wyznaczeniem granicy wyrazu w zapisie
polega nie tylko na stosowaniu reguł w zakresie zasad
umownych polskiej ortografii, ale też na wyjątkach, w które
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ona obfituje. Przykłady takie poddano badaniu. Zostaną
one opisane zgodnie z porządkiem występowania w
ankiecie.

Zapis równouprawniona kobieta jest znakomitym
przykładem kłopotów ortograficznych wynikających
zarówno z trudności w wyznaczaniu granicy wyrazu, jak
również związanych z klasyfikacją wyrazów. SGJP
klasyfikuje wyraz uprawniony jak dwa odrębne leksemy,
po pierwsze jako rzeczownik, po wtóre zaś jako imiesłów
przymiotnikowy bierny, co nie wiąże się z dwojakim
zapisem. Równouprawniona w SGJP to już jednoznacznie
imiesłów bierny o ustalonej wyjątkowej pisowni. WSO
zaleca pisownię łączną, jako podstawę podając regułę
mówiącą:

 Niektóre wyrażenia tego typu scaliły się i traktowane

są jako wyrazy pisane łącznie. Oznacza to, że składniki

tych połączeń nie wykazują już doraźnej cechy obiektu,

do którego się odnoszą, lecz - niekiedy ze zmianą

znaczenia - stanowią o jego trwałej właściwości (WSO, s.

62).

92% badanych prawidłowo zapisała ten wyjątek.
Podobnie (92% poprawnych wskazań) wyjątkowo pisana
łącznie konstrukcja niskosłodzony, do której również
odnosi się cytowana powyżej reguła, nie sprawiła
badanym trudności.

Zastanawiające są natomiast wątpliwości ujawnione w
zapisie połączenia głośnomówiący zestaw samochodowy.
Jakkolwiek ponad 70 % zapisało ten wyjątek prawidłowo,
tzn. łącznie, to 12 % badanych użyło w zapisie łącznika,
który wszak wcale nie powinien pojawiać się w tego typu
zestawieniach wyrazowych. Wydaje się, iż było to
wyrazem niepewności piszących co do granicy wyrazu.
Łącznik spaja, ale pozostawia widoczną granicę między
elementami budującymi konstrukcję. Na pewno wyrażenie
zapisane z łącznikiem nie jest rozumiane jako jednolite.

Pozostałe dwa wyjątki użyte w badaniach, to jest
szybkotnąca stal i wolnowiążący gips także wymagają
komentarza. SGJP klasyfikuje szybkotnący jako
przymiotnik, a więc wyraz nazywający cechę i mający
odmianę przymiotnikową. Natomiast WSO podaje w
indeksie hasłowym łączną pisownię obok alternatywnej
rozdzielnej i odsyła użytkownika po cytowanej już reguły
ortograficznej. Poprawny zapis wymaga więc przywołania
wiedzy z zakresu nauki o języku, bądź uruchomienia
pamięci, co jak się wydaje, jest częściej stosowane.
Podobnie postąpić wypada przy zapisie ostatniego z
badanych wyjątków, czyli zestawienia wolnowiążący, w
którym dopuszcza się, zależną od kontekstu, łączną lub
rozdzielną pisownię.

Wnioski

Prezentowane rozważania poświęciłam
szczegółowemu problemowi pisowni polskiej wiążącemu
się bezpośrednio z trudnościami w wyznaczaniu granicy
wyrazu. Z prowadzonych badań płyną interesujące
wnioski:

• Niedostateczna znajomość podstaw polskiej
gramatyki skutkuje bezradnością w kontakcie z

regułami polskiej ortografii.
• Brak świadomości w zakresie podstaw regulujących

pisownię języka ojczystego powoduje zagubienie
autorytetów.

• Zasady umowne w zakresie pisowni łącznej i
rozdzielnej wyrazów obwarowane są warunkami
dodatkowymi nieczytelnymi dla zwykłych
użytkowników języka, co utrudnia wyznaczenie
granicy wyrazu w zapisie.

• Młodzi Polacy znają zasady ortograficzne, ale nie
potrafią ich stosować praktycznie.

• Nadmiar wyjątków stanowi dodatkowy czynnik
dezorientujący.

• Zaniedbania edukacyjne w zakresie nauczania
ortografii powodują coraz niższy poziom sprawności
ortograficznej Polaków młodszego pokolenia.

dr Renata Makarewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Przypisy

1. Według USJP wyraz to „elementarna jednostka języka
nazywająca jakiś desygnat, znak pewnego przedmiotu lub
pewnej treści; słowo (USJP, t. 4; 662)
ISJP wyraz „to jednostka języka, w piśmie oddzielona
odstępem od sąsiednich wyrazów. Wyraz może mieć jedno
lub kilka znaczeń (ISJP; 1137)
SJP wyraz: „znak językowy nazywający jednostkowy
przedmiot materialny lub klasę jednorodnych przedmiotów
materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy,
wyrażający relacje między elementami rzeczywistości lub
modyfikujący treści znaczeniowe innych wyrazów; słowo
(SJP, t. 3; 837)

2. Por. Pisownia polska. Przepisy – słownik, wydanie XIII,
Warszawa 1963

3. Podstawy prawne istnienia i działalności Rady Języka
Polskiego reguluje rozdział trzeci Ustawy o języku polskim
z dnia 7 października 1999 roku warz ze zmianami z dnia
11 kwietnia 2003 i dnia 2 kwietnia 2004 roku

4. http://rjp.pan
Ostatnie opublikowane na wskazanych stronach
internetowych ustalenia pochodzą z roku 2005.

5. NSO, s.
6.
7. Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN. Wybór i

opracowanie Aleksandra Kubiak-Sokół, Warszawa 2008,
s. 153

8. Prezentowane badania są fragmentem szerszych dociekań
na temat świadomości granicy wyrazu prowadzonych w
ramach seminarium dyplomowego ze studentami III roku
filologii polskie pierwszego stopnia na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W artykule
wykorzystano niektóre obliczenia uzyskane w badaniach
prowadzonych przez panią Monikę Kozdrój, uczestniczącą
w seminarium językoznawczym prowadzonym przeze mnie
w roku akademickim 2008/2009.

9. O jakości polskich słowników ortograficznych
wyczerpująco napisała Danuta Piper, która dokonała opisu
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i porównania 72 publikacji tego typu ukazujących się na
rynku wydawniczym po 1990 roku.

10. Por. Google w języku polskim [dostęp 31 maja 2009]
11. Problematyka nauczania ortografii we współczesnej

polskiej szkole powinna być przedmiotem badań
interdyscyplinarnych, w które zaangażowani być powinni
przedstawiciele nauk psychologicznych, językoznawcy, w
tym głownie psycholingwiści oraz dydaktycy języka.
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Wątpliwości nauczycieli związane z reformą
programową edukacji

Przy okazji targów edukacyjnych, organizowanych
przez Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, miałam okazję do rozmów z
nauczycielami przyszłych „zerówek” i klas pierwszych. Ich
obecność na targach była podyktowana niepokojem
związanym z przyszłym rokiem szkolnym i wkraczającą
do szkół reformą programową. Nauczyciele szukali
odpowiednich programów i pakietów edukacyjnych
dostosowanych do możliwości grupy wiekowej ich
wychowanków. Razem z koleżanką, Teresą Pupel-
konsultantem do spraw wychowania przedszkolnego,
byłyśmy zasypywane licznymi pytaniami nauczycieli.
Niezdecydowani, zaniepokojeni szukali wsparcia w
podjęciu właściwej decyzji. Jak się okazało, to nie
obecność sześciolatków w klasie pierwszej wzbudza
niepokój nauczycieli. Problemem stały się sześciolatki,
które do klasy pierwszej nie poszły oraz siedmiolatki, które
razem z sześciolatkami pójdą do klasy pierwszej. Zatem
pełni obaw są nauczyciele tzw. zerówek, jak i nauczyciele
klas pierwszych.Niepokój zarówno jednych i drugich

związany jest z obawą o niedostosowanie podstawy
programowej i obowiązujących pakietów edukacyjnych
do możliwości wychowanków. Chodzi o programy
przewidziane do realizacji z dziećmi młodszymi (pięciolatki
- wychowanie przedszkolne i sześciolatki- edukacja
wczesnoszkolna), z którymi przyjdzie pracować z dziećmi
o rok starszymi. Ten problem będzie nurtował nauczycieli
przez cały okres przejściowy, czyli aż do 2012 roku, kiedy
wychowaniem przedszkolnym objęte już będą tylko dzieci
do piątego roku życia, a do klas pierwszych pójdą
wszystkie sześciolatki. Jednakże problem jest i
nauczyciele mają prawo do niepokoju.

Co mam robić w zerówce z sześciolatkami?

Takie pytanie padało z ust nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Wiele nauczycielek wie, że w
nadchodzącym roku szkolnym będzie miała w klasach
zerowych same sześciolatki. Nauczycielki są pełne obaw,
czy ponowne realizowanie tych samych treści nie będzie
wpływało hamująco na rozwój ich wychowanków.
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Z pewnością problem dotyczy zwłaszcza dzieci
prawidłowo rozwijających się, których jednak rodzice
zdecydowali się nie posyłać w najbliższym roku szkolnym
do klasy pierwszej. Niektóre z nauczycielek pytały, czy
mogą z tymi dziećmi realizować stary program
sześciolatków, lub też czy mogą kupować stare
podręczniki do klas zerowych. Odpowiedź brzmi: nie!
Wszystkich nauczycieli mających jakiekolwiek wątpliwości
w tej kwestii odsyłam do wnikliwego zapoznania się z
rozporządzeniami MEN (rozporządzenia o nowej
podstawie programowej wychowania przedszkolnego i
kształcenia ogólnego z 23 grudnia 2008 r. oraz
rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w
szkole programów wychowania przedszkolnego i
programów nauczania oraz dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników). Wiele cennych informacji
można również znaleźć na stronie MEN
www.reformaprogramowa.men.gov.pl Tu w zakładce
„Pytania i odpowiedzi” można zadawać pytania w celu
rozwiania wszelkich wątpliwości. Nauczyciele klas
zerowych zastanawiający się nad wprowadzeniem liter
znajdą tu również odpowiedź na pytanie : Co robić z
sześciolatkiem w przedszkolu? Zgodnie z założeniami

nowej podstawy programowej, kształtowanie umiejętności

czytania w połączeniu z nauką pisania odbywa się na

etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły

podstawowej). Natomiast zadaniem nauczycieli

przedszkoli i tzw. klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci

gotowości do opanowania tych umiejętności w szkole. (…)

Zasadniczym celem wychowania przedszkolnego jest

wspomaganie rozwoju intelektualnego i kształtowanie

gotowości dziecka do nauki czytania i pisania, w

szczególności poprzez różnego rodzaju zabawy i gry

dydaktyczne, zatem korzystanie z podręczników w

wychowaniu przedszkolnym jest niekonieczne i

niezalecane. Od siebie mogę jeszcze dodać: należy
skoncentrować się na rozwijaniu percepcji dzieci
(słuchowej, wzrokowej), motoryki dużej i małej,
sprawności manualnej, integracji oka i ręki oraz rozwijaniu
myślenia operacyjnego dzieci w celu przygotowania ich
do nauki matematyki na sposób szkolny. Trzeba także
pamiętać, że za rok dziecko już siedmioletnie pójdzie do
szkoły i nie można doprowadzić do tego, aby dwukrotnie
uczyło się tego samego. Zatem należy wnikliwie zapoznać
się z podstawą programową zwłaszcza do klasy pierwszej.
Aby faktycznie sprzyjać rozwojowi dziecka można tworzyć
ciekawe programy, które dzięki interesującym treściom
poszerzą wiedzę ogólną dzieci o świecie. Nie można
jednak zapomnieć o potrzebie dominacji zabawy w
edukacji przedszkolnej i podstawowych celach edukacji
przedszkolnej.Wielu dzieciom z pewnością jeszcze przyda
się praca nad rozwojem ich dojrzałości społeczno –
emocjonalnej i proponowałabym również na ten problem
zwrócić szczególną uwagę. Rozumiem obawy nauczycieli.
Faktycznie decyzja rodziców dotycząca niepójścia do
klasy pierwszej dobrze rozwijających się dzieci jest
problemem i coś z nim trzeba zrobić, aby nie zmarnować
tego roku, aby stymulować rozwój dzieci unikając jednak

realizacji treści programowych przewidzianych dla klasy
pierwszej.

Siedmiolatek w klasie pierwszej

I tu kolejny problem zgłaszany przez nauczycieli. Strach
przed sześciolatkiem w klasie pierwszej stał się
marginalnym problemem. Stało się tak, ponieważ wielu
nauczycieli bacznie przeanalizowało nową podstawę
programową i uwierzyło w to, że klasa pierwsza jest na
miarę sześciolatka. Przyczyną jeszcze większej
marginalizacji problemu stał się fakt, że niewielu rodziców
zapisało sześciolatki do klas pierwszych.W zdecydowanej
większości zgłaszały się do mnie nauczycielki, które już
mają rozeznanie iż do ich klas nie trafi ani jedno dziecko
sześcioletnie. Początkowo informację tę przyjęły z ulgą
(strach przed nowym, młodszym dzieckiem). Późniejsze
rozmyślania jednak spowodowały niepokój. Otóż w klasie
pierwszej znajdą się dzieci siedmioletnie, po tzw. starej
zerówce, w której uczono je liter i czytania. Również
rozwijano ich umiejętności matematyczne. Teraz okazuje
się, że nowa podstawa programowa, napisana z myślą o
dziecku sześcioletnim nie jest w pełni ważna dla drogi
rozwojowej dziecka siedmioletniego. Co zatem z tym
problemem należy robić? Sprawa nie jest skomplikowana
w przypadku jednolitej grupy wiekowej, czyli obecności
w klasie pierwszej samych tylko siedmiolatków.
Nauczyciel musi być świadom, że obierając pakiet
edukacyjny nie realizuje podręcznika, tylko program
nauczania. Musi więc stworzyć taki program, który w pełni
będzie zgodny z nową podstawą programową, ale
równocześnie będzie zawierał nowe treści. Cel jest jeden-
nie powtarzać dwukrotnie tych samych treści, dwukrotnie
nie uczyć dzieci tych samych umiejętności. W przypadku
dzieci starszych (siedmioletnich) z całą pewnością można
skrócić okres przygotowawczy. Każdy nauczyciel ma
prawo tworzyć własne programy, lub modyfikować te,
które są dostępne, właśnie z myślą o zaspokojeniu
potrzeb rozwojowych swoich wychowanków. Natomiast
jeśli istnieją obawy, czy pakiety edukacyjne, a konkretnie
podręczniki, zaspokoją potrzeby edukacyjne dzieci
siedmioletnich, przypominam, że nauczyciel i dzieci
powinni pracować nie tylko z podręcznikiem, ale również
od początku powinni się stykać z różnego typu
opracowaniami popularnonaukowymi, tekstami
użytkowymi (np. przepisy, instrukcje). O te pozycje w
dzisiejszych czasach nie jest trudno. Poza tym warto
posiłkować się licznymi pisemkami adresowanymi do
dzieci z tej grupy wiekowej. Wszystkich zaniepokojonych
nauczycieli przyszłych klas pierwszych również odsyłam
na stronę MEN, do źródeł. Warto, w razie wątpliwości,
zadawać pytania.

 Agnieszka Spikert
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W każdym roku szkolnym do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie zgłaszają się rodzice z
dziećmi, u których występują trudności komunikacyjne z
powodu jąkania, zaburzonej płynności mówienia.

Problemy zaburzonej płynności mówienia u dzieci są
często dla rodziców i nauczycieli niezrozumiałe. Rodzice
używają zamiennie określeń „jąkanie, zacinanie” lub
mówią o kłopotach z mową i problemach z nią związanych
(H. Waszczuk, 2005). W działaniach terapeutycznych
bardzo ważne jest wzięcie pod uwagę wszystkich
czynników wywołujących jąkanie, tzn.: rozwój mowy
dziecka, czas i przyczynę pojawienia się zaburzenia,
współżycie rodzinne, kontakty z rówieśnikami.

Większość badań poświęconych aktom mowy
koncentruje się na semantycznych i syntaktycznych
charakterystykach wypowiedzi. Według M. Chęćka (2007)
wypowiedź jest czynnością sekwencyjną, mniej lub
bardziej płynnym ciągiem fonicznym. Dla przebiegu
komunikacji werbalnej płynność mówienia ma istotne
znaczenie. Nadawca dba nie tylko o formę i treść, ale także
o jej płynność. Odbiorca zwraca uwagę nie tylko na
semantykę i syntaktykę komunikatu, również na jego
wartość. Niepłynność mówienia jest zjawiskiem
uniwersalnym i kiedy występuje w minimalnym natężeniu,
nie stanowi bariery komunikacyjnej. Niepłynność w
granicach od 3 do 5% nie zakłóca porozumiewania się i
traktowana jest jako zjawisko dopuszczalne (Z. Tarkowski,
2007). Jeżeli obserwujemy w mówieniu niepłynności takie
jak: powtarzanie głosek, sylab, przeciąganie, blokowanie,
pauzowanie, embolofazje (czyli zbędne wtręty),
poprawianie, zbyt szybkie tempo mówienia (tachylalie),
zbyt wolne tempo mówienia (bradylalie), zbyt nieregularne
tempo mówienia (dysrytmie), wówczas stwierdzamy
jąkanie (Z. Tarkowski, 2005).

W odpowiedzi na oczekiwania rodziców i uczniów
została opracowana w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie innowacja
pedagogiczna, która jest nowatorskim rozwiązaniem,
zmianą wpływającą na polepszenie wyników działania.
Przy tworzeniu innowacji, wdrażaniu jej i upowszechnianiu
niezbędne są: wiedza, umiejętności, doświadczenie
autorów (L. Hurło, 2009). Aby doprowadzić do zmiany,
która jest procesem, należało (P. Kowolik, 2005;
M.Płócińska, H.Rylke, 2002; D.Elsner, 1999):

• nakreślić jasną wizję przyszłości
• wyznaczyć osiągalne cele
• posiadać odpowiednie umiejętności
• przygotować plan działania długofalowego – wizję
• określić własne zasoby
• być zmotywowanym do podjętych działań
• monitorować i ewaluować działania i procesy zmian.

Przed rozpoczęciem wdrażania programu prowadzone
były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w
Olsztynie zajęcia dla dzieci jąkających się. Grupowa
terapia jąkania jest bardziej skuteczna, niż indywidualna.
Jednak nie przynosiła oczekiwanych efektów, ponieważ
oddziaływania terapeutyczne skierowane były przede
wszystkim na dzieci jąkające się. Natomiast rodzicom
udzielane były konsultacje i porady. Okazało się, że jest
to niewystarczające, ponieważ potrzebują oni również
pomocy terapeutycznej. Zrodziło to pomysł włączenia do
wspólnej pracy z rodzicami i dziećmi - logopedy i
psychologa, co poszerzyło zakres oddziaływań
terapeutycznych na rodzinę dziecka. Współpraca ze
specjalistami innych dyscyplin naukowych sprzyja
rozwiązywaniu trudnych problemów interdyscyplinarnych,
stawianych przez praktykę (J. E. Karney, 2004).

Program „Mówię płynnie” – jest rodzinną terapią dzieci
i młodzieży z niepłynnością mówienia. Terapia całej
rodziny umożliwia:

• akceptację problemu, jakim jest jąkanie,
• dzieciom jąkającym się – porozumiewanie bez lęku,
• rodzicom – specjalistyczną pomoc i zrozumienie

jąkania.
Program realizowany był w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie od września 2008 r. do
maja 2009 roku, w którym uczestniczyli uczniowie z
niepłynnością mówienia z klas IV-VI i ich rodzice.

Innowacja realizowana była w grupach:
• rodzice i dzieci z psychologiem i logopedą,
• dzieci jąkające się z logopedą,
• rodzice z psychologiem.
Rodzinna terapia dzieci i młodzieży z niepłynnością

mówienia opierała się na współpracy logopedy i
psychologa oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Działania te służyły budowaniu klimatu akceptacji dzieci
z niepłynnością mówienia oraz wspieraniu ich wysiłku, by
płynniej mówić.

Celem podjętych działań była poprawa stanu
emocjonalnego dzieci, poprawa ich funkcjonowania
społecznego oraz pozbycie się lęku przed mówieniem.
Jednym z celów terapii było poprawienie relacji między
rodzicami a dziećmi.

Rodzice uczestniczyli w warsztatach dotyczących
wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci, uczyli się
rozpoznawania stanów emocjonalnych swoich dzieci oraz
ćwiczyli umiejętności formułowania empatycznych
wypowiedzi.

W początkowym etapie terapii u dzieci z niepłynnością
mówienia zaobserwowano pewne cechy wspólne, takie
jak: nadwrażliwość, lękową postawę wobec otoczenia (lęk
przed mówieniem), poczucie niskiej wartości, stawianie
sobie zbyt wygórowanych wymagań, brak wiary w siebie.

Wspomaganie procesu komunikacji dzieci
i młodzieży z niepłynnością mówienia w oparciu

o program „Mówię płynnie”
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Zbieranie informacji z przebiegu działań, analiza
notatek, nagrań DVD z przeprowadzonych sesji
terapeutycznych, wywiadów, badanie dokumentacji
indywidualnej, zastosowanie odpowiednich narzędzi
pomiaru, dało gwarancję uzyskania wystarczających i
obiektywnych informacji służących do dokonania oceny
badanych zjawisk i wyciagnięcia wniosków.

Pozyskane informacje wskazują na poprawę w
zakresie:

• zmniejszenia lęku przed mówieniem (lepszego
radzenia sobie ze stresem),

• wzrostu akceptacji własnej osoby (uświadomienia
sobie swoich mocnych stron),

• umiejętności rozpoznania własnych i cudzych stanów
emocjonalnych i wyrażania ich.

Terapia, w której uczestniczyły dzieci i ich rodzice to
początek procesu, którego celem jest bardziej świadome,
dojrzałe radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami,
umiejętność nawiązywania, utrzymywania relacji z ludźmi
i radzenia sobie ze stresem. Wartościowym uzupełnieniem
procesu terapeutycznego jest dążenie nauczycieli do
głębszego zrozumienia ucznia z niepłynnością mówienia.

Analiza wyników badań psychologicznych,
logopedycznych, obserwacja zachowań uczestników oraz
przeprowadzona ewaluacja końcowa – badania ankietowe
– wśród dzieci i rodziców ukazują, iż nastąpiła poprawa
stanu emocjonalnego dzieci, wzrost poczucia własnej
wartości. U wszystkich dzieci jąkających się objętych
programem stwierdzono znaczną poprawę w płynnym
mówieniu i funkcjonowaniu w domu i szkole.

Dzieci są bardziej świadome swoich mocnych stron,
doceniają swoje zalety i umiejętności. Potrafią nazywać i
wyrażać swoje stany emocjonalne. Lepiej radzą sobie z
obroną własnych praw. Potrafią bronić swojego zdania,
„mówić nie”. Poprawie uległy kompetencje społeczne
uczestników. Przestrzegają zasad prawidłowej
komunikacji, znają sposoby rozwiązywania konfliktów
oraz metody radzenia sobie ze stresem i lękiem, potrafią
bez lęku określić własne niepłynności w mówieniu i
stosując poznane techniki wspomagające – mówić
płynnie.

Rodzice nauczyli się lepiej rozumieć problem
niepłynności w mówieniu dzieci. Są bardziej świadomi
wpływu, jaki mają na kształtowanie poczucia własnej
wartości swoich dzieci. Wiedzą, jak wspierać je w
pokonywaniu trudności, w tym w niepłynnym mówieniu.
Lepiej rozumieją stany emocjonalne i potrzeby swoich
dzieci, potrafią wyrażać zrozumienie tych stanów.
Doceniają mocne strony dzieci, okazują im miłość i
akceptację bez stawiania warunków. Napisane przez nich
listy do swoich dzieci w końcowym etapie terapii są
dowodem akceptacji dziecka z jego problemami i
doceniania jego potencjału.

Nauczyciele lepiej rozumieją problemy ucznia z
niepłynnością mówienia, wspierają go w pokonywaniu
trudności.

Terapia grupowa umożliwiła uczestnikom bardziej
świadome, dojrzałe radzenie sobie z pojawiającymi się

trudnościami – nawiązywanie i utrzymywanie relacji
z ludźmi oraz radzenie sobie ze stresem. Zrealizowany
program zapoczątkował proces pozytywnych zmian.
Nadal jednak potrzebny jest czas na trenowanie i
utrwalenie nowych umiejętności, zdobywanie nowych
doświadczeń.

To, co zostało zainicjowane podczas terapii, może być
nadal realizowane w środowisku rodzinnym, tworząc
sprzyjające warunki do dalszego rozwoju w kierunku
nadanym przez terapeutów. Innowacyjny nowatorski
program rodzinnej terapii dzieci i młodzieży z
niepłynnością mówienia przyczynił się do pozytywnego
procesu zmiany w skali mikro – realizowanej w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Olsztynie.

Zenobia Bogdanowska, Anna Kwiatkowska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2

w Olsztynie
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Wizyta studyjna nauczycieli
z Londynu w Olsztynie

W dniach 12-18.04.2009 odbyła się w naszej placówce
wizyta studyjna 12 nauczycieli z Londynu. Tematem jej
było nauczanie języków obcych w polskich szkołach.

W czasie napiętego programu wizyty odwiedzaliśmy
placówki oświatowe związane z edukacją, szkoły
podstawowe i gimnazja olsztyńskie, oglądaliśmy
przykładowe lekcje w szkołach, rozmawialiśmy z
nauczycielami i uczniami. W czasie warsztatów w siedzibie
naszego ośrodka zapoznaliśmy gości z Polskim
Systemem Edukacji, informacją o regionie i działalnością
W-M ODN w Olsztynie.

Odbyło się również sympatyczne spotkanie z
Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem.

Dużą zaletą wizyty była możliwość nawiązania
kontaktów międzynarodowych z ludźmi reprezentującymi
instytucje oświatowe, porównania metod i sposobów
pracy i innego spojrzenia na nauczanie języków obcych.
Dyskusja i analiza obserwowanych lekcji pozwoliła na
aktywny rozwój zawodowy i indywidualny obu stron :
nauczycieli z Londynu jak i naszych polskich. Brali oni
aktywny udział w spotkaniach. Szkoły i uczniowie już
nawiązały pierwsze kontakty, które z pewnością wiele
wniosą w przyszły rozwój placówek.

W czasie programu przewidziany był również element
promocji naszego pięknego regionu: zwiedzanie
Gietrzwałdu, starówki olsztyńskiej i skansenu w Olsztynku.

Do placówek, które czynnie zaangażowały się w wizytę
studyjną i pokazały lekcje oraz pracę szkoły należą:
Gimnazjum Akademickie w Olsztynie, Przedszkole
Niepubliczne „Skrzaty”, ZSO 3 w Olsztynie i Gimnazjum
nr 3. Gościnność dyrektorów i nauczycieli zachwycała
naszych gości. Byli pod wielkim wrażeniem samej
organizacji wizyty, poziomem nauczania w naszych
szkołach, warunków pracy polskiego nauczyciela i
możliwością rozwoju – szeroką ofertą szkoleń
organizowanych przez W-M ODN.

Często słyszałam to samo zdanie padające z ust
naszych gości – nie tego się spodziewałam! Okazało się,
że wizyta przełamała stereotypy. Polak, który jawił się w
wyobraźni Anglika jako smutny, biedny, żyjący w szarym
kraju – niekoniecznie czystym, zakompleksiony, okazał
sie być uśmiechniętym, zadowolonym z życia gościnnym
gospodarzem żyjącym w uroczym otoczeniu lasów, jezior
i pięknego, zadbanego miasta. Co więcej polski nauczyciel
to profesjonalista, który cały czas poszukuje właściwych
sposobów dotarcia do ucznia i posiada ogrom wiedzy,
którą może się podzielić z innymi.

Uważam, że wizyta spowodowała inne spojrzenie na
naukę języków obcych i możliwość porównania metod
pracy w czasie indywidualnych rozmów polskich
nauczycieli z gośćmi. Program pozwolił na promocję
naszego regionu i Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli.

Elżbieta Szymborska

Uwaga!

Konferencje przedmiotowo-

metodyczne dla nauczycieli odbędą się

w ostatnich dniach sierpnia bądź

w pierwszej połowie września.

Szczegółowe informacje ukażą się na

stronie intertnetowej W-M ODN

w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl
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Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie był organizatorem wizyty studyjnej
nauczycieli z Wielkiej Brytanii. Celem wizyty było poznanie
metod nauczania języków obcych w polskich
szkołach.Wizyta nie udałaby się, gdyby nie goszczące nas
placówki, ich gościnność i zaangażowanie w prezentację
zajęć języków obcych z dziećmi. Jednym z punktów
programu była wizyta w Niepublicznym Przedszkolu
„Skrzaty”.

Nasza wizyta w „Skrzatach” zaczęła się od zwiedzenia
mieszczącego się w uroczej okolicy przedszkola. Potem
nadszedł czas na hospitowanie zajęć z języka
angielskiego prowadzonych przez panią mgr Alicję Bertel
i wspomagającą ją panią mgr Izabelę Godlewską. Pełni
uznania obserwowaliśmy panią Alicję, która angażowała
małe przedszkolaki do aktywności. Zajęcia były
dynamiczne, pełne różnorodnych form i metod pracy.
Niezwykłym walorem zajęć było zwerbowanie angielskich
gości do udziału w nich i wspólnej zabawy w „Ciepło-
zimno”. Wszystko oczywiście odbywało się w języku
angielskim. Podczas zabawy dzieci kierowały gości w
kierunku ukrytych, wykonanych przez nie własnoręcznie,
kwiatów. Na koniec spotkania każdy z nas został
obdarowany przez przedszkolaka wielobarwnym,
papierowym kwiatem. Ku naszemu zaskoczeniu
hospitowanie zajęć nie było jedynym punktem programu
zaplanowanego w ramach wizyty. Zaproszono nas do sali,
w której „starszaki” zatańczyły polskie tańce. Pokaz
zakończył się porwaniem naszych gości do wspólnego
odtańczenia kujawiaka. Jak się okazało, londyńskim
nauczycielom bardzo przypadł do gustu nasz popularny
ludowy taniec. Po pokazie tanecznym i lekcji tańca odbyła
się prezentacja multimedialna, w której zaprezentowano
gościom program działań przedszkola. W prezentację i
przybliżenie metod pracy przedszkola niezwykle
zaangażowani byli dyrektor Marzena Berezecka, Robert
Adamczyk- dyrektor do spraw administracyjnych oraz
Tomasz Wojtulewicz- prezes spółki Amnicom. Szybko

udało im się nawiązać serdeczny kontakt z angielskimi
gośćmi. Ta część spotkania zakończyła się obiadem,
którego fundatorem byli nasi gospodarze. To jednak nie
był zwykły obiad, ale uczta prezentująca polskie potrawy.
Pierogi domowej roboty, „schabowy” i barszczyk na długo
pozostaną w pamięci naszych gości jako polskie i
niezwykle smaczne potrawy.

Druga część spotkania miała już mniej oficjalny
charakter. Nasi gospodarze na terenie przedszkolnego
ogrodu zorganizowali dla nas grilla. Jednakże podczas
naszej biesiady nie sam poczęstunek był istotny, ale
atmosfera jaką stworzyli gospodarze. W przemiłej,
swobodnej atmosferze angielscy nauczyciele mieli okazję
bliższego poznania całego grona pedagogicznego
przedszkola, wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń
i zabawy. Nauczycielki przedszkola zaprezentowały
nauczycielom z Anglii polskie popularne zabawy
integracyjne, zabawy z chustą animacyjną, instrumentami
perkusyjnymi, zabawy taneczne i pląsy oraz polskie
piosenki biesiadne. Każdy z uczestników spotkania
otrzymał śpiewnik z repertuarem zaplanowanym na ten
wieczór.

Z pewnością „Skrzaty” zadbały o to, aby w pamięci
naszych gości pozostały niezatarte wrażenia dotyczące
nie tylko organizacji nauczania języków obcych w Polsce,
ale również kulinarne, taneczne oraz biesiadne obrazki
kultury naszego kraju, jak i polskiej gościnności, która
przez cały okres trwania wizyty studyjnej była dla nich
wielką niespodzianką.

 Agnieszka Spikert

Nauczyciele z Wielkiej Brytanii gośćmi „Skrzatów”
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 Dzisiaj nie tylko kunszt nauczyciela, lecz także dobre
zarządzanie w oświacie decydują o jakości nauczania.
Zarządzanie wiedzą jest kluczem do poprawy
funkcjonowania oświaty, a lepsza oświata to warunek
konieczny dla modernizacji Polski. Książka skierowana
do dyrektorów szkół, nauczycieli, wizytatorów, rad
rodziców porusza wszystkie te zagadnienia, w interesujący
sposób przekonuje do celowości podjętych starań
odnośnie zarządzania wiedzą.

Gellert Manfred, Nowak Claus: Zespół. Gdańsk,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008

 Autorzy książki swoje przemyślenia rozpoczynają od
praktycznej definicji zespołu (czy dwoje ludzi to już
zespół?). Ten ciekawy podręcznik mówi o budowaniu
zespołu, wyjaśnia też co pomaga zrozumieć procesy
zachodzące w zespole, co jest przydatne w konkretnej z
nim pracy.

Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość i
przyszłość. Pod red. Zdzisława Bartkowicza. Lublin,
Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie - Skłodowskiej
2007

BIBLIOTEKA
W-M ODN

PROPONUJE

ABC poradnictwa zawodowego w szkole.
Praca zbiorowa. Warszawa, KOWEZiU 2008

 Autorzy publikacji mają nadzieję, że praktyczne
wskazówki w niej zawarte, dotyczące realizacji
poradnictwa zawodowego w szkołach, będą pomocne w
tworzeniu bądź udoskonaleniu wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa. Mają też nadzieję, że książka okaże
się przydatna i będzie źródłem wielu nowych pomysłów
i inspiracji. Dzięki temu praca nauczycieli będzie efektywna
i skuteczna, a młodzież uzyska potrzebne wsparcie w
procesie podejmowania trudnych decyzji edukacyjno -
zawodowych.

Fazlagić Jan A.: Zarządzanie wiedzą w szkole.
Warszawa, CODN 2007
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 Przeobrażenia w dziedzinie edukacji, jakie wciąż
dokonują się na naszych oczach, wymagają ciągłego
dostosowania się szkoły i nauczyciela do zachodzących
przemian. Pytanie kim jest, a kim powinien być nauczyciel
kompetentny, pojawia się na wielu konferencjach
pedeutologicznych. Konferencja na taki właśnie temat
została zorganizowana na UMCS w Lublinie. Jej efektem
jest właśnie ta książka, większość wygłoszonych referatów
opublikowano, by mogły inspirować do dyskusji na temat
modelu współczesnego nauczyciela.

Poraj Anna, Całek Grzegorz: Rodzice w szkole,
poradnik dla rad rodziców. Warszawa, Instytut
Inicjatyw Pozarządowych 2009

 Codzienne obserwacje, jak i przedstawiane na forum
publicznym opinie pokazują, że z trzech podmiotów w
szkole - nauczyciele, uczniowie, rodzice - ci ostatni są
zdecydowanie najbardziej niezorganizowaną,
niekompetentną i najmniej aktywną grupą. Autorki książki
przedstawiły efekty realizowania projektu „Rodzice w
szkole”, który miał na celu zaktywizowanie rodziców i
zmianę tego niekorzystnego dla wszystkich stanu rzeczy.

Zamorska Beata: Nauczyciele - (re)konstrukcje
bycia w świecie edukacji. Wrocław, Wydawnictwo
Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2008

 Publikacja jest głosem w dyskusji na temat nauczania,
procesu stawania się nauczycielem. Skierowana jest do
wszystkich ludzi związanych z oświatą, którzy
zastanawiają się w jakim stopniu zmiany polityczno -
ekonomiczno - kulturowe wpływają na zawód pedagoga,
a także co zrobić, by nie poddać się rutynie, wypaleniu
zawodowemu i innym niekorzystnym tendencjom.

Danuta Wróblewska

Wolontariat w szkole
W dniu 21 maja 2009 roku w Olsztynie pod honorowym

patronatem Marszałka Województwa Warmińsko –
Mazurskiego Jacka Protasa odbyło się seminarium
System prawny wolontariatu w Polsce. Organizacji
spotkania podjęło się Centrum Wolontariatu „Spinacz” w
Olsztynie .

Dlaczego taki temat? W Polsce pierwsza ustawa o
wolontariacie została uchwalona 23 kwietnia 2003 roku.
To nie znaczy, że do tego czasu wolontariat nie istniał w
naszym kraju. Wprost przeciwnie, wiele osób bez
wynagrodzenia pracowało na rzecz potrzebujących.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość pogłębienia
tematu w 5 panelach tematycznych:

1. Wolontariat w organizacjach pozarządowych –
perspektywa prawna.

2. Prawne aspekty wolontariatu w Polsce.
3. Jak zgodnie z prawem korzystać z pomocy

wolontariuszy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
4. Prawne aspekty wolontariatu międzynarodowego.
5. Prawo w wolontariacie pracowniczym.
Panel przedstawiający zagadnienie wolontariatu w

szkole prowadziła Katarzyna Braun – pracownik Centrum
Wolontariatu w Lublinie. Prelegentka omówiła etapy
powoływania Klubu Wolontariatu w szkole oraz
odpowiadała na pytania zgromadzonych.

Pierwszym etapem wprowadzania idei wolontariatu w
szkole jest podjęcie decyzji o powołaniu Szkolnego Klubu
Wolontariusza. Następnie wytypowanie opiekuna –
koordynatora pracy woluntarystycznej. Nie należy
zapominać o przygotowaniu koordynatora do
prowadzenia klubu we współpracy z Centrum
Wolontariatu. Kolejnym krokiem to opracowanie
regulaminu pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Następnie zaś opracowanie rocznych harmonogramów
pracy. Klub nie powstanie bez promocji idei wolontariatu.
Można dzieci czy młodzież informować podczas lekcji
wychowawczych lub katechezy, można wykorzystać
szkolny radiowęzeł, gazetkę lub informacje zamieścić na
plakatach. Po zakończeniu części promocyjnej, zaprosić
chętnych na spotkanie szkoleniowe.

Chętni uczniowie powinny być zapoznani z ideą
wolontariatu oraz zasadami pracy i etyki wolontariusza.
Podpisujemy z nimi umowy trójstronne (opiekun koła,
rodzic i dziecko) lub umowę z niepełnoletnim, do której
dołączamy pisemną zgodę rodziców. Poszukując ofert
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pracy, powinno się uwzględnić potrzeby najbliższego
środowiska uczniów, a także możliwości i zainteresowania
wolontariuszy.

Praca wolontariusza jest monitorowana. Proponuje się
prowadzenie dzienniczka pracy, w którym zapisywane są
informacje o liczbie godzin czy też rodzaju wykonywanej
pracy. Dzienniczek wypełnia opiekun w miejscu pracy jak
i sam wolontariusz. Praca może być nagradzana w formie
dyplomów lub zaświadczeń. Członek klubu nie jest

zwolniony z pracy nad własnym rozwojem, postępów w
nauce czy też pomocy świadczonej najbliższym.
Wstępując do Klubu Wolontariusza we własnej placówce,
musi respektować panujące w nim zasady, np. nie
rezygnować z pracy przed wyznaczonym terminem.

Kluby Wolontariusza działają w wielu szkołach. I
chociaż ta praca wymaga wysiłku i poświęcenia własnego
czasu, nie zniechęcają się ani nauczyciele, ani młodzi
ludzie.

Bożena Osik

Kto nie cierpiał z powodu pustki,

nie doświadczy też pełni.

Kto nigdy nie zgubił drogi,

ten nie doceni drogowskazu.

Fridrich Schwanecke

Idea organizacji Zjazdów Rodzinnych Domów Dziecka
zrodziła się w Olsztynie pod koniec lat 90-tych. W tym
roku, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Rodzinnej
Opieki Zastępczej, już po raz siódmy organizatorzy
spotkania (Forum Prorodzinne, Katedra Teologii
Praktycznej i Ekumenizmu - Wydział Teologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna) zaprosili do siedziby
Starostwa Olsztyńskiego (Pl. Gen. Józefa Bema 5)
opiekunów prowadzących rodzinne domy dziecka.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący
Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Patronatem organizacyjnym konferencję otoczyli
Prezydent Miasta Olsztyn, Starosta Powiatu
Olsztyńskiego, Wydział Teologii (Nauki o Rodzinie)
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zespół
Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, a patronatem
medialnym TVP Olsztyn, Planeta FM i Polskie Radio
Olsztyn.

Tematem towarzyszącej zjazdowi konferencji było
Odbudowywanie i umacnianie więzi rodzinnych w
sytuacji kryzysu. Organizatorzy spotkania w bogatym
programie informacyjno-terapeutycznym główny nacisk
położyli na ukazanie rodziny jako wartości nadrzędnej w
życiu każdego człowieka. W czasie kryzysu ludzkich
zachowań i rozerwanych więzi to przesłanie nabiera
szczególnej mocy. Jak przywrócić rodzinie jej dawną
funkcję będącą siłą i podstawą funkcjonowania
społeczeństw? Jak przywrócić dziecku rodzinę, a
rodziców nauczyć odpowiedzialności? Na te i szereg
innych pytań odpowiadali uczestniczący w konferencji

Umacnianie więzi rodzinnych
w sytuacji kryzysu

goście: Anna Tomulewicz (dyrektor Domu Rodzinnego
„Nasz Dom” w Białymstoku) i Izabela Owczaruk
(psycholog Ośrodka Reintegracji Rodziny w Warszawie).

Konferencja przebiegała w bardzo rodzinnej i ciepłej
atmosferze. Stało się to nie tylko za przyczyną
wzruszających świadectw - „listów” matek zastępczych
cytowanych przez koordynatora i inicjatora spotkania
Aleksandrę Drzazgowską, ale również dzięki oprawie
wokalno-instrumentalnej i kulinarnej Zjazdu. Słowa matek
piastujących godnie zastępcze rodzicielstwo urzekły
słuchaczy mocą, prawdą i pięknem codziennego trudu.

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka jest nie tylko
pracą, ale szczególną posługą połączoną z pasją życiową
służenia drugiemu – małemu człowiekowi. Ta rodzinna
instytucja jest wartościową i godną upowszechnienia, gdyż
w Polsce 60 tysięcy dzieci wychowuje się poza rodziną
własną.

Za ten podjęty trud i poświęcenie zostali wyróżnieni:
Ewa i Zbigniew Karpowicz (RDDZ Dywity), Helena i Jerzy
Ćwiek (RDDZ Ełk), Gabriela i Jarosław Wiśniewscy (RDDZ
Grabinek), Małgorzata i Edward Sinkiewicz (RDDZ
Żydowo), Danuta i Jerzy Karczewscy (RDDZ Lidzbark
Warmiński), Alicja i Władysław Mizak–Markowscy (RDDZ
Olsztyn). Joanna Saudurska i Wiesław Krysztofik (RDDZ
Zelki), Ewa i Edward Moroz (RDDZ Stare Juchy), Anna i
Piotr Krupińscy (RDDZ Nidzica), Teresa i Ryszard Górscy
RDDZ Ełk)oraz prowadzący zawodowe rodziny
zastępcze- przekształcone rodzinne domy dziecka: Anna
i Mieczysław Dołęga (Wyłudy), Halina i Zygmunt
Pajączkowscy (Gołdap), Wanda i Henryk Deptuła
(Gołdap), Krystyna i Roman Jaworscy (Wierzbowo).

Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez
organizatorów we współpracy z Towarzystwem „Nasz
Dom”była praca z rodziną dysfunkcyjną. Towarzystwo
„Nasz Dom” dostarczyło materiały na temat programu
PRIDE oraz narzędzi stosowanych w Metodzie
Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną
autorstwa Tomasza Polkowskiego. Nadal bowiem
reintegracja rodzin pozostaje bardzo ważnym obszarem
uzdrawiania społeczeństwa.
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Galeria BakałarzGaleria BakałarzGaleria BakałarzGaleria BakałarzGaleria Bakałarz

Zjawiskowy obraz rzeczy

Ilkiewicz. Mączkowski. Samulowski. Skurpski.
Smerek. Stefanów na XX-lecie Galerii Bakałarz

Galeria Bakałarz istnieje już 20 lat. Jej założycielem i
wieloletnim kustoszem był Zbigniew Ślesiński - kreator
oraz spiritus movens artystycznej bakałarskiej
działalności. Galerię wyróżniało spośród innych tego
rodzaju instytucji to - co zresztą ściśle wiąże się z jej nazwą
- że prezentowali tu swą twórczość artyści związani z
oświatą, głównie nauczyciele. Z biegiem czasu ranga i
prestiż Bakałarza zdecydowanie rosły. W ciągu
dwudziestu lat istnienia galerii można tu było zobaczyć
prace nie tylko artystów amatorów, ale również twórców
profesjonalnych, znanych też poza środowiskiem
regionalnym – w Polsce i za granicą (m.in. kilkakrotnie
prezentował w Bakałarzu swoją twórczość Hieronim
Skurpski).

Współczesny Bakałarz jest wierny tradycji. Zmieniająca
się rzeczywistość umożliwiła dodatkowo rozszerzenie
formuły jego działalności o nowe zadania, jakie stawia
obecnie środowisko edukacyjne. O Bakałarzu można
zatem dziś powiedzieć, że jest ośrodkiem wymiany myśli
humanistycznej, a także miejscem wspierania pracy
dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Pozostał też
galerią artystyczną, i to w pełnym tego słowa znaczeniu.

Dwudziestoletnią działalność Bakałarza zwieńczyła
jubileuszowa wystawa Zjawiskowy obraz rzeczy, na
której znalazły się obrazy nieżyjących malarzy
współczesnych, biografią i twórczością związanych z
Olsztynem - Jana Ilkiewicza, Henryka Mączkowskiego,
Andrzeja Samulowskiego, Hieronima Skurpskiego,
Mirosława Smerka, Bogdana Stefanowa. Prace
pochodzące z Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum
Warmii i Mazur, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” oraz prywatnej kolekcji Anny i Andrzeja
Samulowskich reprezentowały różne okresy działalności

Niezwykle cennym doświadczeniem w tym zakresie
podzieliła się z uczestnikami Zjazdu Izabela Owczaruk.
Jest ona autorką niedawno wydanej książki pt. „Odzyskać
dziecko”, w której opisuje proces przywracania dziecku
utraconej rodziny. Tę interesującą pozycję można było
nabyć podczas konferencji. Izabela Owczaruk wielokrotnie
podkreślała, że nie ma takiej tragedii, z której nie można
wydobyć dobra. To przesłanie umacnia i pozwala śmiało
wkraczać w te obszary ludzkiej niedoli, której przyczyną
są często choroba, ubóstwo, alkoholizm, niezaradność
życiowa.

O efektach pracy z rodzinami wieloproblemowymi na
przykładzie Domu Rodzinnego „Nasz Dom” opowiedziała
Anna Tomulewicz, autorka systemu pracy z rodziną
wieloproblemową i dysfunkcyjną. „Nasz Dom” jest
niepubliczną (prowadzoną przez Stowarzyszenie DROGA)
wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą o
charakterze specjalistycznym i rodzinnym. W ciągu 17 lat
opieką „Naszego Domu” objęto 1165 dzieci. Udzielono
pomocy 466 rodzinom, z których 352 pod kierunkiem
Anny Tomulewicz zdołało się usamodzielnić.

Refleksją o tym, jak cudownie jest być mamą podzieliła
się  z uczestnikami konferencji Aleksandra Drzazgowska.
W swym wystąpieniu dotknęła najtkliwszych uczuć
odwołując się do poezji Kazimiery Iłłakowiczówny i
bolesnych wyznań kobiet daremnie starających się o
dziecko. Na problem niepłodności małżeńskiej można
popatrzeć przez pryzmat zastępczego rodzicielstwa, a
wówczas to niespełnienie może okazać się
najpiękniejszym darem. Bo, jak pisała Wanda Półtawska,
każde dziecko można pokochać jak własne i każde

dziecko tak przez nas urodzone, jak przybrane może nas

zaskoczyć sobą. Jest inne niż się spodziewamy, niż

pragniemy, ale każde zasługuje na pełną akceptację i

miłość.
Znakomitym i bardzo potrzebnym dopełnieniem

konferencji były warsztaty, poprowadzone przez
specjalistów poradni pedagogiczno-psychologicznej, na
temat psychologicznych mechanizmów wpisywania się w
rolę oraz komunikacji interpersonalnej – jak kochać
dziecko.

Przywracanie rodzinie jej pierwotnej funkcji, stanie na
straży nierozerwalności rodzinnych więzów stanowi nadal
ważki społeczny problem. Skupia on uwagę osób
piastujących ważne funkcje w życiu społecznym. Stąd też
swoją obecnością zaszczycili nasz Zjazd m.in.
wiceprezydent Miasta Olsztyn Jerzy Szmit, wicekurator
Grażyna Przasnyska i ks. dr Michał Tunkiewicz, adiunkt
w Katedrze Teologii Praktycznej i Ekumenizmu Wydział
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Organizatorzy składają podziękowanie Samorządowi
Województwa Warmińsko - Mazurskiego, przy którego
wsparciu finansowym udało się zrealizować powyższe
przedsięwzięcie.

Aleksandra Drzazgowska
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artystów. Kuratorem i „dobrym duchem” ekspozycji była
Krystyna Koziełło-Poklewska. Trwająca w Bakałarzu od
25 kwietnia do 26 maja jubileuszowa wystawa okazała się
dla galerii wydarzeniem szczególnym – zaszczytem, który
nie wymaga komentarza.

Specjalnie dla Czytelników „Kajetu” prezentujemy
fragment katalogu wystawy „Zjawiskowy obraz rzeczy”
Ilkiewicz. Mączkowski. Samulowski. Skurpski. Smerek.
Stefanów na XX-lecie Galerii Bakałarz

Jan Ilkiewicz (1916 - 1969) artysta malarz, pedagog
Studia malarskie rozpoczęte na Wydziale Sztuk

Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
kontynuował w Litewskim Instytucie Sztuk Pięknych. Z
Olsztynem związany od 1946 roku. Obok pracy
dydaktycznej wiele czasu poświęcał twórczości własnej.
Uprawiał malarstwo sztalugowe, ścienne oraz rysunek.
Początkowo malował portrety, martwe natury, realistyczne
pejzaże o ograniczonym zestawie kolorów. Z biegiem lat
poszerzył paletę barw, a istotnym tematem jego prac stały
się pejzaże Warmii i Mazur.

Henryk Mączkowski (1936 - 1973) artysta malarz
Od urodzenia związany z Olsztynem. Ukończył Liceum

Sztuk Plastycznych w Zamościu, a następnie Państwową
Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom z
wyróżnieniem uzyskał w 1962 roku. Uprawiał przede
wszystkim malarstwo olejne. Jest także autorem kilkunastu
prac ściennych i plakatów. Ceniony za wybitny talent i
umiejętność odnalezienia własnych form wypowiedzi
artystycznych. Po 10 latach pracy twórczej pozostawił
ponad 40 płócien oraz kilkaset grafik i rysunków.
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Hieronim Skurpski (1914 – 2006) artysta malarz,
rysownik, historyk sztuki

Ukończył Państwową Szkołę Sztuk Zdobniczych i
Przemysłu Artystycznego w Krakowie oraz Akademię
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1950 roku uzyskał
dyplom w pracowni Aleksandra Rafałowskiego. Od 1945
roku związany z Olsztynem. Organizator i wieloletni
dyrektor Muzeum Warmii i Mazur, współtwórca Biura
Wystaw Artystycznych. W centrum jego zainteresowań
twórczych był człowiek – odkrycie problematyki rodzinnej,
macierzyństwo oraz „sprawy powszechnej codzienności”.
Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Biura Wystaw
Artystycznych, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Gabinetu
Grafiki „Ossolineum” oraz w Danii, Niemczech, Szwecji,
Wielkiej Brytanii, we Włoszech.

Andrzej Samulowski (1924 – 2002) artysta malarz
Dyplom uzyskał w 1955 roku w Akademii Sztuk

Pięknych w Krakowie u prof. Zbigniewa Pronaszki.
Rodzinnie związany z Gietrzwałdem, w latach
pięćdziesiątych osiadł w Olsztynie, gdzie rozpoczął pracę
artystyczną. Poszukiwania twórcze realizował w różnych
technikach plastycznych: malarstwie, plakacie, rzeźbie i
sztuce użytkowej. Animator życia artystycznego,
organizator plenerów malarskich, spotkań i sympozjów.
Jego obrazy znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Warmii
i Mazur, Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie, w
Muzeum Okręgowym w Białymstoku, w Galerii Pocitelji
(Jugosławia), Galerii Septentrion w Lille (Francja) oraz w
zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
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Mirosław Smerek (1935 - 1995) artysta malarz,
pedagog

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem
uzyskał w 1962 roku w pracowni prof. Stanisława
Borysowskiego. Swoją pracę zawodową i artystyczną
rozpoczął w Olsztynie. Malował głównie krajobrazy,
portrety, sceny religijne. Projektował i aranżował wnętrza.
Jego obrazy olejne, akwarele, rysunki, grafiki znajdują się
w zbiorach prywatnych i państwowych, również w
Muzeum Warmii i Mazur oraz w Biurze Wystaw
Artystycznych w Olsztynie.

Bogdan Stefanów (1940 – 2007) artysta malarz
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk

Plastycznych w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem
w 1967 roku. W latach sześćdziesiątych na stałe
zamieszkał w Olsztynie. Uprawiał malarstwo sztalugowe,
oparte na klasycznych wartościach warsztatowych i
estetycznych: martwe natury, sceny rodzajowe, w
klasycznym figuratywnym podejściu do tematu. Jego
prace znajdują się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur,
Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Ministerstwie
Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz w kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą.

 Sylwia Sawicka, Aneta Świder-Pióro
Opiekunki galerii Bakałarz
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Język polski
nie taki straszny

W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 w Iławie
odbyło się kolejne Miejsko- Gminne Dyktando. Konkurs
przeprowadzono 23 kwietnia, aby podkreślić solidarność
z dwiema akcjami o ogólnopolskim i międzynarodowym
zasięgu: Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich,
a także Międzynarodowym Tygodniem Działań na
Rzecz Edukacji. Zaproszono znakomitych gości - osoby,
które na co dzień dbają o czytelniczą edukację i

podnoszenie poziomu kulturalnego naszego
społeczeństwa. Udział w naszej szkolnej gali wzięły panie
Barbara Królikowska - Wunderlich - redaktor naczelna
„Kajetu" i Aleksandra Skubij - redaktor i wydawca „Echa
Iławy”. Naszymi gośćmi byli również uczniowie i
nauczyciele ze szkół miasta i gminy: SSP w Gromotach –
opiekunka: Małgorzata Malon; SSP w Wikielcu –
opiekunka: Hanna Olszewska; SSP w Ząbrowie –
opiekunka: Krystyna Kurowska; SSP w Lasecznie –
opiekunka: Małgorzata Rzepka; SSP we Frednowych –
opiekun: Danuta Taborek; SSP nr 4 w Iławie – opiekunka:
Anna Grzelka; SSP nr 3 w Iławie – opiekunka: Urszula
Behnke; SSP nr 2 w Iławie.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział około 200
uczniów. W finale, który odbył się w SSP 2 startowało 31
reprezentantów szkół.

Gościliśmy także przedstawicieli lokalnych instytucji
kultury, organów samorządu, Rady Rodziców:

Tomasza Woźniaka - Dyrektora Iławskiego Centrum
Kultury; Renatę Kamińską - Dyrektor Miejskiego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli; Henryka Szabelskiego -
Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy
Iława; Magdalenę Grzybowską - Przewodniczącą Rady
Rodziców;

O patronat medialny poprosiliśmy: czasopismo „Kajet"
i Tygodnik Lokalny „Echo Iławy".

Podczas konkursu został wyłoniony Mistrz Ortografii
w kategorii wiekowej klas IV – VI. Laureatami zostali:
Michalina Olszewska (SSP 3 w Iławie, nauczyciel -
Urszula Wieńska), Aleksandra Witkowska (SSP 3 w
Iławie, nauczyciel - Urszula Behnke), Klaudia
Kołodziejczyk (SSP 2 w Iławie, nauczyciel - Maria
Laskowska). Wyróżniono: Beatę Pawlikowską (SSP 2 w
Iławie, nauczyciel - Joanna Bakaluk), Karolinę
Koczkodon (SSP 2 w Iławie, nauczyciel - Lidia Miłosz) i
Dominikę Lasch (SP w Ząbrowie, nauczyciel - Krystyna
Kurowska).

W tym roku spełniło się marzenie Henryka Zabłotnego
– Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2.
Obecni na sali dorośli pisali dyktando. Mistrzem ortografii
wśród dorosłych została Małgorzata Kamińska –
zastępca dyrektora SSP 2.

 Tegoroczne hasło przewodnie: OTWÓRZ KSIĄŻKĘ –
OTWÓRZ DRZWI przyświecało pracy, prowadzonej od
wielu tygodni w naszej szkole. Uczniowie przygotowali
plakaty, które ozdobiły ściany sali gimnastycznej. W
głównym korytarzu szkoły zaprezentowano wystawę
ukazującą interesującą interpretację hasła OTWÓRZ
KSIĄŻKĘ – OTWÓRZ DRZWI.
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Zmagania z ortografią
24 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im.

Ryszarda Knosały w Olsztynie odbył się Miejski Konkurs
Ortograficzny pt. „Ortograficzna corrida”. Jego celem było
zmotywowanie uczniów do doskonalenia zasad polskiej
ortografii i interpunkcji, zachęcenie do zdrowej rywalizacji,
zabawy językiem polskim. Pomysłodawczynią i główną
organizatorką była nauczycielka języka polskiego - Alicja
Klimczak. Patronat nad konkursem objął WM ODN w
Olsztynie. Tekst dyktanda zredagował Wojciech Tański -
konsultant z tegoż ośrodka. W konkursie wzięli udział
laureaci szkolnych konkursów ortograficznych z 14
olsztyńskich szkół podstawowych.

Gości i uczestników powitała dyrektor szkoły, Barbara
Rzepnicka, która wyraziła zadowolenie z tak dużego
zainteresowania olsztyńskich szkół zmaganiami
ortograficznymi. Życzyła uczestnikom jak najmniej
trudnych w zapisie wyrazów.

Tekst dyktował jego autor. W tym czasie opiekunowie
uczestników przy kawie i ciastach miło spędzili czas z
przedstawicielem wydawnictwa MAC Edukacja, które,
wraz z wydawnictwem WSiP, było sponsorem nagród i
drobnych upominków dla wszystkich uczestników.

Po złożeniu napisanych dyktand zespołowi
sprawdzającemu uczniowie udali się do przygotowanej
dla nich kawiarenki, gdzie oczekiwali na wyniki.
Zainteresowani mogli zapoznać się z tekstem pisanego
dyktanda. W opinii piszących dyktando nie było trudne,
ponieważ nie zawierało wyrazów, z którymi nie spotykaliby
się na co dzień, zarówno w mowie jak i piśmie. Najwięcej
kłopotów sprawiała im łączna i rozdzielna pisownia
wyrazów.

Po sprawdzeniu prac konkursowych i wyłonieniu
laureatów wyniki ogłosiła dyrektor szkoły.

I miejsce zajęła Klara Kowalczyk ze SP 29 w Olsztynie.
Uczennica ta napisała dyktando bezbłędnie. Kolejnymi
laureatami zostali: Artur Świgoń ze SP 6 i Piotr
Leszczyński ze SP 22 - II miejsce oraz Andrzej
Wódkiewicz ze SP 27- III miejsce.

Ekspozycję przygotowały panie: Róża Nitkowska i
Stefania Homziak. Na apel odpowiedzieli również w
przygotowanych wystąpieniach nasi goście honorowi:
Barbara Królikowska – Wunderlich i Aleksandra Skubij. O
oprawę artystyczną gali zadbała Katarzyna Byczkowska i
soliści chóru „Zielone Nutki”, dekoracją zajęła się Grażyna
Kołodziejek. Przedsięwzięcie zostało uwiecznione w
profesjonalnej prezentacji fotograficznej, przygotowanej
przez Grażynę Wiącek.

Dokumentacja multimedialna autorstwa Grażyny
Wiącek została przesłana do Zespołu Organizacji i
Promocji Związku Nauczycielstwa Polskiego w
Warszawie.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc i wsparli
nasze działania, a szczególnie Paniom: Katarzynie
Dobielskiej, Marii Laskowskiej, Joannie Bakaluk, Grażynie
Wiącek, Katarzynie Byczkowskiej, Grażynie Kołodziejek,
Honoracie Sikorskiej, a Gościom i Uczestnikom za ciepłe
słowa i miłą atmosferę. Ogromnym zaszczytem była dla
nas obecność Pań: Barbary Królikowskiej – Wunderlich i
Aleksandry Skubij. Jesteśmy wdzięczne za piękne
wystąpienia, sprawowany patronat i cenne nagrody dla
zwycięzców.

Mamy nadzieję, że przyszłoroczne dyktando dostarczy
wielu niezapomnianych wrażeń.

Lidia Miłosz, Beata Waruszewska
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

Zdjęcia: Grażyna Wiącek
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Laureaci dostali nagrody i dyplomy, pozostali uczniowie
pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz drobne
upominki, nauczyciele zaś pisemne podziękowania za
przygotowanie ucznia do konkursu. Zainteresowani,
zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie mieli możliwość
przeanalizowania napisanych dyktand. Wszelkie
wątpliwości wyjaśniali członkowie zespołu oceniającego.

Wszyscy pełni pozytywnych wrażeń opuścili naszą
szkołę. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku równie wielu
uczniów przystąpi do kolejnych zmagań z polską
ortografią.

Alicja Klimczak
Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie

Sąd nad książką
 Aby uczcić święto książki tradycyjnie kojarzone z

majem członkowie kółka czytelniczo- literackiego
„Woluminki” w Szkole Podstawowej nr 6 w Olsztynie
oraz niezrzeszeni czytelnicy biblioteki szkolnej postanowili
oddać swój głos w sprawie sensu bytności wśród nas
KSIĄŻKI.

Pod koniec kwietnia rozpoczęli pracę nad inscenizacją
pt. „Sąd nad książką”.

Efekt swojej pracy mogli zaprezentować już 20 maja
2009 r. na Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Warmińsko
– Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie
„Woluminki” zostały zaproszone przez Dyrekcję biblioteki,
by od strony praktycznej pokazać temat majowego Forum,
który brzmiał: „Rola teatru w edukacyjnej pracy
nauczyciela bibliotekarza”.

Widzowie przez chwilę mieli okazję przenieść się do
prawdziwego sądu i poczuć panującą tam atmosferę.
A wszystko to za sprawą naszych młodych aktorów,
którzy z dużym zaangażowaniem wczuli się w swoją rolę:
Sędzi, Oskarżyciela i Obrońcy. Powagi i autentyczności
dodawały im samodzielnie przygotowane stroje - czarne

togi z czerwonymi żabocikami i charakterystycznymi
sędziowskimi łańcuchami. Oczywiście, nie zabrakło też
świadków – zabawnych moli ze strony oskarżyciela oraz
chłopca z kulami, „Wyobraźni”, starszej kobiety,
uczennicy, profesora, Bartka Erzecika oraz zespołu
hiphopowego ze strony obrońcy. Świadkowie również
zadbali o odpowiednie do swojej roli stroje i rekwizyty, co
uczyniło inscenizację jeszcze efektowniejszą.

Ostatecznie KSIĄŻKA obroniła się. Sędzia po
konsultacjach, wysłuchaniu świadków oraz mów
Oskarżyciela i Obrońcy skazał ksiażkę na konieczność
pozostania z ludźmi, podkreślając jej niezaprzeczalne
wartości naukowe i rozrywkowe.

Inscenizację „Woluminki” zaprezentowały też w szkole
swoim kolegom i koleżankom z klas 0 - III oraz IV- VI.
Myślę, że odebrane zostało ono właściwie i nasza idea
zaszczepienia w młodych ludziach chęci obcowania z
książką zaowocuje w przyszlości większą aktywnością
czytelniczą.

Na koniec pragnę jeszcze dodać, że naszym
przedstawieniem zainteresował się też Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski, Wydział Humanistyczny, który we
wrześniu 2009 r. jest organizatorem VII Olsztyńskich Dni
Nauki i Sztuki na uczelni i zaprosił „Woluminki” do
prezentacji przedstawienia „Sąd nad książką”podczas
uroczystego otwarcia Dni Nauki i Sztuki. Jest to duże
wyróżnienie i zaszczyt dla nas. Mam nadzieję, że moi
aktorzy, w większości już wówczas gimnazjaliści zostną
zwolnieni przez swoich nowych wychowawców i w
komplecie „stawią się w sądzie”, by ponownie bronić
KSIĄŻKI.

Obsada inscenizacji - „Sąd nad książką”

Sędzia – Magda Deptuła – klasa VI b
Oskarżyciel – Zuzanna Krupa – klasa VI a
Obrońca – Agata Jeziorna – klasa VI a
Świadkowie:
Mól I – Marta Wiercińska – klasa VI a
Mól II – Marta Panuś – klasa VI a
Chłopiec z kulami – Krzysztof Gryszczuk – klasa IV a
Wyobraźnia – Olga Maracha – klasa VI c
Uczennica – Paulina Wenta – klasa VI a
Starsza kobieta - Marta Nożyńska - klasa VI c
Zespół hiphopowy – Klaudia Nosal –klasa VI a,
Ola Moskalik- klasa VI a
Karolina Borkowska – klasa VI c.
Profesor – Radosław Pindor – klasa VI c
Bartek Erzecik – Krzysztof Gryszczuk – klasa IV a
Ochroniarz – Adam Gajewski – klasa VI a
Zalety książki prezentowali:
Paulina Wenta (VI a), Radosław Pindor (VI c) oraz
Julia Godlewska (II b)

Małgorzata Jeziorna

Opiekun kółka czytelniczo – literackiego „Woluminki”
Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie
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eTwinning
szansą na sukces

Po raz pierwszy usłyszałam o programie eTwinning na
ogólnopolskim spotkaniu nauczycieli języka angielskiego
w Starych Jabłonkach w 2005 roku. Zainteresowałam się
tym szczególnie ze względu na duże możliwości
komunikacji na platformie cyfrowej i to, że praca nad
przedsięwzięciem nie wymagała nakładów finansowych.
Rejestracja szkoły i znalezienie partnerów do współpracy
to była przysłowiowa „bułka z masłem”.

Rozpoczęliśmy realizację projektu w języku angielskim
na temat: Lasy: zasoby i źródło życia. Uczestniczyło w nim
20 uczniów naszej szkoły pod moim kierunkiem, jako
koordynatora i Piotra Masiarza - nauczyciela biologii i
informatyki oraz uczniowie Lower Secondary School
„Francesco Casavola” of Modugno z Włoch i 2nd High
School of Komotini, z Grecji. Celem naszej pracy było
poznanie ekosystemów leśnych, scharakteryzowanie
przedstawicieli fauny i flory, poznanie przepisów ochrony
środowiska w krajach partnerskich i posługiwanie się
narzędziami technologii informacyjnej.

Przez okres trwania projektu uczniowie kontaktowali się
z rówieśnikami z Grecji i Włoch poprzez pocztę
elektroniczną, wymieniali się kartkami świątecznymi, co
rozwinęło u nich potrzebę głębszej znajomości języka
angielskiego. Włosi dostarczyli nam charakterystykę lasu
w Mercadante, Grecy przedstawili roślinność i zwierzęta
w górach Rodopi, a Polacy opisali Puszczę Augustowską
i dolinę słynnej rzeki Rospudy. Wycieczka do Dowspudy,
gdzie młodzież zwiedziła ścieżkę poznawczą i spływ
kajakowy szlakiem Rospudy zaowocował przepięknymi
zdjęciami i prezentacjami Power Point, opisującymi
napotkane cuda natury. Był to najlepszy sposób
obcowania z naturą i okazja do obserwacji
przyrodniczych. Uświadomiliśmy sobie, że przyroda jest
częścią nas samych i powinniśmy ją szanować.

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach
zostało wyróżnione nagrodą za zajęcie III miejsca w

ogólnopolskim konkursie „Nasz projekt eTwinning”.
Szkoła uzyskała prestiżowy Certyfikat eTwinning 2007,
przyznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, a
także została uhonorowana nagrodami - pieniężną
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i
rzeczowymi. Ponadto został przyznany europejski znak
innowacyjności w nauczaniu języków obcych (European
Language Label) polskiemu koordynatorowi .

W marcu 2008 roku w Bukareszcie odbyła się
międzynarodowa konferencja eTwinningu, gdzie został
zaprezentowany nasz projekt. Była to wspaniała okazja
do bezpośredniego spotkania z włoskim koordynatorem
panią Maddaleną Fiore. Ukoronowaniem projektu było
przyznanie Krajowej i Europejskiej Odznaki Jakości.
Jesteśmy pewni, że w następnych latach będziemy
kontynuować naszą współpracę.

Podejmowane działania w dziedzinie europejskiej
współpracy szkół przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii informacyjno- komunikacyjnych zostały
uznane za szczególnie oryginalne i nowatorskie w skali
europejskiej. Stosowane inicjatywy edukacyjne są
przykładem dobrej praktyki, godnej naśladowania przez
inne instytucje zarówno w kraju, jak i za granicą.

Elżbieta Karaś
Koordynator projektu
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Krystian Nowicki i Grzegorz Milanowski zajęli
pierwsze miejsce w konkursie, natomiast praca Krystiana
i Łukasza Nowickich zdobyła drugie miejsce.

2 kwietnia 2009 roku w ZSEiT odbył się „Elektron-Show”
połączony z Dniem Otwartym dla gimnazjalistów. W sali
gimnastycznej były prezentowane roboty. Gimnazjaliści
mogli obejrzeć w „elektroniku” prace konstrukcyjne
wykonane przez ich starszych kolegów. Zapewne niejeden
z kandydatów do szkoły po ich obejrzeniu być może
przełamał swoje wątpliwości i zdecydował o tym, że
chciałby zostać uczniem „elektronika”.

Adam Suchowiecki
Zespół Szkół Elektronicznych i

Telekomunikacyjnych
w Olsztynie

W kręgu młodych
konstruktorów

W Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie od ponad 30 lat kształci się techników różnych
specjalności – elektronika, telekomunikacja,
teleinformatyka, mechatronika. Uczniowie zdobytą wiedzę
i umiejętności wykorzystują nie tylko w sytuacjach typowo
szkolnych.

Niektórzy uczniowie biorą udział w konkursach, gdzie
prezentują wykonane przez siebie prace konstrukcyjne.
Wykonanie prac nadzorują nauczyciele przedmiotów
zawodowych i pracowni specjalistycznych.

17 marca 2009 roku w Zespole Szkół Technicznych w
Rybniku odbył się Ogólnopolski Turniej Robotów pod
nazwą „Follow the Line – podążać za linią”. Wzięło w
nim udział 30 robotów. Konstruktorzy robotów to
uczniowie szkół elektronicznych i pokrewnych, studenci
wyższych uczelni technicznych oraz hobbyści – amatorzy.
Uczniowie z ZSEiT zaprezentowali dwa roboty –
pierwszego Krystian Nowicki i Grzegorz Milanowski z klasy
III TI specjalność teleinformatyka oraz drugą konstrukcję
- Krystian i Łukasz Nowiccy (Łukasz uczeń klasy
pierwszej). Roboty zostały zbudowane na podzespołach
elektronicznych. Zasada działania polega na pracy
czujników otoczenia, które w oparciu o otrzymane impulsy
pozwalają na podjęcie określonych decyzji przez
maszynę. Robot jest konstrukcją, gdzie znalazła
zastosowanie wiedza z takich dziedzin jak: elektronika,
automatyka, informatyka, mechatronika. Konstrukcja jest
wiec efektem interdyscyplinarnego podejścia do techniki
i twórczego wykorzystania posiadanej wiedzy i
umiejętności. Najważniejszym elementem, niejako
mózgiem robota jest odpowiednio zaprogramowany
mikrokontroler. Tenże na podstawie impulsów
odbieranych przez czujniki decyduje o tym jak sterować
silnikami, które nadają odpowiedni kierunek ruchu
maszynie.
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I. Refleksje nad czasem pogardy dla życia

Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska.

Chcę okazać, że znajdę na tyle siły, by móc służyć i

wytrzymać. Obowiązkiem też moim jest iść, gdy mam dość

sił, a wojska braknie ciągle dla oswobodzenia Lwowa. Z

nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Jerzy

Słowa te napisał 14-letni Jurek Bitschan zostawiając
ojczymowi na biurku bilecik z informacją, że wstępuje w
szeregi polskiej samoobrony, gdy 1 listopada 1918 r.
miasto zaatakowały oddziały ukraińskie.

Co was powiodło chłopcy małe,

z gołymi dłońmi na armaty.

Na las bagnetów, w śmierć i w chwałę?

- pytał poeta. Odpowiedzi nie poznamy nigdy.
Okres międzywojenny to niespełna 20 lat pokojowego

rozwoju. Tyle, co dzieli nas od obrad Okrągłego Stołu. Z
perspektywy naszych kłopotów z przebudową państwa,
nie sposób nie wyrazić podziwu dla osiągnięć
pradziadków. W ciągu kilkunastu lat w zniszczonym wojną
kraju, którego gospodarka dotkliwie odczuła światowy
kryzys ekonomiczny, zbudowano niemal od podstaw
jeden z najlepszych w Europie systemów oświatowych,
sprawną administrację, nowoczesny system prawny,
koleje, uchwalono dwie konstytucje, wprowadzono walutę
wymienianą w całej Europie. Nakłady na naukę,
wychowanie i oświatę sięgały 10% wydatków budżetu
państwa; dzisiaj nie możemy marzyć nawet o zbliżeniu
się do tych proporcji! Pracę wychowawczą prowadzono
w szkole, wojsku, organizacjach młodzieżowych.
Wspierało ją swoim autorytetem duchowieństwo.
Sumienność, uczciwość, pracowitość, o których mówiła
nauka Kościoła, były zarazem pożądanymi cechami
obywatela. Starano się wpajać nawyk myślenia
kategoriami państwa, znajomość praw i obowiązków
obywatela, wzbudzać dumę z osiągnięć odrodzonej
Ojczyzny.

Rzec by można — kanon wychowawczy Polaka. Tylko
na jakim ołtarzu przyszło go złożyć...

Każdy młody człowiek z niecierpliwością czeka na
dojrzałość, snuje plany na przyszłość i wierzy, że jego
życie będzie wyjątkowe. Czy tak myśleli młodzi obrońcy
Lwowa? Z pewnością tego nie wiemy — zaskoczył ich
bieg wydarzeń.

Z pewnością jednak wiemy, że tak myśleli młodzi
Polacy, którym wypadło żyć w czasie II wojny światowej.
Wojna zmusiła tych dwudziestoletnich ludzi do odłożenia
realizacji planów życiowych na później lub na nigdy. Do
pokolenia tego, pośród tysięcy innych, należeli też:

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz
Borowski... Urodzili się w 1921 i 1922 roku, czyli w wolnej
Polsce. Z domu rodzinnego wynieśli tradycje
niepodległościowe.

Rzeczywistość wojenna, okupacyjna napiętnowała
tragizmem ich krótkie życie. Wchodząc w dorosłe lata,
które miały dać początek miłości, nauce, radości z
osiągnięć, spotkali strzały karabinów, naloty bombowe,
łapanki, śmierć. Nie było ucieczki od koszmaru wojny,
młodzi ludzie musieli udźwignąć ciężar tych dni. W jednym
z najwspanialszych swoich wierszy „Niebo złote ci
otworzę”, którego niezrównaną interpretatorką pozostaje
Ewa Demarczyk, Krzysztof Kamil Baczyński zaklinał
jednocześnie swój los i los swojej generacji:

Jeno wyjmij mi z tych oczu
szkło bolesne - obraz dni,
które czaszki białe toczy
przez płonące łąki krwi.
Jeno odmień czas kaleki,
zakryj groby płaszczem rzeki,
zetrzyj z włosów pył bitewny,
tych lat gniewnych
czarny pył.

Poezja Baczyńskiego stała się świadectwem przeżyć,
myśli, walki, pragnień i lęków reprezentantów pokolenia
Kolumbów.

Nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się

zaciska. [...]

Krąg powolny dzień czy noc krąży, ostrzem świszcząc

tnie już przy ustach, [...]

teraz na dnie śmierci wyrastam ja - syn dziki mego

narodu.

Tragizm tamtejszego czasu tłumaczy poeta w
pesymistycznej wizji przyszłości, w której jest śmierć: a ja

prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie.

[...] głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas

czarną łapą; [..J Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie

sprawy głupią miłością.

Baczyński zginął w czwartym dniu Powstania
Warszawskiego. Takich poetów jak on, którzy swoją
młodość i swój talent złożyli „na ołtarzu ojczyzny”, było
więcej. Może o nich myślał ich rówieśnik Artur
Międzyrzecki, gdy w roku 1968 w wierszu „To się tylko
tam mówi" napisał: I nigdy się nie dowiemy/Kto właściwie

zginął w Apeninach/Jaki Mickiewicz osiemnastoletni/ Nie

wyniósł głowy z warszawskiego powstania/I czy swoje

Ballady zdążył już napisać.1

Pług wojny połamał sierpnie jasnych lat...

Praca pisemna na Sejm Dzieci i Młodzieży 2009

Jak wydarzenia roku 1989 pamiętają nasze rodziny? Co wiem o pokoleniach młodzieży, która przez 70 lat
działała na rzecz demokracji i niepodległości? Co my możemy zrobić dla pomyślności Polski, żeby żyło się
lepiej i sprawiedliwiej nam i pokoleniom, które przyjdą po nas?
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Trudno nie pytać o to, czy wolno było płacić
przerażającą cenę ponad dwustu tysięcy zabitych i cenę
zburzenia do fundamentów wielkiego europejskiego
miasta, ale przede wszystkim — czy wolno było poświęcić
tylu najlepszych ludzi, którzy byli tak potrzebni po wojnie?
Na to pytanie odpowiedział kiedyś profesor Stanisław
Pigoń: Cóż, należymy do narodu, którego losem jest

strzelać do wroga z brylantów2.
To zdanie wywołuje we mnie wewnętrzny protest.

Pytam więc siebie i wciąż nie znajduję trafnej odpowiedzi:
Czy to naprawdę nasz los, czy to może nasz wybór? A
może to nasze zbiorowe narodowe szaleństwo?

Z drugiej strony, bez narażania się na zarzut szargania
narodowych świętości, trudno przeciwstawić się racji tych,
którzy twierdzą, że właśnie pamięć narodowa, a głównie
tradycja walki o wolność ocaliła nas od wymazania z mapy
Europy. Historia przecież zna przykłady narodów, które
przestały istnieć tylko dlatego, że kierując się pragmatyką,
nie podejmowały walki, a w rezultacie zostały wchłonięte
przez najeźdźców. Przecież to, że Polacy mają dziś
suwerenne państwo, zawdzięczamy m.in. żywej pamięci

wszystkich naszych ofiar wyzwoleńczych.

Okres PRL-u najlepszą szkołą suwerenności i
demokracji nigdy nie był. Przez jego prawie półwiecze
tragedia powstańcza tkwiła jak cierń w pamięci zbiorowej
Polaków. Może właśnie dlatego potrzeba walki o pełną
suwerenność nie poszła w zapomnienie? Jeśli tak było,
to ofiara nie poszła na marne, choć zastanawiać się
można, czy ofiara ta była proporcjonalna do zysku...

Chciałoby się powtórzyć za Marią Dąbrowską: Jakby

cierpienie uczyło, to Polska byłaby jednym z najmędrszych

krajów świata.

Na jednym z blogów znalazłem taki oto wpis: „Kilka lat
temu pytałam młodych ludzi, czy zachowaliby się tak
samo jak ich rówieśnicy l sierpnia 1944 roku. To była
ciekawa rozmowa. Odpowiedzi padały różne.
Dominowały smutek, żal i gorycz, że życiem zapłacili
najlepsi - kamienie rzucone na szaniec. Mam nieodparte
wrażenie, że oficjalny, polityczny patriotyzm (...) nie tylko
uniemożliwia podobne dyskusje, ale osiągnąć może efekt
przeciwny do zamierzonego."3

Lata wojny i okupacji okupione śmiercią setek tysięcy
młodych ludzi... Może z ich ofiary zrodzi się oczyszczenie
dla obecnych i przyszłych pokoleń, może to będzie ta siła

fatalna,/ Co mi żywemu na nic... tylko czoło zdobi;/ Lecz

po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,/ Aż was,

zjadacze chleba - w aniołów przerobi. (J. Słowacki,
Testament mój)

Jedno dla mnie nie ulega dziś kwestii: pokolenie
Kolumbów wniosło w mroczne lata okresu stalinowskiego,
w szarzyznę i beznadzieję PRL-u głębokie poczucie
patriotyzmu, obowiązku przechowania narodowej tradycji,
wiarę w odrodzenie niepodległej Ojczyzny. Na ile
skutecznie przekazywało te wartości swoim potomkom
dowodzi porażka władz PRL-u w walce o „duszę"
kolejnego pokolenia, które uformowane przez
socjalistyczną szkołę miało stać się podporą władzy
„robotniczo-chłopskiej". Z tej młodzieży wyrosły zastępy

przyszłych dysydentów, „elementów antysocjalistycznych",
twórców „Solidarności", które doprowadziły do upadku
komunizmu w Polsce i odzyskania niepodległości.

II. Opowieść mojego wujka

Dwadzieścia lat temu byłem wśród tych, którzy
ówczesne wydarzenia utrwalali na taśmie filmowej. Jak
wiesz już wtedy pracowałem w telewizji, najpierw jako
asystent, potem operator. Mogę więc powiedzieć, że tamtą
zmieniającą się Polskę obserwowałem okiem kamery. Nie
miałem jednak poczucia, że jestem świadkiem, czy wręcz
uczestnikiem czegoś wielkiego. To przyszło dopiero
później, już po Okrągłym Stole, po słynnych czerwcowych
wyborach do sejmu kontraktowego, gdy sytuacja
właściwie wymknęła się spod kontroli scenarzystów i
reżyserów Okrągłego Stołu.

Jako pracownik telewizji w czasach komuny byłem tak
wytresowany i równocześnie tak wyczulony, że
natychmiast wyłapywałem nawet najmniejsze niuanse w
sposobie dostarczania społeczeństwu informacji. Tym
razem jednak to był potężny wstrząs medialny. Czas
antenowy poświęcony dyskusjom i ustaleniom przy
Okrągłym Stole został podzielony na zasadzie parytetu:
tyle samo czasu dla strony rządowej i dla opozycji. W
rzeczywistości jednak to wszystko było bardziej złożone.
Zdaję sobie z tego sprawę dopiero teraz, gdy o Okrągłym
Stole wiemy już prawie wszystko. Wtedy mało kto był
pewny, o co tak naprawdę toczy się gra. Czy o utrzymanie
się przy władzy, czy o podzielenie się nią. Czy o
upodmiotowienie społeczeństwa, czy o kolejne pozory
realizmu władzy. Kto i co ma wygrać, a kto ma być
wyprowadzony w pole.

Przyznam, że byłem nieźle zdezorientowany, bo nigdy
za bardzo nie zagłębiałem się w politykę, ale chciałem,
prawie wszyscy chcieli, żeby w tym kraju coś się nareszcie
zmieniło. Sam fakt zwołania obrad przy Okrągłym Stole
nie był przecież gwarancją zmian, których oczekiwało
społeczeństwo. Ludzie tęsknili do normalności. Nikomu
nie marzyła się jakaś rewolucja, która raz na zawsze
zmiecie komunizm z powierzchni ziemi. Szło raczej o to,
by życie nie było codzienną walką o przetrwanie, gonitwą
za deficytowymi towarami. Oczekiwania społeczeństwa
były jak najbardziej przyziemne i to dziś trzeba rozumieć.

To nie był czas na patriotyczne porywy. Ludzie byli
autentycznie zmęczeni tą beznadzieją.

Mieliśmy po prostu nagrywać. W szczególności jednak
otrzymaliśmy bezwzględny nakaz wychwytywania i
filmowania wszystkich sytuacji, w których przedstawiciele
strony solidarnościowej wchodziliby w jakieś bardziej
kordialne sytuacje z przedstawicielami władzy. To
polecenie rodziło we mnie podejrzenie co do dobrych
intencji władzy.

Słynne i - jak się okazało - przełomowe wybory do
Sejmu 4 czerwca 1989 r. przyniosły spektakularną
przegraną tzw. listy krajowej, na której ulokowano
prominentnych przedstawicieli ówczesnej władzy. Żaden
z nich, chyba poza jednym, nie dostał się do Sejmu.

Gdybyś widział ich miny! Ale za kulisami tej polityki
czuło się potężne napięcie. Taka porażka władzy! W tym
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architektów Okrągłego Stołu. Ja, moi koledzy, ludzie z
telewizji, którzy te grymasy i fobie władzy mogli
obserwować z bliska, którzy widzieliśmy jak się manipuluje
informacją, w tym dramatycznym momencie byliśmy
niemal pewni, że władza wykona woltę i pójdzie na kolejną
konfrontację i unieważni ustalenia Okrągłego Stołu.
Pamiętam do dziś szok, gdy usłyszałem, że władza
akceptuje wynik wyborów. I tak po długotrwałej agonii
rozpoczął się pogrzeb komunizmu w Polsce.

Tego lata nie miałem urlopu. Nie mieli go również
politycy.

 III. Młodzi wolą działać, niż ginąć

Urodziłam się w wolnej Polsce. Moi rówieśnicy rodzili

się, kiedy trwały obrady przy Okrągłym Stole, kiedy ludzie

szli do wyborów czerwcowych, kiedy powstawał pierwszy

rząd, kiedy powstawała Rzeczpospolita Polska. Walka o

niepodległość, kolejki w sklepach - znam je z opowiadań.

Ani ja, ani moi koledzy o żadną wolność nie musieliśmy

walczyć, a opowieści rodziców na ten temat to dla mnie

jakaś odległa, inna rzeczywistość. Ale i my mieliśmy swoje

doniosłe momenty. Ja też miałam szansę poczuć, że na

moich oczach dzieje się coś ważnego. Kiedy Polska

wchodziła do Unii Europejskiej, byłam w gimnazjum,

nosiliśmy z kolegami znaczki „Tak w referendum". Dla mnie

było oczywiste, że Europa jest tu, u nas, a nie gdzieś

daleko. I w przeciwieństwie do pokolenia moich rodziców

ja nie mam wobec niej żadnych kompleksów. To jeden z
głosów w dyskusji o pierwszej generacji wolnej Polski.4

Ja, siedemnastolatek wychowany na
bogoojczyźnianej, martyrologicznej historii
spływającej obficie z podręczników szkolnych, ekranu
telewizora, ust polityków, którym wciąż przygrywają
nuty tradycyjnego patriotyzmu, nieoczekiwanie
uzmysłowiłem sobie, że moja świadomość i tożsamość
bardziej ulokowane były po stronie „wczoraj" i „dziś",
niż po stronie „dziś" i „jutro".

20 lat wolnej Polski to nie był czas narodowych zrywów,
entuzjazmu dla idei, lecz raczej czas uporczywego, choć
dla wielu również dramatycznego, przystosowywania się
do mechanizmów wolnego rynku. Ideały wolności
przestały porywać, gdy wolność stała się faktem. Co to
dziś oznacza? Na przykład nowe pojmowanie
patriotyzmu, bardziej w wymiarze lokalnym, niż
państwowym czy narodowym, bo bardziej istotne jest
„bycie we wspólnocie i działanie na jej rzecz, a nie
przelewanie krwi".5 Demony nacjonalizmu nie umarły
przecież, ciągle je słychać.

Zarzuca się dziś młodym, że są bezideowi, nie
interesują się polityką. Nie zgadzam się z tym. W czasach
dobrobytu (przynajmniej do niedawna) polityka, rząd nie
są społeczeństwu potrzebne. Ale wystarczy odrobina
absurdalności, próba układania przez polityków
prywatnego życia obywatelom, by polityka, choćby na
chwilę, wciągnęła młodych. Zajrzą do niej, załatwią co
trzeba i wrócą do swoich spraw. Przykładem - wybory
parlamentarne 2007 r.

Nie trzeba być patriotą w staromodnym rozumieniu tego
słowa, by szukać sposobów umocnienia pozycji Polski.
Stać się to może przez efektywne a nie efektowne
uczestnictwo w budowaniu możliwie silnej konstrukcji
europejskiej. Jeśli tzw. elity polityczne odrzucą fałszywy
pryncypializm, to szybko się okaże - mocno w to wierzę -
że politykę zaczniemy traktować poważnie. Nasz
patriotyzm, jeżeli ma być szczery, nie musi być
„odziedziczony", ale raczej odkryty i zhierarchizowany
adekwatnie do nowych czasów.

Nie zamierzamy wyjeżdżać za granicę, nie boimy się

bezrobocia, damy sobie radę, znamy języki, mamy dobre

wykształcenie, niech tylko nam politycy nie przeszkadzają

-mówią młodzi w cyklu „Uwaga, nadchodzi Generacja
„89".4

W takiej postawie widzę pomyślność Polski.

Piotr Buchalski, uczeń klasy Ie
Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Stefana Żeromskiego w Iławie
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