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Dzień dobry, mój kochany.

Znajdź trochę czasu, na to, by być szczęśliwym!

Jesteś cudem, który żyje,

Który rzeczywiście istnieje na ziemi.

Jesteś kimś jedynym, niepowtarzalnym,

nie można cię z nikim pomylić.

Czy wiesz o tym?

Dlaczego się nie zdumiewasz,

nie podziwiasz,

nie cieszysz się swym istnieniem

i istnieniem innych wokół ciebie.

Czy to tak oczywiste,

czy to nic nadzwyczajnego,

że żyjesz,

że możesz żyć,

że dano ci czas,

abyś śpiewał i tańczył,

czas, abyś był szczęśliwy?

Po co więc tracić czas

w bezsensownej pogoni za pieniądzem?

Po co tak się martwić o to, co będzie

jutro, pojutrze?

Po co się kłócić, zanudzać innych,

robić tyle zamieszania,

i spać kiedy świeci słońce?

Znajdź czas na to, by być szczęśliwym.

Czas to nie droga szybkiego ruchu

pomiędzy kołyską a grobem,

lecz miejsce przebywania w słońcu.

Żyj dzisiaj!

Śmiej się dzisiaj!

Bądź szczęśliwy dzisiaj!

Uwolnij swoje serce.

Twoja radość i szczęście

nie mogą zależeć

od tysiąca błahostek.
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Drogi Czytelniku,

celowo wybrałem do ostatniego w tym roku szkolnym numeru Kajetu wiersz

Phila Bosmans’a Czuj się szczęśliwy . Tym tekstem pragnąłbym zachęcić Cię do

tego, abyś w trakcie urlopu postarał się popracować nad trudną sztuką „bycia

szczęśliwym”. To jest jedna z tych nielicznych rzeczy, na którą mamy wpływ.

Można nauczyć się „bycia szczęśliwym”. Wiem to z autopsji. Przebyłem bardzo

długą drogę od pesymisty do optymisty. I chociaż czasami ten pierwszy dobija

się do drzwi mojej osobowości, to tylko sporadycznie, coraz częściej bardzo

sporadycznie, i na bardzo krótko, zostaje wpuszczony. Na tyle krótko, żeby nie

zdążył się rozgościć. Utożsamiłem szczęście z optymizmem, chociaż zdaję sobie

sprawę z tego, że są też ludzie, którym: umartwianie się, „szukanie dziury

w�całym”, „szklanka do połowy pusta”, „same krzyże na cmentarzu” dają

poczucie szczęścia. Nie mam nic przeciwko nim. Trawestując słowa Phila

Bosmans’a, zawarte w innym jego tekście, napiszę: tyle jest dróg prowadzących

do szczęścia, ilu ludzi. Czyniąc to samo ze słowami Woltera, dodaję: człowiek

naprawdę wolny podąża do szczęścia taką drogą, jaka mu się podoba.

Dziękując Ci, Drogi Czytelniku, za towarzyszenie naszemu czasopismu

w�roku szkolnym 2018/2019, zapraszam do bycia z nami również w następnym

roku szkolnym. A póki co, rozkoszuj się urokami urlopu i bądź szczęśliwy, umiej

być szczęśliwy. Pamiętaj, w życiu bywają noce i bywają dnie powszednie,

a�czasem bywają też niedziele. (M. Dąbrowska, Noce i dnie) Spraw, aby te

ostatnie były stałym elementem Twojej egzystencji.

Wojciech Tański

optymista z wyboru
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Psychologiczne aspekty

oceniania zachowania

uczniów
Kiedy mówimy o psychologicznych aspektach

oceniania, zwracamy uwagę na osobiste zaangażowanie
nauczyciela, który w odróżnieniu od automatu reaguje
intelektualnie i emocjonalnie. Jednym z wymiarów tego
zagadnienia jest nieuchronna subiektywność dokonywania
oceny szkolnej.

Przekonanie o możliwości stosowania obiektywnej
oceny jest iluzją. Dlaczego? Ponieważ ocena jest
interpretacją, a interpretacja zawsze zawiera indywidualną
perspektywę. Nauczyciel nie tyle opisuje rzeczywistość,
ale nadaje jej znaczenie. Wskazuje, czy coś jest
„pozytywne” lub „negatywne”, „wystarczające”, czy
„niepełne”, „adekwatne”, czy „niewłaściwe”. Zawsze
odnosi się do bardziej lub mniej jasnego kontekstu
i�punktu odniesienia. Dlatego koniecznie powinniśmy
rozróżnić miarę od jej interpretacji – gdy „dwa” błędy
oznaczają „mało” lub „dużo”, w zależności, czy taką ilość
popełnia uczeń w czasie testu, czy chirurg podczas
operacji.

Sprawa jest tym bardziej wyraźna, im mniej jasne są
kryteria oceny. A w takich okolicznościach zazwyczaj
przebiega ocenianie zachowania ucznia. Jeśli więc
subiektywność nauczyciela ma realne konsekwencje dla
losów szkolnych (i nie tylko) wychowanka, nie można jej
zignorować.

Aby zobaczyć, jak działa w praktyce interesujący nas
temat, przeprowadźmy mały eksperyment. W bardziej
rozbudowanej formie był on częścią warsztatów
„Psychologiczne aspekty oceniania”, mających miejsce
w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie. Zapraszam do postępowania
zgodnie z instrukcjami opisanymi w kolejnych krokach:

Krok 1.

Przeczytaj poniższą uwagę o zachowaniu
piętnastoletniej uczennicy:

Dziś podczas lekcji języka polskiego uczennica

przeszkadzała w przebiegu zajęć. Ociągała się

z�przygotowaniem przyborów, co zrobiła dopiero po

interwencji nauczyciela. Kilkakrotnie odwracała się do

koleżanki w sąsiedniej ławce głośno komentując przebieg

lekcji. Na interwencję nauczyciela, zapowiadającego

upomnienie w postaci negatywnej uwagi o zachowaniu,

zareagowała komentarzem: „Nie obchodzi mnie to!”.

Mimo�zalecenia nauczyciela, chcącego porozmawiać

z�uczennicą po zakończonych zajęciach, ta nie została

w�klasie. Wychodząc głośno zatrzasnęła za sobą drzwi.

Krok 2.

Oceń teraz w skali od 1 do 10 jak bardzo negatywne
jest to, Twoim zdaniem, zachowanie: 1 – oznacza
nieznacznie, 10 – bardzo mocno. Proponuję zanotować
swoją ocenę i ją zasłonić.

Krok 3.

Wyobraź sobie teraz 15-letnią Paulinę: pogodną,
uśmiechniętą nastolatkę, ubraną dziewczęco i skromnie.
O Paulinie wiemy, że jest bardzo dobrą uczennicą. Do tej
pory dała się poznać  jako zaangażowana w życie szkoły
i klasy. Chętnie podejmuje inicjatywy w postaci
aktywności społecznej, np., wolontariat na rzecz pomocy
osobom starszym i samotnym. Przy swojej gotowości do
silnej ekspresji zdarza się jej słabe kontrolowanie własnej
impulsywności. Skutkuje to ograniczoną koncentracją
i�nagłymi wybuchami gniewu. Paulina, prezentując
pozytywny obraz własnej osoby, jest gotowa do
wyraźnego demonstrowania swojego stanowiska nawet,
jeśli miałaby narażać się na nieprzyjemności ze strony
innych: rówieśników i dorosłych. Asertywność Pauliny
wydaje się być nieco nieadekwatna za sprawą właściwej
okresowi dojrzewania tendencji do podejmowania
radyklanych rozstrzygnięć i gotowości do odważnego
eksperymentowania z nowymi zachowaniami.

Krok 4.

Przeczytaj jeszcze raz uwagę o zachowaniu uczennicy
wiedząc, że jest to opis zachowania Pauliny. Ponownie
oceń poziom karygodności jej działania: od 1 (niski) do
10 (wysoki).

Zanotowaną ocenę zakryj i przejdź dalej.

Krok 5.

Teraz najlepiej byłoby poddać się głębokiej relaksacji
i zapomnieć o wszystkim, co dotychczas tu
powiedzieliśmy. Jeśli nie mamy takiej możliwości możemy
po prostu na chwilę zająć myśli czymś innym (na przykład
tym, jak czują się w tej chwili mięśnie naszych ramion
i�pleców).

Krok 6.

Poznaj teraz Sandrę. Uczennica prezentuje niską
motywację do nauki. Osiąga pozytywne wyniki, ale jest
to wynik raczej nieprzeciętnych zdolności intelektualnych,
które nie są poparte systematyczną pracą. Uczennica
preferuje raczej inwestowanie energii w zajęcia budujące
jej obraz, jako osoby zaangażowanej w działalność
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prospołeczną, czym zyskuje sobie przychylność
nauczycieli. Sandra, zdając sobie sprawę z własnej pozycji
w grupie rówieśniczej, jest zdolna do zdobycia
i�utrzymania atrakcyjnej roli asertywnego ucznia,
podejmującego dyskusję z nauczycielami. Doprowadza
do sytuacji konfliktowych, raniąc swoimi wypowiedziami
i komentarzami innych. Wobec nauczycieli bywa
prowokująca, nie zdając sobie sprawy z nieadekwatności
manifestowania własnej niezależności. Sandra przychodzi
do szkoły w wyraźnym, „drapieżnym” makijażu, nierzadko
w stroju zbyt seksualnie wyzywającym.

Krok 7.

Powróć jeszcze raz do uwagi o zachowaniu uczennicy
wiedząc, iż otrzymała ją właśnie Sandra. Podobnie jak
wcześniej oceń poziom negatywności zachowania Sandry:
w skali od 1 – 10.

Krok 8.

Chwila odprężenia.

Krok 9.

Przed Tobą ostatnia z trójki uczennic. Maja odnosi
pozytywne wyniki w nauce. Początkowo w pierwszej klasie
ujawniała trudności adaptacyjne. Przejawiała wzmożoną
drażliwość i wybuchowość. Zgodziła się skorzystać
z�zaoferowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w postaci indywidualnych spotkań z psychologiem
szkolnym. Po początkowej niepewności i obawach
nawiązała ufną relację. Ujawniła informacje o obciążającej
sytuacji rodzinnej, powodującą jej silny stres, skutkujący
kłopotami ze snem, jedzeniem, obecnością dolegliwości
bólowych. Okazało się, że ojciec Mai właśnie ma kończyć
pobyt w zakładzie karnym, gdzie odsiadywał karę
pozbawienia wolności – skazany za udział w rozboju. Jest
prawdopodobne, że wprowadzi się do mieszkania,
w�którym uczennica obecnie mieszka z matką i młodszą
siostrą. Maja doświadczała w przeszłości przemocy
fizycznej i psychicznej ze strony ojca. Uczennica korzystała
z rozmów z psychologiem szkolnym. Lepiej radzi sobie
z�kontrolowaniem lęku chociaż w dalszym ciągu obecne
są utrwalone impulsywne sposoby brony przed
niepokojem w postaci odreagowywania napięcia.

Krok 10.

Jeszcze raz oceń poziom negatywności zachowania
uczennicy opisanego w kroku 1. Pamiętaj, że�tym razem
oceniasz zachowanie Mai.

Tu kończymy część eksperymentalną.
Powróć teraz do zanotowanych przez siebie ocen.

Czy�są identyczne?
Jeśli pojawiły się różnice oznacza to, że w miejsce

„obiektywnej” miary pojawiła się nasycona subiektywnie
indywidualizująca perspektywa.

Co stanowi o tym, że oceniając tę samą „uwagę
o�zachowaniu”, jesteśmy gotowi różnicować poziom jej
negatywności, a tym samym stosować różne
konsekwencje.

Działają tu naturalne mechanizmy oceny społecznej.
Wbrew naszym życzeniom nie jesteśmy wolni od

stereotypowych założeń i uprzedzeń. Przywiązujemy się
do pierwotnie wyrobionych poglądów, które możemy
skutecznie chronić przed weryfikacją (poczucie
bezpiecznej spójności obrazu siebie i świata okazuje się
cenniejsze niż rzeczywisty ogląd sprawy). Nasze wstępne
założenia mogą za sprawą efektu aureoli lub efekty
negatywności ubarwiać, lub oszpecać postrzegane fakty.
Nigdy nie oceniamy w próżni – zawsze odnosimy się do
kontekstu. Wybór grupy odniesienia może sprawić, że�coś
wydaje się większe lub mniejsze w zależności od
kontrastującego otoczenia (100 zł. to raczej dużo
w�porównaniu z 5 zł i raczej niewiele, gdy porównać je
z�50 tys. zł.). Ponadto używamy najczęściej ograniczonego
pakietu danych wystarczających do podejmowania
decyzji – a są to zazwyczaj informacje najłatwiej dostępne,
czyli powierzchowne, jak wygląd, na postawie którego
decydujemy o cechach osobowości.

Subiektywność oceniania sama w sobie nie jest niczym
niewłaściwym, o ile zdajemy sobie z niej sprawę
i�monitorujemy samych siebie podczas oceniania. Nasze
subiektywne spojrzenia mają przecież realne znaczenie
dla ocenianych przez nas podopiecznych. Mając to na
uwadze zadbajmy o refleksję nad wydawaną notą i opinią.
Korzystajmy z konsultacji kolegów po fachu, mogących
służyć nam poszerzeniem perspektywy i wychodzeniem
poza egocentryczność naszych sądów. Oceniajmy tak,
jak byśmy chcieli sami być ocenianymi

Marcin Jaroszewski

psycholog, psychoterapeuta

W-M ODN w Olsztynie

Terapia dzieci żywiołami

Żywioły: ziemia, ogień, powietrze i woda są
najsilniejszymi elementami, które stymulują rozwój
dzieci, ożywiając ich zmysły i pobudzając aktywność.
Każde dziecko reaguje na kontakt z żywiołami, które
to sięgają swą istotą w pierwotne instynkty, tzw. „pamięć
komórkową”. Dziecko nie potrafi oprzeć się żywiołom,
dominuje tu pierwotne dążenie do kontaktu z naturą,
zjednoczenie się z nią.

Kontakt z żywiołami sprawdza się zarówno w pracy
z�dziećmi w normie rozwojowej, jak i z dziećmi
o�specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Pracując z żywiołami, można każdy rodzaj żywiołu
przyporządkować pewnej porze roku:

Woda - Zima, Ziemia - Wiosna, Ogień - Lato, Powietrze
- Jesień, jednakże nie jest to konieczne i w wyborze
żywiołu można kierować się, np. preferencjami
i�zapotrzebowaniem dzieci na konkretny rodzaj stymulacji.
Żywioły wyzwalają duże zainteresowanie i silne emocje,
niezależnie od stanu psycho- fizycznego dziecka i mają
tę zaletę, że można je wykorzystywać podczas zajęć
indywidualnych, jak i zajęć z całą klasą.

W swojej pracy oligofrenopedagoga, logopedy
i�nauczyciela plastyki (zajęć artystycznych i rozwijających
kreatywność) często pracuję z żywiołami i obserwuję, jak
silne emocje wyzwalają i jakich intensywnych dostarczają
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wrażeń. Dzieci, pragnąc kontaktu z żywiołem, podejmują
spontaniczną aktywność/ zabawę.

Ziemia

Ziemia jest naszą matką, naszym domem. Jest
oparciem dla naszych stóp, wychodząc z łodzi na ląd,
czy opuszczając pokład samolotu, zaznajemy błogiego
uczucia bezpieczeństwa, stabilności i być może tylko
marynarze i lotnicy najbardziej świadomie doświadczają,
czym jest stabilne i trwałe podłoże, gdyż przeciętny
człowiek na co dzień nie zdaje sobie sprawy z tego, jak
ważny jest kontakt z ziemią. Zjawiskiem niszczącym
elementarne poczucie bezpieczeństwa jest trzęsienie
ziemi, jedno z najstraszliwszych doznań, burzących
pierwotne fundamenty naszego domu - Ziemi.

Z drugiej strony ziemia rodzi życie, żywi nas i ubiera.
To z ziemi wyrastają trawy, kwiaty, owocowe drzewa
i�potężne lasy. Często nie doceniamy bezpośredniego
kontaktu z ziemią, a wystarczy przysiąść na trawie,
zagrzebać stopy w ciepłym piasku, zanurzyć dłonie
w�błocie i ulepić z niego kule, by poczuć się beztrosko
i�radośnie, jak to potrafią małe dzieci. Obserwujmy, jak
bawią się dzieci, gdy mają do dyspozycji tylko to, co
wokół nich. Wiele dzieci niesprawnych ruchowo ma rzadką
okazję do bezpośredniego kontaktu z ziemią. Wyjdźmy
z dzieckiem na trawę, połóżmy się razem z nim, posypmy
dziecko piaskiem, obłóżmy, np. jesiennymi liśćmi, leśnym
igliwiem. Niech dziecko odbiera ziemię wszystkimi
zmysłami, czuje jej zapach, temperaturę, wilgotność, widzi
kolor, niech odczuwa jej ciężar, gdy częściowo
zakopiemy stopy lub dłonie w piasku.

Wg Jacka Kielina „do pracy z dziećmi najbardziej nadaje
się czarna ziemia, z moich obserwacji bowiem wynika,
że�ma ona największą moc pobudzania i ożywiania dzieci.
(…) nie wiem, co takiego magicznego ma w sobie czarna
ziemia, ale nie zastąpią jej żadne substytuty, na przykład
piasek, glina, żwir itp.” 1

Z moich doświadczeń wysnuwam podobne wnioski.
Czarna, przesiana wcześniej przez sito ziemia jest
doskonałym materiałem dostarczających złożonych
doznań zmysłowych: czarna lub brunatna barwa,
specyficzny zapach, spotęgowany po zroszeniu wodą,
swoista struktura, wilgotność i temperatura, którą w różny
sposób możemy zmieniać, wszystko to magia ziemi.
Zdarzają się dzieci, którym brak spontaniczności
w�kontakcie z ziemią, obawiają się, że się zabrudzą, boją
się np. robaków, które kojarzą z ziemią, jednak
zdecydowana większość dzieci bardzo lubi kontakt
z�ziemią, a niektóre wprost szaleją, chłoną ziemię całym
ciałem. Ziemia wymaga od dzieci aktywności własnej,
gdyż sama w sobie jest statyczna. W swojej pracy z klasą
wychodzimy z dziećmi na podwórko, w zależności od
pory roku i od preferencji uczniów, mogą oni dotykać
ziemi gołymi stopami, kopać, usypywać, zasypywać,
budować. Oprócz zabawy spontanicznej, np.
w�piaskownicy, czy na żwirowej drodze, polu przy drodze,
czasem ukierunkowuję kontakt z ziemią, np. stworzenie
za pomocą różnych kolorów ziemi mandali, docelowe
formowanie z gliny lub błota.W warunkach klasowych są

to wypełnione ziemią worki foliowe, miski, korytka, sitka,
lejki, walce, grabki, łyżki, widelce. Dzieci wyjmują z ziemi
kamyki, szklane kulki, koraliki, maleńkie zabawki.
Ujeżdżają ziemię samochodzikami, pakują ziemię do
plastikowych pudełek, zalewają lub roszą wodą
(połączenie żywiołów). Oprócz dłoni, w zależności od
dziecka, często w kontakcie z ziemią czynny udział biorą
stopy. Do ziemi wysiewamy nasiona kwiatów,
obserwujemy jak kiełkują, gdy podrosną, dzieci zabierają
rozsadę do domów, zwykle jest to koniec roku szkolnego,
w nowym roku szkolnym słucham, jak piękne rośliny udało
się wyhodować.

Ziemia ma w sobie niezwykłą moc, to nie tylko
bezkształtna masa, która bardzo brudzi.

Ogień

Nikt obok ognia nie przejdzie obojętnie, ogień ma
magiczną, potężną moc przykuwania uwagi, ludzie lgną
do ognia jak ćmy do światła i zastygają w bezruchu
wpatrzeni w hipnotyczny taniec płomieni, otuleni błogim
ciepłem, dlatego tak wszyscy lubimy siedzieć przy
ognisku. Odzywają się w nas znowu pierwotne instynkty,
kumulujemy ciepło, wyciszamy umysł, odpoczywamy.

I tak jak ziemia wyzwala w dzieciach aktywność, ogień
zmusza dzieci do zatrzymania się, bezruchu, czasem
bezmyślnej katalepsji. Nawet te dzieci, które nie potrafią
na niczym zatrzymać wzroku, te najbardziej ruchliwe, na
ogień reagują skupieniem i mogą całkowicie
znieruchomieć, dlatego żywioł ten sprawdza się w terapii
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim i osobami z ADHD. Dzieci instynktownie boją
się ognia, więc zawsze podczas kontaktu z tym żywiołem
należy stworzyć odpowiednią aurę, aby zapewnić
dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Ogień dostarcza wielu wrażeń: grzeje, mieni się ciepłymi
barwami, świeci, migocze i mruga, trzaska, huczy,
specyficznie pachnie, piecze pokarm. Moc ognia to
przeganianie lęków ciemności, złych zwierząt, ogień, jego
blask i ciepło - to parasol ochronny.

Pokazujmy dzieciom ogień i ognisko przy różnych
okazjach, pieczmy w szkole przy ognisku kiełbaski,
ziemniaki, palmy jesienne liście i połamane gałęzie po
przejściu wichury (połączenie żywiołów). Niech ogień pod
postacią pochodni oświeci wieczorne spacery.

W swojej pracy terapeutycznej najczęściej i najchętniej
wykorzystuję świece, nauczona doświadczeniem, używam
świec, które nie są spersonalizowane (ludzie, zwierzęta,
rośliny), ponieważ parokrotnie paląca się świeca w
kształcie np. zajączka, który się topił pod wpływem ognia,
powodowała wybuch płaczu, histerii lub innej reakcji na
wyimaginowaną w dziecięcym umyśle krzywdę, którą
zadaje ogień. Wykorzystując blachę z piekarnika,
wypełnioną ziemią, tworzymy małe ogniska z patyczków
zebranych na spacerze i kawałków papieru, ognisko
zawsze robimy na podłodze, dzieci obserwują ogień
siedząc w bezpiecznej odległości, pozwalając sobie na
kontrolowane eksperymenty z płomieniem, czasem
zraszając ogień wodą lub posypując ziemią (połączenie
żywiołów), uzyskując efekt tłumienia ognia, a tym samym
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panowania nad żywiołem. Żeby efekt świetlny był lepszy,
zaciemniam salę. Świec i ognia używam na terapii
logopedycznej, gdzie dzieci regulują strumień
wydmuchiwanego powietrza, a także uczą się ważnej
rzeczy - panowania nad ogniem, który gaszą podmuchem
powietrza (połączenie żywiołów). Na moich zajęciach
uczniowie posługują się wypalarką do drewna, tworząc
wypalane dzieła, poznają moc ognia.

W związku z tym, że ogień w młodszych dzieciach
budzi lęk, a w starszych respekt, celem zajęć z tym
żywiołem jest nie tylko pokazanie dzieciom ognia, ale
oswojenie z nim. Dzieci opisują swoje doznania
wielozmysłowe, panują nad ogniem, gasząc go, czy
poprzez dmuchanie, zasypywanie ziemią, czy też
polewanie wodą (połączenie żywiołów). Dzieci odkrywają,
że jedne przedmioty palą się, a inne ogrzewają. W czasie
zajęć, poprzez bezpośredni kontakt z płomieniem, dzieci
uczą się pokory wobec ognia. Ogień daje ciepło i światło,
przyciąga naszą uwagę, ale ma też niszczycielską
i�zabójczą moc.

Powietrze

Powietrze to żywioł bardzo często przez nas
doświadczany, bezwietrzne dni są w naszej szerokości
geograficznej rzadkością. Silny wiatr dostarcza naszemu
ciału niezwykłych wrażeń, przenika przez ubrania
i�specyficznie nas dotyka, bawimy się powietrzem stając
pod wiatr i stawiając mu opór. Powiew wiosennego
powietrza to zapowiedź nowego życia. Letni, silny wiatr,
to zapowiedź burzy, akcji. Jesienny wiatr skłania nas do
melancholii, coś się kończy, coś umiera, a zimowe
zawodzenie wiatru, to żałobne śpiewy. Powietrze nas
dotyka, otula, śpiewa nam różne melodie, jest
zapowiedzią zmian w przyrodzie, które możemy przełożyć
na nasze życie. Powietrze to potężna siła, która burzy,
niszczy, zabija, ale również dająca nam życie.
Bez�powietrza dusimy się. Coraz częściej czyste powietrze
to luksus.

Na zajęciach indywidualnych, pracując z dziećmi, które
z racji niepełnosprawności mają ograniczony kontakt
z�wiatrem, często używam suszarki do włosów
z�regulowanym strumieniem i temperaturą powietrza,
używam też pompki do pompowania balonów, które
często napełniamy z dziećmi powietrzem. Odmuchuję
odkryte części ciała, włosy, twarz, obserwujemy, jak
części ubrania unoszą się od wiatru. Dzieci pragną czuć
powietrze, wyciągają ręce w stronę strumienia powietrza,
często w geście ochrony przed nim i nieruchomieją, gdy
odwracam strumień powietrza, poszukują go zwracając
się w stronę, z której mogą się go spodziewać.

Podczas spacerów w wietrzne dni, stajemy pod wiatr,
nieruchomiejemy, czując jak przenika nas powietrze.
Podczas gdy dzieci mają kontakt z ogniem i zastygają
kumulując jego energię, tak podczas ekspozycji na wiatr,
skupiają się na doznaniach płynących z wnętrza ciała,
odczuwają dreszcze, gdy wiatr jest zimny, napinają
mięśnie, by utrzymać równowagę, rozluźniają się, gdy
owiewa je ciepłe powietrze o delikatnym strumieniu.
Powietrze to siła, pęd powietrza porusza konarami drzew,

na wietrze szybują ptaki, wiatr unosi tumany piachu
i�tworzy trąby powietrzne, unosi jesienne liście, usypuje
zaspy śnieżne, burzy wodę w jeziorach i morzach. Często
chodzę z dziećmi puszczać latawce i balony, natomiast
w sali sztucznie wytworzony pęd powietrza porusza
wiatraczki, balony, dzwoneczki rurkowe, gasi świece.
Powietrze wdmuchiwane przez słomkę do szklanki z wodą
(połączenie żywiołów) daje ciekawe efekty wizualno -
dźwiękowe. Ćwiczenia z powietrzem często wykorzystuję
na terapii logopedycznej.

Woda

Woda podobnie jak ziemia, ma w sobie tajemniczą
moc pobudzania do aktywności i działa silnie
polisensorycznie na nasze zmysły. W przeciwieństwie do
ziemi, doświadczanie wody nie wymaga od dzieci
aktywności własnej. Woda silnie pobudza aktywność
ruchową i wokalizacyjną. Małe dzieci wykonują szybkie
ruchy kończyn, wydając przy tym różne dźwięki,
świadczące o doznawaniu przyjemności podczas kontaktu
z wodą o komfortowej temperaturze. Woda daje miłe,
delikatne wrażenia dotykowe. Ciepła, czysta i jasna woda
zachęca do kontaktu z nią, mamy ochotę się w niej
zanurzyć, dać się pochłonąć. Woda ciemna, głęboka
i�wzburzona budzi lęk. Podświadomie stawiamy wodzie
opór, wyzwalając energię. Walczymy z wodą o powietrze,
o życie, gdyż woda to również podstępny zabójca, jej
brak zabija, podobnie jak jej otchłań.

W pracy terapeutycznej, zwracamy uwagę na wiele
doznań płynących z kontaktu z wodą: woda nas dotyka,
opływa, pieści. Może być ciepła, zimna, w stanie pary
i�w�stanie skupienia, dzieci uwielbiają zabawy z lodem
i�śniegiem. Śnieg barwimy farbkami, zatapiamy w nim
szklane kulki, polewamy ciepłą i zimną wodą, przelewamy
przez lejki, turbiny, robimy spływy, w kubkach z wodą
zamrażamy małe zabawki, które rozmrażamy np. za
pomocą ciepłej wody lub odmuchiwania strumieniem
ciepłego powietrza bądź ogrzewania płomieniem świecy
(połączenie żywiołów), jest to niekończąca się zabawa.
Szum deszczu uspokaja, usypia. Wyjdźmy z dzieckiem
na wiosenny deszcz i na letnią ulewę, niech dziecięce
ciało czuje krople wody, odbierze jego natężenie
i�temperaturę, niech bose stopy taplają się w błocie.
Wielką radość sprawiają dzieciom zabawy w kałużach,
spuszczanie z nich wody, wodowanie łódeczek z kory,
tworzenie tam i spływów, budowanych z ziemi, kamieni,
czy innych podręcznych materiałów (połączenie
żywiołów).

Woda płynna szumi i pluska, poddaje się dziecku,
niewielki ruch wystarczy, aby zafalowała, unosząc na
swojej powierzchni zabawki. Zdecydowana większość
dzieci lubi wodę, jednak są i takie, które się jej boją.

Dzieci bardzo niepełnosprawne mają z reguły
ograniczony kontakt z wodą do codziennej toalety, gdyż
inna ekspozycja dziecka na ten żywioł jest po prostu
niebezpieczna, choć to właśnie w wodzie ożywiają się
nawet najmniej aktywne dzieci, są to dla wielu z nich
zajęcia sprawiające największą radość. Dziecko ma
poczucie lekkości, uwolnienia od niepełnosprawnego
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ciała, woda pobudza, a zarazem koi, nadaje odczucie
nieważkości i wolności. Na zajęciach terapeutycznych,
gdy mam ograniczone możliwości kontaktu dzieci z wodą,
z racji ich niepełnosprawności, korzystam z wody bieżącej
w zlewie, dziecko odczuwa strumień wody, jego ciśnienie,
temperaturę. Zraszam odsłonięte części ciała. Kawałkami
lodu, czy śniegu dotykam dłoni, policzków, ust.
Wyciągamy z wody wcześniej wrzucone tam zabawki.
Woda zawsze wywołuje ożywioną reakcję dzieci.

„Ogień, ziemia, powietrze i woda to żywioły, wobec
których nikt nie może przejść obojętnie, dlatego mogą
one stać się dla nauczyciela potężnym narzędziem
oddziaływania na dzieci (…)”2, zwłaszcza niepełnosprawne
intelektualnie.

Na podstawie literatury i własnych doświadczeń
zawodowych opracowała:

Anna Ewa Kruniewicz

Szko³a Podstawowaj w Gawlikach Wielkich

Przypisy
1. „Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych

umysłowo w stopniu głębokim.” Pod redakcją Jacka
Kielina. s. 162.

 2.Tamże, s. 165.

Zatrudnienie nauczyciela

Nauczyciela zatrudnia dyrektor szkoły. Zatrudnienie
odbywa się zgodnie z artykułami umieszczonymi
w�rozdziale 4. ustawy Karta Nauczyciela „Nawiązanie,
zmiana i rozwiązanie stosunku pracy”. Nauczyciela
posiadającego wymagane kwalifikacje zatrudnia się na
czas określony lub nieokreślony, na umowę o pracę lub
na podstawie mianowania. W przypadku nawiązania
stosunku pracy z nauczycielem, zatrudnionym w szkole
publicznej prowadzonej przez inny podmiot niż samorząd
terytorialny, zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy
o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 –
Kodeks pracy.

Warunki, które ma spełnić nauczyciel mianowany lub
dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania
zostały podane w artykule 10,ustęp 5: „Stosunek pracy
z�nauczycielem mianowanym i z nauczycielem
dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania,
jeżeli:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg
ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFDTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych
i�korzysta z praw publicznych;

3) nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne
w�sprawie o umyślne przestępstwo ścigane
z�oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne;

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;

4a) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 (zwolnienie

z�pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do

pracy nauczyciel w okresie 3 lat od ukarania),
w�okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy,
albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 pkt 4 (wydalenie z zawodu nauczyciela);

5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania
danego stanowiska”.

Wymagane kwalifikacje nauczycieli ustawodawca
wskazał w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. u. z 2017 r.
poz. 1575; zmiana: Dz. U. z 2019 r. poz. 465). Dokument,
m. in. „określa szczegółowe kwalifikacje wymagane
od�nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia
i�jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów
szkół i rodzajów placówek”. Ustawodawca w każdym
przypadku, szkoły czy też konkretnego stanowiska,
wskazuje poziom wykształcenia związany z ukończeniem
studiów oraz wymóg posiadania przygotowania
pedagogicznego.

Definicję przygotowania pedagogicznego umieszczono
w §2. „Należy przez to rozumieć nabycie wiedzy
i�umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki
i�dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie
mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem
(specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną
praktykę pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż
150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki
zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania
pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin;
o�posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy
dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany
przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia
nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu
kwalifikacyjnego”.

Dyplom ukończenia studiów świadczy o przygotowaniu
pedagogicznym, gdy odnośny zapis został umieszczony
na wspomnianym dokumencie. Jeżeli takiej informacji nie
umieszczono, należy przedstawić dyrektorowi inny
dokument, np. zaświadczenie wydane przez uczelnię.

Odrębne ustalenia, dotyczące kwalifikacji nauczycieli
religii, znajdują się w § 8. przywołanego rozporządzenia:
„Kwalifikacje do nauczania religii posiada osoba, która
spełnia wymagania kwalifikacyjne określone
w�porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania a Konferencją Episkopatu
Polski, a także władzami innych kościołów i związków
wyznaniowych”.

Dyrektor weryfikuje kwalifikacje nauczyciela religii na
podstawie konkretnego porozumienia. Wszystko zależy
od tego, jaki kościół lub związek wyznaniowy wydał
imienne skierowanie do nauczania religii w danej szkole
zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.
155 z póź. zm. ).Nauka religii w polskiej szkole ma
charakter wyznaniowy.
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(rozpoczynająca pracę w szkole), legitymującą się
wymaganym poziomem wykształcenia, lecz
nieposiadającą przygotowania pedagogicznego,
dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba
ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania
pedagogicznego w trakcie odbywania stażu”. Zgodnie
z�artykułem 9 c, ustęp 1., punkt 1. awans nauczyciela
stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela
kontraktowego trwa rok i 9 miesięcy. Warunkiem nadania
nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest, m. in.
spełnienie wymagań kwalifikacyjnych wskazanych
w�artykule 9. ustawy Karta Nauczyciela, dlatego też
nauczyciel stażysta musi uzyskać przygotowanie
pedagogiczne w okresie stażu. W przypadku, gdy
nauczyciel nie uzyskuje przygotowania pedagogicznego
we wskazanym terminie, nie może złożyć wniosku
o�postępowanie egzaminacyjne. Może to uczynić dopiero
po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego, ale nie
później niż do końca roku kalendarzowego, w którym
otrzymał co najmniej dobrą ocenę pracy.

Dyrektor może także „za zgodą organu sprawującego
nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie
spełnia warunku wymienionego w ust. 5. pkt 5.”. Dzieje
się to jednak w przypadku, gdy w szkole nie można
zatrudnić osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

Dyrektor, będący pracodawcą, zatrudniając
nauczyciela, podpisuje umowę zgodną z wymaganymi
kwalifikacjami i z uwzględnieniem stopnia awansu
zawodowego. Rodzaj umowy uzależniony jest także od
sytuacji związanych z organizacją pracy szkoły.

Bo¿ena Osik

W-M ODN w Olsztynie

Minister Edukacji Narodowej podpisał następujące
porozumienia w sprawie kwalifikacji:

1. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu
Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia
3�kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. z 2019 r.
poz. 9 – obowiązuje od 1 września 2019 r.);

2. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu
Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia
31�maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. z 2016 r.
poz. 21– obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r.);

3. Porozumienie pomiędzy Zborem w Wodzisławiu
Śląskim oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia
26 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii Zboru
w�Wodzisławiu Śląskim (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 12);

4. Porozumienie pomiędzy Ewangelicznym Związkiem
Braterskim w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie
kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 7);

5. Porozumienie pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną
oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia
2013 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych
wymaganych od nauczycieli religii Kościołów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej
(Dz.�Urz. z 2013 r. poz. 11);

6. Porozumienie pomiędzy Aliansem Ewangelicznym
w�Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie kwalifikacji
zawodowych wymaganych od nauczycieli religii
Kościołów zrzeszonych w Aliansie Ewangelicznym
w�Rzeczypospolitej Polskiej i z nim współpracujących
(Dz. Urz. z 2012 r. poz. 9);

7. Porozumienie pomiędzy Naczelną Radą Kościoła
Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia
12�lipca 2012 r. (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 14);

8. Porozumienie pomiędzy Zarządem Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego oraz Ministrem Edukacji
Narodowej z dnia 13 lutego 1995 r. w sprawie
kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli
religii (Dz. Urz. z 1995 r., Nr 3, poz. 7).

Do nauczycieli stażystów i kontraktowych
zatrudnionych w szkole na umowę o pracę na czas
określony lub nieokreślony stosuje się wymagania
określone dla nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych opisane w art. 10 ust. 5 pkt. 2-5.

Istnieją jednak sytuacje, gdy dyrektor zatrudnia
nauczyciela nieposiadającego przygotowania
pedagogicznego lub nauczyciela nieposiadającego
wymaganych kwalifikacji. Takie sytuacje także zostały
opisane w rozdziale 4. ustawy Karta Nauczyciela.

Warunki zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego
przygotowania pedagogicznego wskazuje artykuł 10,
ustęp 3.: „W szczególnych przypadkach uzasadnionych
potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2

Jêzyk angielski po szkole
Biegła znajomość języka angielskiego nie jest obecnie

rzadkością. Młodzi ludzie nie traktują już języka
angielskiego jako żmudnego przedmiotu w szkole, ale
jako niesamowite narzędzie do poznawania świata oraz
ludzi. Dlatego istotne jest, by nauka języka następowała
nie tylko w ławach szkolnych, ale również poza murami
szkoły. Jest wiele form samodzielnego uczenia się języka
obcego, które są dostępne praktycznie każdemu.

Immersja, czyli zanurzenie, jako metoda polecana jest
w sytuacji, gdy nie mamy możliwości przebywania
w�obcym kraju. Dlatego polecam moim uczniom
otaczanie się językiem, jak to tylko możliwe.

 I tak najpopularniejszym chyba i najprzyjemniejszym,
z punktu widzenia młodego człowieka, jest oglądanie
filmów oraz seriali w języku obcym z napisami lub bez.
Obecnie mamy szeroki wachlarz ambitnych filmów i seriali
o ciekawych wątkach, które często wprowadzają widza
w realia życia w krajach anglojęzycznych, przedstawiając
jego kulturę, historię czy sztukę.

Bardzo istotnym elementem jest również możliwość
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konwersacji w docelowym języku. Wiele osób korzysta
z�Internetu i ma możliwość kontaktowania się z ludźmi
z�całego świata. To daje wspaniałe możliwości
wzbogacenia słownictwa i płynności mówienia i pisania.
Jednak wiele osób ma wewnętrzne opory przed
rozmawianiem w języku obcym i z tego wzglądu ta
zdolność powinna być szczególnie pogłębiana. Popularną
formą nauki języka jest również bierne słuchanie. Obecnie
mamy dostęp do podcastów, radia czy telewizji
zagranicznej i możemy być całkowicie otoczeni językiem
obcym przez cały dzień.

Dla osób, które nie rozstają się z telefonem, przydatne
mogą okazać się fiszki lub gry w języku angielskim oraz
inne aplikacje, dzięki którym możemy łączyć zabawę
i�naukę. Co więcej, często zachęcam moich uczniów do
przestawienia w telefonie oraz innych urządzeniach języka
ustawień na język angielski.

Osoby, które lubią czytać książki, mogą odnaleźć się
w czytaniu książek w języku obcym. Książki
z�dostosowanym poziomem są idealnym rozwiązaniem
dla osób, które swoją przygodę z immersją zaczynają na
poziomach niższych.

Dla starszych uczniów mam jednak inne rozwiązania.
Popularny za granicą „gap year”- jest to okres, najczęściej
przed rozpoczęciem studiów, wykorzystywany na
zdobycie doświadczenia w odmiennej kulturze
czy�środowisku. Jest to idealny pomysł na podniesienie
swoich kwalifikacji językowych przed podjęciem studiów
wyższych bądź przed rozpoczęciem pracy.

Bardzo popularne są kursy w szkołach językowych
za�granicą. Są to krótkie kursy organizowane latem
lub�dłuższe, trwające nawet rok. Zajęcia prowadzone są
w małych grupach przez wykwalifikowanych lektorów.
Atutem może również okazać się pobyt u rodziny
goszczącej, gdzie językiem komunikowania się jest język
angielski. Niestety, takie kursy bardzo często są drogie
i�nie każdy młody człowiek może sobie na to pozwolić.

Semestr na uczelni? I tu wchodzimy w świat możliwości,
które roztacza przed nami program Erasmus. Jest to
program uruchomiony przez Komisję Europejską,
finansujący wyjazdy studentów na studia w innym kraju
europejskim, przez okres do jednego roku. Jest to
niesamowita możliwość nauki języka obcego bez
konieczności przerywania studiów.

Ciekawą formą spędzenia czasu i pracy jest program
Au pair. Zadaniem osoby zaangażowanej w ten program
jest opieka nad dziećmi u rodziny goszczącej w Stanach
Zjednoczonych. „Au pair” jest osobą, która mieszka
z�rodziną amerykańską i sprawuje opiekę nad
najmłodszymi członkami rodziny. W zamian ma
zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe
oraz możliwość studiowania i podróżowania po USA.
Jest�to następna wspaniała okazja do nauki języka
angielskiego.

Kolejną opcją na samodzielną naukę języka jest
program Work&Travel USA. Ten program wymiany
kulturowej został stworzony przez amerykański
Departament Stanu. Jego celem jest umożliwienie

studentom poznania kultury Stanów Zjednoczonych,
zdobycie doświadczenia oraz nauka języka. Studenci
mogą podjąć legalną pracę, w okresie letnich wakacji do
4 miesięcy oraz mogą zwiedzać Stany Zjednoczone przez
okres do 30 dni po zakończeniu programu.

A połączenie wolontariatu i nauki języka? Jedną
z�możliwości jest WWOOFing. WWOOF jest to sieć
organizacji łącząca gospodarstwa organiczne i chętnych
do pracy w nich wolontariuszy. Założycielem jest Sue
Coppard. „WWOOFowanie” to umożliwienie
wolontariuszom zdobycia doświadczenia na
ekologicznych farmach. Nie otrzymują oni pieniędzy za
swoją pracę. Gospodarz zapewnia im wyżywienie, nocleg
i możliwość nauki w zamian za pomoc w uprawach
i�hodowli. Jest to zdecydowanie ciężka praca, ale daje
możliwość nauki języka i zdobywania nowych
doświadczeń.

Nie tylko w szkole możemy nauczyć się języka obcego.
Osoby poszukujące alternatywnych form uczenia się mają
obecnie wspaniałe możliwości do samodzielnej nauki
języka w Polsce lub za granicą. Dziś dla młodego
Europejczyka znajomość języka angielskiego jest
oczywista, bo dzięki temu świat staje się bardziej
dostępny, jest na wyciągnięcie ręki. Możliwość
kontaktowania się z ludźmi z całego świata buduje
w�człowieku postawę otwartą i ciekawą inności, a nie
zamkniętą i nastawioną wrogo.

Iwona Malinowska

1. www.tbw.pl/work-travel-usa/
2. www.culturalcare.pl/
3. wwoofinternational.org/

Noc Maturzysty

Gdy przed maturą uczeń wciąż jest w niemocy,

w szkole go zastaniesz nawet po północy ;)

Wiem, jak brzmi wyrażenie Noc Maturzysty w uszach
nauczycieli....zwłaszcza tych, którzy, podobnie jak
autorka, wciąż podnoszą się z postrajkowej depresji.
Jednak odważę się napisać o swoich doświadczeniach,
które z pewnością w pełnoetatowym wymiarze godzin
nauczyciela się nie mieszczą. Niech będzie, że dla idei :)

Inspiracją do tego działania była społeczna obsesja
robienia ciekawych rzeczy nocą... Noc Muzeów, Noc
Naukowca, Noc Filmowa, nocna zabawa. Te i tym
podobne imprezy, podsunęły mi jakże szalony pomysł:
„A dlaczego nie Noc Maturzysty?” Wtedy się zaczęło.
Uczniowie, ku memu zaskoczeniu, z entuzjazmem przyjęli
propozycję całonocnego zakuwania do matury.
Wiadomo, w obliczu zbliżającej się katastrofy
egzaminacyjnej, każdy poświęci noc, by zbliżyć się, choć
na milimetr, do sukcesu! Nawet nauczyciel!
Przygotowania trwały długo, ale się opłaciło. Mogę tak
powiedzieć teraz, bo jeszcze nie ogłoszono wyników
maturalnych! ;)

Założenie było proste, pokazać uczniom, jak wiele
potrafią! W przeddzień matury nie warto koncentrować
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odbyło się w mniejszych grupach, które następnie
przedstawiały swoje uzasadnienia wyboru tekstu
literackiego, odwołując się do jego treści oraz
problematyki. Wnioski uczniów były niezwykle ciekawe.
Podam przykład, proszek na mrówki kojarzył się uczniom
nie tylko z przygodą Telimeny, ale również z Ks. Robakiem
czy z „Lalką”, a konkretnie ideą pracy w niej zawartą,
wedle frazeologizmu „pracowity jak mrówka”. W pudle
znalazły się także, filiżanka, pocztówka z Paryża, różaniec,
książka czy jarmułka, były gorczyca i zielona gałązka.
Najważniejsze, że poza prostym skojarzeniem, uczniowie
w uzasadnieniu odwoływali się do całej lektury,
komentowali i wzajemnie się uczyli.

Lekturową burzę mózgów zamknęły warsztaty na temat
radzenia sobie ze stresem. Przeprowadziła je, na nasze
zaproszenie, szkolna pedagog, Karolina Burdalska. Nie
przypuszczałyśmy, że uczniowie mają taką potrzebę
rozmowy o maturze, wynikającą z wysokiego poziomu
lęku przed tym ważnym egzaminem. Poza rozmową pani
Karolina przeprowadziła ćwiczenia łagodzące napięcie,
dała kilka wskazówek, jak panować nad emocjami, czego
unikać podczas egzaminacyjnej rozmowy.

Aby w miarę łagodnie wejść w świat literatury,
zaproponowałam uczniom zabawę o nazwie „Żabie
gardło”. Brzmi groźnie, ale zadanie było proste i  polegało
na wsuwaniu dłoni w pluszową żabę, w celu wylosowania
cytatu z lektur. Łatwo się domyślić, że zadaniem ucznia
było wskazanie źródła przywołanych słów oraz ich
interpretacja. Potem mogliśmy już zanurzyć w literaturze
nie tyko dłoń, ale i głowę!

I tak odstresowani i w dobrym nastroju oraz gotowi do
nowych wyzwań intelektualnych przeszliśmy do kolejnego
zadania, czyli „Mapy motywów literackich”. Podzieleni
na czteroosobowe grupy uczniowie mieli za zadanie
przygotować na arkuszach papieru mapy myśli oparte
na wylosowanych motywach, takich jak: los, sztuka, wina
i kara, natura i tym podobne. Efektem ich pracy miało
być sformułowanie problemów, które dany motyw
obejmuje, zaproponowanie rozwiązania oraz podanie
przykładów z tekstów literackich. Przy czym, zawsze
należało się odwołać przynajmniej do jednego tekstu
obowiązkowego. Wszystkie prezentacje zostały
rozwieszone na ścianie korytarza. Uczniowie spacerując,
czytali mapy, fotografowali i wzajemnie komentowali
zaproponowane rozwiązania. Na koniec, poprosiłam, by
do każdego motywu dobrali reprodukcję dzieła sztuki,
uzasadniając swój wybór.

I tak upłynęła znaczna część nocy.... zapał uczniów
nie malał. Zbudowana ich zaangażowaniem, postawiłam
przed nimi kolejne zadanie, a mianowicie ćwiczenie
streszczania tekstu. Po przeczytaniu przez wszystkich
źródła i przypomnieniu zasad streszczania, maturzyści
przystąpili do pisania. Następnie, wymieniwszy się
pracami, sprawdzili je sobie według przyjętych kryteriów.
Po odczytaniu kilku przykładowych streszczeń, uczniowie
uzasadniali przyznane punkty.

Świt zastał nas przy poezji... Przygotowałam trzy
wiersze współczesnych poetów: Szymborskiej, Miłosza

się na brakach, zwłaszcza gdy mamy poczucie, że nie
jest ich mało. Zatem, na warsztat wzięliśmy podstawowe
i zarazem obowiązkowe treści, kluczowe umiejętności
i�opakowaliśmy to w lekką, zabawową momentami, formę.
Mieliśmy ze sobą jeszcze śpiwory, które się nie przydały,
kanapki i chipsy, które zniknęły w moment... i oczywiście
kawa, w nieskończonej ilości! Chęci i zaangażowanie
uczniów przekroczyły moje najśmielsze oczekiwania,
pracowaliśmy do 5 rano, a kiedy świt nas zastał,
delektowaliśmy się wschodem słońca i śpiewem ptaków
za oknem. Oby tyle samo radości przyniosły wyniki
maturalne!

Do rzeczy! Na rozgrzewkę pokazowy ustny egzamin
maturalny. Wraz z nauczycielką, Eleonorą Ogińską-
Horbacz, która towarzyszyła mi i pomagała przez całą
noc, zasiadłyśmy w komisji egzaminacyjnej. Próbie
poddało się troje chętnych uczniów, pozostali uważnie
obserwowali, notowali, by potem móc rozwiać wszelkie
wątpliwości i obawy związane z ustną maturą z języka
polskiego. Egzamin przeprowadziłyśmy zgodnie
z�procedurami, na rzutniku wyświetlone zostało zadanie,
tak by wszyscy zebrani je poznali. Po zakończonym
egzaminie, dokonałyśmy oceny zgodnie z kryteriami
i�odpowiedziałyśmy na wszystkie pytania uczniów.
Już�wtedy wszyscy podejrzewaliśmy, że to doświadczenie
będzie przydatne.

Kolejne zadania koncentrowały się wokół lektur, przede
wszystkim tych ogwiazdkowanych. Rozpoczęliśmy od
zabawy dość znanej. Uczeń losował postać z lektury,
pozostali zadawali pytania rozpoczynające się od  „czy”.
Dla utrudnienia, odpowiedzi bohatera literackiego,
w�którego wcielał się uczeń, oscylowały między „tak”
i�„nie”. Wybrałam postaci drugoplanowe, mniej znane,
by odświeżyć wątki mniej istotne. Co ciekawe, często po
odgadnięciu postaci, uczniowie opowiadali sobie
o�lekturze, przywołując różne informacje. Potem role się
odwracały i to losujący pytał pozostałych: „kim jestem?”.

Inną zabawą, która poza przypomnieniem treści lektur,
dała nam wiele radości, było losowanie rekwizytów z pudła
tajemnic, nazwanego „Rzeczy mówią”. Przedmiot był
inspiracją do snucia skojarzeń z lekturami. Kilka rund
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i�Herberta. Zadaniem uczniów było wcielenie się
w�podmiot liryczny. W obrębie grupy omówili sytuację,
w jakiej znalazł się podmiot, jego przeżycia,
doświadczenia. Podczas analizy przydatna okazała się
znaleziona w internecie infografika Sylwii Oszczyk „ABC
wiersza”. Prezentacja grup polegała na wejściu w rolę
ochotnika i opowiedzenie o sobie tak, by pozostali
odgadli tożsamość podmiotu lirycznego wiersza.
Omawianie każdego utworu kończyliśmy postawieniem
tezy interpretacyjnej.

I tak, w lirycznej atmosferze, piliśmy poranną kawę
i�dzieliliśmy się naszymi wrażeniami po Nocy Maturzysty.
Czy było łatwo? Nie! Czy było warto? Ze wszech miar,
tak! To było niezwykle inspirujące spotkanie, 4pełne
ciekawych i mądrych refleksji, bezpieczne dla ucznia
słabszego, atrakcyjne dla ucznia zdolnego. Każdy znalazł
coś dla siebie. Uczniowie, którzy wzięli udział w nocnej
przygodzie, zdali maturę ustną na bardzo dobrym
poziomie. Nie dlatego, że podczas Nocy Maturzysty
powtórzyli cały materiał i wyćwiczyli umiejętności pisania,
streszczania czy mówienia, choć to także. Ale przede
wszystkim dlatego, że uwierzyli w siebie i w swoje
możliwości. Jestem o tym przekonana! A szkoła nocą
jest … jakaś ciekawsza :)

Marta Sarnowska

III LO w Olsztynie

(tzw. czerwony dom). Odprawa odbyła się spokojnie. Po
skończonej odprawie jeszcze nie rozeszliśmy się, gdy
napadła na nas bardzo liczna bojówka niemiecka
i�poturbowała wszystkich tych, którzy się jeszcze tam
znajdowali; więc i ja zostałem tam poważniej poturbowany.
Później bojówka przeniosła się na dworzec kolejowy
i�tych, którzy odjeżdżali koleją, ponownie pobiła.
Z�pociągu wyrzucali nawet podczas biegu. Policja w ogóle
nie wkraczała. W przedziale obok mnie siedziało trzech
bojówkarzy, z tym że przy wysiadaniu z pociągu mieli
mnie wykończyć. Na przystanku w Klonowie M. udałem,
że jadę dalej, ich uwaga zwróciła się na innych, którzy
gonili Polaków, a gdy pociąg ruszył wyskoczyłem
i�pobiegłem do zbawczego lasu. Moi „stróże” nie zdążyli
mnie ująć, a pociąg przybierał biegu, więc wyskakiwali
kilkanaście metrów dalej. Oddali już tylko kilka strzałów.
Brałem czynny udział w wiecach innych obwodów,
w�Marcinkowie, Glaznotach, Czerlinie, Lubsztynku,
w�Dąbrównie. Bardzo życzliwie odnosiły się do nas
francuskie wojska interwencyjne. Gdy Polacy zwrócili się
do wojsk francuskich, to major Stell jeździł i osobiście
odbierał przewodnictwo Niemcom i mianował
przewodniczącymi komisji wyborczych Polaków. Tak się
stało w Czerlinie, Lubsztynku, Glaznotach i wielu innych
miejscowościach. W Czerlinie został mianowany
przewodniczącym mój brat Bernard Maciołek, a lokal
wyborczy został przeniesiony do mojego prywatnego
domu. Nasza cała rodzina angażowała się w pracach
przedplebiscytowych. Żona mego brata, Maria Maciołek,
obecnie zamieszkała w Złotowie, zajmowała się
roznoszeniem polskich pism, ulotek i na końcu kartek
wyborczych [...]".

Władysław Śniadecki - ur. 1876 w Poznańskiem.
Agitator polski, organizator biura Mazurskiego Komitetu
Plebiscytowego w Wydminach, pow. giżycki. Po
plebiscycie prześladowany przez Niemców, w 1923 r.
wysiedlony do Polski. Wspomina: "Przed rozpoczęciem
plebiscytu przybyła na ziemie mazurskie delegacja z
Polski w osobach posła Władysława Herza, Antoniego
Gwizdka, Foryckiego oraz Śliwińskiego. Z miejscowych
Polaków Józef Kankowski, Walenty Konieczka
zaangażowali się aktywnie w pracach plebiscytowych.
Z�Polaków obecnie żyjących wzięli udział Franciszek
i�Antoni Biernatowie. W moim mieszkaniu w miejscowości
Wydminy - Mazuchówka zorganizowaliśmy biuro
agitatorskie, które podjęło plan prac agitatorsko -
propagandowych, celem nakłonienia jak największej ilości
Polaków do oddania głosu na rzecz Polski. Niemcy ze
swej strony rozpoczęli silną propagandę, a każdego kto
zamierzał oddać głos na Polskę określano mianem
bandyty, zdrajcy narodu niemieckiego. Moi trzej synowie,
jako najstarsi wiekiem z dzieci, jeździli z broszurami po
okolicznych wsiach agitując, by ci, którzy się czują
Polakami, oddawali głos za Polską. Propaganda
niemiecka nie przebierała w środkach. Na każdym kroku
zohydzano polskość, a wyświetlane filmy niemieckie
przedstawiały Polskę w najgorszym świetle. Najsilniejsze
charaktery ludzkie wobec kłamliwej propagandy
niemieckiej ulegały wpływom, tym bardziej że Niemcy

Plebiscyt na Warmii,

Mazurach i Powiœlu

1920

Bohaterowie tamtych czasów.

Materiały dydaktyczne. Cz. IV i ostatnia

To ludzie tworzą historię. Również plebiscyt na Warmii,
Mazurach i Powiślu miał swoich bohaterów.

Wśród pamiątek zgromadzonych w szkolnej Izbie
Pamięci Narodowej w Janowie znajdują się biografie
bohaterów tamtych czasów.

Władysław Maciołek - ur. 12 stycznia 1893 r.
w�Czerllnie, pow. ostródzki. Członek komitetu
wyborczego w Mierkach, pow. ostródzki, agitator w
obwodzie Stębark. Pisze we „Wspomnieniach": „Do pracy
plebiscytowej zgłosiłem się ochotniczo. Po odbyciu kursu
agitacyjnego w Szczytnie objąłem obwód Stębark, powiat
Ostróda, do którego należały miejscowości Łodwigowo,
Ulnowo, Samborowo i Biała Góra. Każdy początek jest
trudny, tak tu był bardzo trudny. Potajemnie, szukając
kwatery, niełatwo było znaleźć, gdyż Polacy byli tam przez
Niemców obserwowani i pilnowani, czy nie przetrzymują
polskich agentów. W razie tak, to temu Polakowi
zdemolowali całe mieszkanie. Praca w terenie polegała
na uświadamianiu tamtejszej ludności, również i na
organizowaniu [Mazurów], [...]. W maju 1920 r. zostaliśmy
wezwani przez kierownika powiatowego p. Antoniego
Pawłowskiego na odprawę do Ostródy w „domu polskim”
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wobec wahających się stosowali nacisk, a wobec
opornych środki terroru i przemocy. Niekiedy bojówki
niemieckie likwidowały ludzi, mordując ich w sposób
najbardziej wyrafinowany. [...]

 Niemcy starali się zjednać wyborców obietnicami, np.
ci, którzy oddadzą głos za Niemcami, mieli być zwolnieni
na okres trzech lat od podatków. Ja osobiście byłem
szykanowany za to, że zorganizowałem w moim
mieszkaniu biuro agitacyjne, za aktywną pracę agitacyjną
moją i moich dzieci. Pewnego razu poseł Herz
zorganizował wiec w Giżycku. Ja również uczestniczyłem.
W czasie trwania wiecu bojówki niemieckie wtargnęły do
sali i w nieludzki sposób pobiły mnie, do tego stopnia,
że leżałem obłożnie chory przez okres kilku tygodni.
Komisja polska (może francuska — tego nie pamiętam)
dokonała po tym wypadku zdjęć moich obrażeń, chcąc
wykazać w jak bestialski sposób postępują Niemcy z tymi,
którzy czują się Polakami i pragną oddać głos na rzecz
przyłączenia Mazur do Polski. Zdjęcia te, jak mi jest
wiadomo, Komisja przekazała do Wersalu. Bijąc mnie
Niemcy oświadczyli, że „żrę niemiecki chleb i agituję za
Polską ”.[...] Po zakończeniu plebiscytu byłem
bezustannie prześladowany. [...] Jako były agitator nie
mogłem otrzymać pracy. Wraz z moją rodziną, tj. żoną
i�dziesięciorgiem dzieci, znalazłem się w skrajnej
nędzy.[...] W 1923 roku Niemcy dokonali wysiedlenia
mojej rodziny. Znalazłem się na bruku i jako nędzarz
przyjechałem do Polski."

Jan Ignacy Cieślak - ur. 20 stycznia 1899 r.
w�Wojciechowicach, pow. jarociński, woj. poznańskie.
Kierownik wydziału oświatowego w Komitecie
Plebiscytowym w Malborku, organizator kursów
dokształcających, członek komisji wyborczej i Tajnej
Organizacji Wojskowej. Jego relacja: "Na początku lutego
1920 r. w czasie uroczystości wręczania świadectw
maturalnych w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu,
zwrócił się do nas z gorącym apelem przedstawiciel
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, aby zgłaszać się
do pracy plebiscytowej na ziemiach dotąd
niewyzwolonych. Zgłosiło się nas kilkunastu, z tych
większość, z powodu różnych trudności, a przede
wszystkim szykan na granicy, musiała wracać. [...]
Po�zgłoszeniu się w Komitecie Plebiscytowym w Kwidzynie
otrzymałem skierowanie do Malborka. Tu praca
plebiscytowa była już w toku. Przygotowywano się do
szerszej działalności w związku z mającą przybyć Aliancką
Komisją Plebiscytową. [...] Do moich obowiązków
należało: urządzać kursy języka polskiego, wygłaszać
odczyty, współdziałać przy organizowaniu przedstawień
i innych imprez oświatowych, prowadzić bibliotekę
i�pomagać w akcji propagandy. Powołana została również
Polska Rada Ludowa jako reprezentacja ludności
polskiej.[...] Dnia 17 lutego nastąpił wreszcie przyjazd
do Kwidzyna Alianckiej Komisji Plebiscytowej, której
przewodniczącym był gen. Angelo Pavia, oraz batalionu
wojsk.[...] Tymczasem w Malborku Komitet Plebiscytowy
wraz z Radą Ludową przygotowywał się do pierwszego
publicznego wystąpienia. Zebranie miało się odbyć 29
lutego 1920 r. na sali „Strzelnicy ”. Sala zapełniła się

ludźmi, ale Niemcy już naprzód zorganizowali bojówki
i�postanowili nie dopuścić do odbycia zebrania. Zaraz
po zagajeniu rozpoczęły się okrzyki: „Po niemiecku
mówić”, „Precz z Polakami”, następnie wyzwiska, a potem
bojówki rozbiły zebranie, a upatrzonych Polaków biły.
[...] Wielu Polaków wtedy poturbowano. Jednym
z�najwznioślejszych przeżyć w czasie plebiscytu była
wspaniała manifestacja 3-majowa w dniu 2 maja w Sztumie.
Nas, działaczy plebiscytowych, a szczególnie Polaków
przybyłych z Malborka podniósł na duchu i napełnił wiarą
w zwycięstwo widok tysięcy Polaków kroczących
w�pochodzie. Niemcy w odwet za Sztum, w dwa tygodnie
później urządzili w Malborku tak zwany „dzień niemiecki”;
znów posprowadzano Niemców z sąsiednich powiatów
oferując bezpłatny przejazd, obfite wyżywienie i atrakcyjne
widowiska. Sprowadzono orkiestry, teatr z Berlina,
udekorowano domy, powywieszano hasła. [...] Dnia 11
lipca odbyło się głosowanie. Do poszczególnych komisji
wyborczych w określonym terminie zgłosiliśmy polskich
kandydatów [...]. Ja również zasiadałem w jednej z komisji
w Malborku. Nasze uwagi i protesty w czasie głosowania
dotyczące nadużyć, zostały wyjątkowo na żądanie
wpisane do protokołu z wyjaśnieniem
usprawiedliwiającym postępowanie komisji. Były
wypadki, że głosowały inne osoby za nieobecnych, za
zmarłych, że żandarm siedział w lokalu na przeciw urny,
a najczęściej, że u wejścia do lokalu wyborczego
niemieccy mężowie zaufania niby sprawdzali kartki i przy
tej sposobności odbierali kartki polskie jako nieważne, a
dawali swoje.

Ludwik Templin - ur. 24 stycznia 1894 r. w Łysomicach,
pow. toruński. Wiceprezes Rady Ludowej w Kwidzynie.
Jego relacja: „Spośród wielu Polaków patriotów
przypominam sobie przede wszystkim Tadeusza
Odrowskiego prezesa Rady Ludowej w Kwidzynie,
którego byłem zastępcą. Pochodził on z Chełmna,
posiadał średnie gospodarstwo rolne niedaleko Kwidzyna.
Pamiętam też niejakiego Hertle, właściciela majątku także
z okolic Kwidzyna; obaj jakże gorąco pracowali na rzecz
plebiscytu. By zasilić skromne nasze fundusze sprzedawali
swe zbiory (Odrowski co do ostatniego ziarna), bo
z�Warszawy słabo zasilano Bank Ludowy na te cele [...].
Brak było ochrony i bezpieczeństwa dla tych wszystkich,
którzy mimo wszystko głosować chcieli lub głosowali za
ukochaną Polską. Jakże w odróżnieniu od nas
zorganizowany był potężnie i sprawnie aparat niemiecki.
Nie szczędził on środków pieniężnych na sprowadzanie
swych ziomków z najdalszych nawet zakątków swego
kraju. Zakwaterowano ich wygodnie, by mieli pełne
brzuchy, karmiono aż do przesady. Nam odmawiano
kwater i nie chciano sprzedawać środków żywnościowych,
zatrzaskiwano drzwi, tak że niektórzy rodacy wracali do
domów. Ileż było na listach niemieckich „martwych dusz”,
które „jakoś” głosowały. Nasza interwencja w tej sprawie
w Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej nie odniosła
skutku. Z góry nieprzychylny był nam dowódca jednostek
włoskich i angielskich i sam komisarz Komisji Alianckiej,
gen. włoski Angelo Pavia. Przez palce patrzył na
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poczynania i burdy bojówkarzy niemieckich. Wręcz
odwrotnie odnosili się do nas Francuzi. Skromny ich
oddział pomagał nam i chronił jak mógł i tylko dzięki
Francuzom nie doszło do większego rozlewu krwi,
pogromu ludności polskiej. [...] Niemcy grozili,
że�w�wypadku głosowania za Polską wyrzucą dzieci
ze�szkół, ojców pozbawią pracy i wysiedlą. Rzecz jasna,
że w takiej sytuacji dużo Warmiaków i Mazurów obawiało
się oddać swój głos za sprawą polską. Ja osobiście
musiałem uciekać nazajutrz po głosowaniu, gdyż byłem
umieszczony razem z dziesięcioma innymi na liście
i�miałem być wywieziony do Królewca."

Miejscowość Groszki (niem. Groschken, obecnie gmina
Rybno) na niemieckiej mapie z okresu międzywojennego,
na której zaznaczono przebieg granicy polsko -
niemieckiej przed i po plebiscycie.
www.rowery.olsztyn.pl

A jak odbierali tamte wydarzenia zwykli mieszkańcy,
Polacy zamieszkujący tereny objęte plebiscytem? Można
tylko sobie wyobrazić, jakie emocje mogły wtedy
towarzyszyć naszym rodakom. Od listopada 1918 roku
istnieje odrodzona Polska. Ta upragniona, wyśniona
Polska była już tak blisko! Niemal na wyciągnięcie ręki.
Z�relacji najstarszych mieszkanek pochodzących
z�Groszek: pani Elżbiety Bojanowskiej, z domu Krajewskiej
i pani Łucji Liberackiej z domu Kłosowskiej wynika,
iż�ówcześni mieszkańcy wsi czuli i rozumieli wyjątkowość
wydarzeń, w których przyszło im uczestniczyć i przeżywać.
Obie panie wspominają, że w ich latach młodości, w domu
rodzinnym, żywe były tradycje niepodległościowe
i�plebiscytowe. Między innymi rodzice oraz inni starsi
krewni opowiadali im o wielkim entuzjazmie, radości,
dumie, satysfakcji, jakie towarzyszyły mieszkańcom
Groszek po włączeniu wsi do odradzającego się państwa
polskiego po 123 latach zaborów i niewoli. Zapewne
podobne odczucia były udziałem tysięcy Polaków
zamieszkałych od pokoleń na terenie Prus Wschodnich
i�Powiśla.

Kiedy nadszedł rok 1920 z wyznaczoną na 11 lipca
datą plebiscytu, Polacy w Groszkach spotykali się,
prowadzili ożywione, gorące dyskusje o zaistniałej sytuacji
politycznej. Jak wspomina pani Bojanowska, jej ojciec -
Jan Krajewski, był wtedy sołtysem, prenumerował polską
gazetę, której tytułu nie pamięta, ale z relacji rodziców
pamięta, że dostarczał ją co tydzień listonosz.
Wtedy�sąsiedzi spotykali się wieczorami w domu Jana
Krajewskiego, który na głos czytał ją zebranym.
Taka�aktywność nie mogła ujść uwadze Niemców.
Ojciec�pani Elżbiety został aresztowany i przez tydzień,
na czas plebiscytu, przetrzymywany w areszcie
w�Dąbrównie. I dalej wspomina pani Elżbieta Bojanowska,
że mama uszyła biało - czerwoną flagę i ukryła ją w łóżku
pod materacem, a po ogłoszeniu wyników głosowania w
Groszkach, brat pani Elżbiety - siedmioletni wtedy chłopak
- Franek Krajewski, wyszedł z tą flagą na wieś z okrzykiem:
„Niech żyje Polska!".

Piękny życiorys posiada Józef Kłosowski. Rodzina
opowiada o jego patriotycznej działalności na rzecz
odradzającej się Polski. Józef Kłosowski urodził się w 1899

roku w Groszkach. Jako agitator walczył o polskość tych
terenów. W ramach przygotowań do plebiscytu przewoził
i rozprowadzał polskie pisma, ulotki, za co był więziony
przez Niemców 3 miesiące w Ostródzie. Po wybuchu
II�wojny światowej znalazł się u Niemców na „czarnej liście"
za swoją wcześniejszą działalność dla Polski. Aresztowany,
przewieziony został do Lubawy, skąd nie miał już wrócić
do domu. W rodzinie mówi się, że cudem ocalony, przeżył
wojnę i okupację, a w 1971 roku, już na łożu śmierci
odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Takich przykładów patriotycznych
postaw Polaków, ówczesnych mieszkańców dzisiejszej
Warmii, Mazur oraz Powiśla można by podać więcej. Są
to niewątpliwie bohaterowie tamtych czasów, którym
zawdzięczamy wolną i niepodległą ojczyznę.

Pamięć minionych wydarzeń

W dzisiejszych czasach, obecni mieszkańcy
miejscowości przyłączonych do Polski w wyniku
plebiscytu 1920 r. czczą pamięć swoich przodków, którzy
zdecydowanie zamanifestowali przywiązanie do polskości,
tradycji i wartości narodowych.

W Janowie koło Kwidzyna, gdzie w okresie
międzywojennym pięć wsi tworzyło tzw. „Małą Polskę",
każdego roku 11 lipca organizowane są uroczystości
upamiętniające wydarzenia plebiscytowe. W kościele
parafialnym odprawiane jest nabożeństwo, w którym
uczestniczą władze samorządowe i mieszkańcy,
a�następnie na symbolicznej mogile pomordowanych
przez hitlerowców działaczy plebiscytowych składane są
kwiaty. Co pięć lat uroczystości mają ponadlokalny
charakter i odbywa się wtedy szereg wydarzeń
kulturalnych, sportowych i turystycznych. W Szkole
Podstawowej w Janowie powstała Izba Pamięci Narodowej
poświęcona historii walk o polskość Powiśla.
Zgromadzono w niej liczne pamiątki, przede wszystkim
dokumenty, związane z plebiscytem 1920r. W 1979 r.
Janowo zostało odznaczone Orderem Krzyża Grunwaldu
III klasy.

W Groszkach na Mazurach, w powiecie działdowskim,
z inicjatywy mieszkańców w 2010 r. stanął w centrum wsi
obelisk upamiętniający przyłączenie miejscowości do
Polski w wyniku plebiscytu. Przy obelisku znajduje się
oryginalny słup graniczny polsko - niemieckiej granicy
z�okresu międzywojennego.

W uroczystościach z okazji kolejnych rocznic
plebiscytu na Warmii i Mazurach bierze udział
społeczeństwo wsi, mieszkańcy gminy Rybno, zaproszeni
goście. Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej
w�Rumianie przygotowują patriotyczne programy
artystyczne oraz organizują wystawy historyczne. Młodzi
wykonawcy z zaangażowaniem i przejęciem mówią o
przeszłości swojej miejscowości, kiedy w szkole
zabraniano mówić w ojczystym języku i karano za wszelkie
przejawy polskości, ale jednocześnie z dumą wspominają
postawę i chwalebne czyny przodków. Jest to prawdziwa
lekcja historii, odkrywania swoich korzeni i poczucia
przynależności do małej ojczyzny. W 2018 r. na terenie
sołectwa Naguszewo - Groszki powstała ścieżka
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dydaktyczo - historyczna pod nazwą „Plebiscyt na Warmii
i Mazurach 1920 r." jako szlak pieszo - rowerowy, na który
składają się tablice popularyzujące wiedzę historyczną
o�wydarzeniach związanych z plebiscytem 1920r.
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Grzegorz Wiergowski

Szko³a Podstawowa w w Rumianie

Od redakcji:

Jesteśmy dumni z tego, że publikując wyjątkową pracę
Grzegorza Wiergowskiego, mogliśmy uczestniczyć
w�upamiętnieniu „cichych” Bohaterów walczących
o�niepodległość Polski. Dziękujemy panu Grzegorzowi
za to, że zechciał nam przybliżyć istotny element z historii
ziem województwa warmińsko-mazurskiego.

świadomy ich istnienia. Efektywne korzystanie
z�technologii wymaga zmian w organizacji pracy
i�w�metodach nauczania.

Korzyści i wyzwania wynikające wykorzystania nowych
technologii w nauczaniu w świetle badań naukowych
przestawił dr�Maciej Jakubowski z Wydziału Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stwierdził on, że kompetencje cyfrowe w szkole nie
ograniczają się do specjalnego przedmiotu, to nie tylko
programowanie, to także nowe kompetencje kluczowe.
W�polskiej szkole uczymy obsługi komputerów,
ewentualnie podstaw kreowania mediów, obsługi
pakietów biurowych, podstaw programowania, ale
biegłość w�obsłudze urządzeń uczniowie zdobywają sami,
ponieważ szkoła nie rozwija złożonych kompetencji
cyfrowych i tego, jak wykorzystać tradycyjne kompetencje
w cyfrowym świecie.

Dr�M. Jakubowski omówił także badania efektów
wprowadzania technologii w�nauczaniu:
w częstsze korzystanie z komputera/ internetu nie jest

powiązane z wyższymi umiejętnościami;
w inwestycje w infrastrukturę nie przekładają się na

poprawę efektów nauczania;
w bardzo duże zróżnicowanie efektów jest tylko tam,

gdzie technologia wspomaga efektywne nauczanie;
w kursy online są mało efektywne, o ile nie są wspierane

pracą z�nauczycielem;
w platformy z personalizacją nauczania przynoszą

korzyści w nauczaniu matematyki;
w korzystanie z technologii musi wspomagać osiągnie

celów edukacyjnych, a nie być celem samym w sobie;
w większa dostępność wiedzy i�personalizacja oznacza

także wzrost nierówności.
Zastanawiał się, czy technologia pomaga czy

przeszkadza.
Mówił  o typowych błędach:
w inwestycjach w infrastrukturę bez wsparcia dla

nauczycieli i rozwijania treści nauczania;
w Internet zastąpi wiedzę, a aplikacje podstawowe

umiejętności.
Najważniejsze są jasno określone cele edukacyjne,
a�nie sama technologia! Nowe metody nie są
sprawdzone i są często mało efektywne. Nic nie zastąpi
dobrego nauczania!
Czy należy oczekiwać szybkich efektów zastosowania
komputerów?
w Widzimy komputery wszędzie, ale nie

w�statystykach.
w Wzrost produktywności widać dopiero od niedawna

i tylko w niektórych dziedzinach.
Swój wykład zakończył bardzo ciekawym

stwierdzeniem: Technologia jest jak dostawca jedzenia:

ułatwia dostęp, ale nie poprawi wartości odżywczych.

Leszek Kalinowski

W-M ODN w Olsztynie

Nowe technologie w nauczaniu
w�świetle badań naukowych

16 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja
Microsoft EduDays 2019 - Szkoła Przyszłości.

Mówiono, że nowe technologie zmieniają świat edukacji
od lat, jednak wciąż niewiele wiemy o ich skuteczności.
Badania pokazują, że wiara w to, że technologia sama
w�sobie przyczyni się do poprawy jakości nauczania, były
zbyt optymistyczne. Okazało się, że nowe technologie
tworzą też zagrożenia, z�którymi nie każdy uczeń
i�nauczyciel potrafi sobie poradzić lub nawet nie jest
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Wizyta studyjna na Litwie

Litwa, śliczna to kraina,

Piękne rzeki, bujne lasy,

Łąki kwieciem haftowane,

Łany, sioła dziwnej krasy.

Lud pobożny i poczciwy

Zamieszkuje ziemię ową,

Słynie męstwem i stałością

I dobrocią narodową.

Artur Oppman

„Abecadło Polskich Dzieci w Krajobrazach”

Od 16 do 18 maja 2019 r. dyrektorzy szkół i placówek,
członkowie Klubu Aktywnego Dyrektora przy Warmińsko
– Mazurskim Ośrodku Doskonalenie Nauczycieli
w�Olsztynie uczestniczyli w wizycie studyjnej do polskich
i litewskich szkół i przedszkoli na Litwie. Celem wizyty
było poznanie koncepcyjnych rozwiązań w nadzorze
pedagogicznym dyrektora, podnoszące efektywność
kształcenia oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej
pomiędzy placówkami polskimi i litewskimi w kontekście
kształcenia kompetencji kluczowych - wielojęzyczność.
Wizyta została zorganizowana przez Warmińsko- Mazurski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie we
współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz
Macierzą Szkolną Związku Polaków na Litwie w ramach
funkcjonującego Klubu Aktywnego Dyrektora.

Wilno – śladami naszego wieszcza i Papieża

Dyrektorzy rozpoczęli podróż w czwartek nad ranem,
sprzed siedziby W-M ODN w Olsztynie. Biorąc pod uwagę
zmianę czasu (+1h) na Litwie, około południa swoją
edukacyjną podróż po Litwie rozpoczęli od wizyty
w�wileńskich placówkach. Dyrektorzy szkół zostali ciepło
przyjęci przez dyrekcję Progimnazjum im. Jana Pawla II
w Wilnie, a kadra kierownicza przedszkoli przez dyrekcję
i nauczycieli Szkoły-Przedszkola Wilia/Vilija. Janina
Wysocka, dyrektor Papieskiego Progimnazjum
oprowadziła polskich dyrektorów po szkole, zaprosiła na
obiad przy okazji wizyty w stołówce szkolnej, następnie
pokazała izbę pamięci poświęconą papieżowi, św. Janowi
Pawłowi II. Dyrektorzy mogli uczestniczyć w lekcjach
fizyki, matematyki i geografii. Kadra zarządzająca
odpowiedziała na liczne pytania dotyczące systemu
edukacji na Litwie, wdrażanej reformy, codziennej pracy
nauczycieli oraz sytuacji szkół polskich na Litwie. Wileńską
gościnność dyrekcji, nauczycieli i uczniów dało się
odczuć na każdym kroku. Niesamowitym przeżyciem był
udział w próbie szkolnego chóru przed zbliżającym się
zjazdem szkół Jana Pawła II. W każdym słowie
wyśpiewanym przez uczniów polskiej szkoły na Litwie było
czuć wielką energię i zaangażowanie.

Późnym popołudniem, oddaliśmy hołd nad mogiłą
Marszałka Józefa Piłsudskiego na cmentarzu Rossa.
Od�dziesięcioleci, pochylają się nad nią rodacy z Polski
i�z zagranicy. Są wzruszeni, gdy na czarnej płycie,
przywiezionej z Wołynia czytają napis: MATKA I SERCE
SYNA. Matka to Maria z Billewiczów. Serce - to dar
Marszałka dla ukochanej rodzicielki. Józef Piłsudski zmarł
w Pałacu Belwederskim 12 maja 1935r. o godzinie 20.45.
Został pochowany na Wawelu. W testamencie zapisał,
że „mózg przeznacza medycynie, w celu prowadzenia
badań naukowych”. Serce - na mocy jego woli wyrażonej
w testamencie – miało być złożone w grobie matki, blisko
osoby, którą najbardziej w życiu kochał, a także pośród
mogił oddanych mu żołnierzy. Wola Piłsudskiego była
wyrazem respektowania przez niego wartości z ducha
romantyzmu. To Mickiewicz dawał wskazania: „Miej serce,
i patrzaj w serce!”. Słowacki przekazywał matce Salomei
swoje serce w poetyckim wyznaniu wiersza „Testament
mój”. 13 maja 1935r. Aleksandra Piłsudska przekazała
jednemu z adiutantów odręcznie napisany testament
Marszałka zatytułowany „Na wypadek nagłej śmierci”.
Oto�jego fragmenty: „Nie wiem czy nie zechcą mnie

pochować na Wawelu. Niech! Niech tylko moje serce wtedy

zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze co

w kwietniu 1919 roku mnie jako wodzowi Wilno jako prezent

pod nogi rzucili. Na kamieniu czy nagrobku wyryć motto
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wybrane przez mnie dla życia:

Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu

Gniazdo na skałach orła, niechaj umie

Spać, gdy źrenice czerwone od gromu

I słychać jęk szatanów w sosen szumie

Tak żyłem.”

Doświadczeń edukacyjnych dzień drugi.

„Lepiej zobaczyć coś raz, niż słyszeć o tym tysiąc razy”,
mówi przysłowie chińskie. Nadszedł czas na poznanie
placówek litewskich. Dyrektorzy rozpoczęli zwiedzanie od
porannej wizyty w Centrum Oświatowym Druskininku
Svietimo Centras, szkołę, przedszkole Zibute oraz
Centrum Aktywności Młodzieży JUC w Druskiennikach.

W Centrum Oświatowym polską wycieczkę powitał
zastępca mera Druskiennik w obecności dyrektorów
litewskich szkół i przedszkoli. Zaprezentował i opowiedział
historię Druskiennik oraz rozwój przemysłowy, edukacyjny
i turystyczny uzdrowiska na przestrzeni lat.

Kolejno, dyrektorzy szkół litewskich i polskich mieli
okazję poznać się i porozmawiać na temat oświaty,
planów nauczania, podręczników, organizacji roku
szkolnego, obowiązków nauczycieli, uczniów i rodziców.
Po wymianie doświadczeń, dyrektorzy polscy przeszli do
kolejnej placówki - szkoły położonej niedaleko centrum.
Tam zostali przyjęci przez uczniów szkoły, którzy
zaprezentowali swoje sukcesy na polu współpracy
międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Następnie, po zobaczeniu szkoły, kadra kierownicza
z�Warmii i Mazur przeszła do przedszkola Zibute. Tam
czekała na nich dyrektor oraz nauczyciele przedszkola.
Powitała ich grupa 5-latków, prezentując tańce oraz
poranny program ruchowy przy akompaniamencie
nauczyciela muzyki. Piękne sale, ozdobione korytarze
pracami przedszkolaków, otwarci nauczyciele dostarczyli
wiele powodów do edukacyjnej refleksji dyrektorom oraz
inspiracji do dalszego rozwoju zawodowego.

Ostatnim punktem na dyrektorskiej agendzie
wyjazdowej było Centrum Aktywności Młodzieży JAC.
To�miejsce, gdzie młodzi w wieku od 14 do 29 lat, mogą
rozwijać pasje i zainteresowania pod okiem instruktorów
i opiekunów. Po zaakceptowaniu 12. Punktowego
Kodeksu postępowania JUC, mogą bez ograniczeń
i�bezpłatnie korzystać z pięknej auli ze sceną koncertową,
wyposażonej w instrumenty, sali do gry w bilard, tenisa
stołowego, Xbox’a, sali konferencyjnej, do gry
w�planszówki i czytelni. Gdy nie pada deszcz - młodzi
Litwini grają w tenisa na kortach, piłkę nożną na boisku
oraz ćwiczą w skateparku. Drzwi centrum zapraszają na
filiżankę kawy i spotkanie z rówieśnikami.

Dyrektorzy z Warmii i Mazur wracali z dawnych polskich
Kresów pełni pomysłów, rozwiązań dydaktycznych oraz
organizacyjnych, notesem wypełnionym adresami
placówek chętnych nawiązania i kontynuowania
współpracy międzynarodowej oraz aparatami ze zdjęciami
uwieczniającymi inspirujące chwile nad Niemnem.

Szczególne podziękowania od dyrektorów należą się
Ewie Nosowicz, konsultantce ds. europejskich programów
edukacyjnych oraz doskonalenia kadry kierowniczej, za
wzbogacenie doświadczeń dyrektorskiego nadzoru
pedagogicznego, możliwość zawarcia nowych
znajomości, które stwarzają perspektywę współpracy
międzynarodowej. Bardzo pomocna okazała się
znajomość języka litewskiego Jolanty Maciejewskiej,
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku
Wielkim, która wychowała się na Litwie i chodziła do
litewskich szkół. Dzięki niej polscy dyrektorzy mieli
informacje o litewskim systemie oświaty z pierwszej ręki.

Katarzyna Mi¹skowska

Akademicki Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Fijewie
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Pamiêæ o...
Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii

Krajowej w Olsztynie to szkoła o głębokich tradycjach
patriotycznych. Uczniowie od wielu lat kultywują pamięć
o bohaterach o znanych nazwiskach i tych bezimiennych
z czasów II wojny światowej. Najbliżsi im są członkowie
Armii Krajowej, co jest bezpośrednio związane z imieniem
szkoły. Rok 2003 był bardzo ważny ze względu właśnie
na nadanie Zespołowi imienia Żołnierzy Armii Krajowej.
W 2005 r. w szkole została utworzona Sala Tradycji, której
wyposażenie stanowiły pamiątki po żołnierzach AK.
Był�to�czas, kiedy kombatanci wojenni często odwiedzali
szkołę, dzięki nim wielu uczniów i nauczycieli przeżyło
naprawdę dużo wzruszeń. Spotkania z żywymi świadkami
historii były źródłem głębokich refleksji. Dziś również
gościmy w ZSB kombatantów AK. Jest już jednak niewielu,
nie mają już siły spotykać się z uczniami na lekcjach, ale
jeszcze, przy okazji corocznego Święta Patrona, udaje
się porozmawiać z osobami, które, mimo godnego wieku,
mają możliwość wzięcia udziału w tych uroczystościach
np. majorem Ireneuszem Hurynowiczem i kapitanem
Czesławem Błaszczakiem - ludzimi niezmiernie ciepłymi
i�otwartymi na potrzeby kontaktu z nimi młodych ludzi.

Dzięki naszym Patronom szkoła nawiązała kontakty
z�kombatancką organizacją we Francji – Le Souvenir
Francais. Od trzech lat gościmy prezesa tej organizacji
wraz z kombatantami różnych walk i misji prowadzonych
przez Francję. W tym roku, jako dyrektor szkoły, zostałam

zaproszona na obchody 74. rocznicy zakończenia II wojny
światowej do Laville. Miałam okazję uczestniczyć
w�uroczystościach związanych z tym świętem m.in.
w�Neuve Chapelle, ale też poznałam Polaków
i�Francuzów, którzy kultywują pamięć o żołnierzach tej
wojny. Było widać, jak wielkim szacunkiem darzeni są
kombatanci Armii Krajowej, jak istotne są dokonania
Polaków i jak się o nich pamięta. Były to niesamowite
rozmowy łamaną polszczyzną o czasach odległych,
a�zarazem tak bliskich ludziom i w Polsce i we Francji.

Takie spotkania polsko – francuskie organizacji
kombatanckich dają siłę ich członkom do dalszej pracy
i�propagowania tradycji patriotycznych. Ale aby te
tradycje były żywe, należy je przekazywać następnym
pokoleniom. Tak się też dzieje. Widoczna jest jednak
ogromna różnica w podejściu młodych ludzi do walk
II�wojny światowej w Polsce i we Francji. Tam obchodom
zakończenia wojny towarzyszyła niewielka grupa dzieci
i�młodzieży, w naszych uroczystościach, np. 27 września,
widać naprawdę duży udział młodych ludzi. W znaczej
mierze jest to zasługą ludzi dorosłych, przekazujących
najwyższe wartości i ideały, tak jak to dzieje się w Zespole
Szkół Budowlanych w Olsztynie. Zauważyli to również
członkowie Le Souvenir Francais, a słowa, że Francuzi
muszą brać przykład z Polaków, jak uczyć o historii i�czcić
pamięć bohaterów, były słowami najwyższego uznania.

Lidia Nowacka

Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Olsztynie
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Poznaj nasz Kraj
IX Ogólnopolski a XV Wojewódzki Konkurs

Recytatorski „Poznaj nasz Kraj”, poznajemy
wielokulturowość regionu przez poezję ukraińską.

Już po raz 15. spotkali się młodzi recytatorzy w Szkole
Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Bartoszycach na konkursie
„Poznaj nasz Kraj”. Konkurs jest doskonałym
przedsięwzięciem do poznawania wielokulturowości
naszego regionu poprzez poezję ukraińską tak dla
uczestników, jak i dla nauczycieli przygotowujących
uczniów do prezentacji poetyckich.

Witamy w bibliotece!
Jak co roku, nadszedł dzień, kiedy uczniowie klas

pierwszych przekraczają progi biblioteki szkolnej i stają
się pełnoprawnymi jej czytelnikami i użytkownikami.

17 maja 2019 r. był dla nich z pewnością wyjątkowym
dniem.

W progach biblioteki powitała pierwszaków Mirosława
Gromacka. Po krótkim wstępie uczniowie zostali
zapoznani z pomieszczeniami i z pracą biblioteki.

Miłym zaskoczeniem dla opiekuna biblioteki był fakt,
że dzieci dużo już wiedziały o pracy biblioteki, znały
zasady zachowania się w wypożyczalni i czytelni. Pięknie
opowiadały o tym, jak należy obchodzić się z książką.

Kulminacyjnym punktem spotkania był akt Pasowania
na Czytelników Biblioteki Szkolnej w Biesalu. Przez

dotknięcie książką prawego ramienia każdy uczeń stał
się pełnoprawnym czytelnikiem biblioteki szkolnej
w�Biesalu.

Spotkanie zakończyło się wyręczeniem uczniom klasy
pierwszej dyplomów, zakładek do książek i zrobieniem
pamiątkowej fotografii.

Witajcie pierwszoklasiści! Miłe było pierwsze z Wami
spotkanie. Mam nadzieję, że odtąd będziemy spotykać
się częściej.

Miros³awa Gromacka

opiekun Biblioteki Szkolnej w Biesalu
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- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego
w Olsztynie, Milena Rogozińska - Szkoła Podstawowa
w�Wiatrowcu, Ivan Pitsyk – Zespół Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Julia Łabędzka za piękną interpretację poezji Bohdana
Łepkiego „Rozwjały się marzenia moje złote” otrzymała
dodatkowo nagrodę specjalną Stowarzyszenia „Kałyna”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe według własnego wyboru i zainteresowania,
a�to dzięki realizacji przez Stowarzyszenie „Kałyna”
zadania publicznego „Spotkania Teatralno-Poetyckie
2019” i jednoczesnemu finansowemu wsparciu Burmistrza
Miasta Bartoszyce.

Jubileuszowemu XV Wojewódzkiemu Konkursowi
Recytatorskiemu „Poznaj nasz Kraj” towarzyszyła wystawa
nagrodzonych prac rysunkowych wykonanych podczas
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Taras
Szewczenko – mój Przyjaciel” oraz degustacja barszczu
ukraińskiego i słodki poczęstunek.

Przedsięwzięcie artystyczne od wielu lat odbywa się
pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty w Olsztynie i we współpracy
z�Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów i służy, między innymi,
polsko-ukraińskiej integracji młodzieży oraz prezentacji
ukraińskiej kultury w Polsce.

 Należy wspomnieć, iż konkurs „Poznaj nasz Kraj” ma
charakter niepowtarzalny. W Polsce jest jedynym w swoim
rodzaju, ponieważ poezja ukraińska prezentowana jest
w�tłumaczeniu na język polski.

Gorące podziękowania należą się wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji konkursu, a przede
wszystkim inicjatorce i koordynatorce przedsięwzięcia
nauczycielce języka polskiego, Danucie Rohun.

Lubomira Tchórz

W-M ODN w w Olsztynie

Poprzez deklamację poezji ukraińskiej w języku polskim
wszyscy recytatorzy bez względu na narodowość mogą
pogłębiać również wiedzę o kulturze Ukrainy, poznawać
historię oraz wszelkie dążenia i uczucia Ukraińców.

Sama zaś prezentacja artystyczna poezji to nie lada
wyzwanie dla ostatnich klas gimnazjum i starszych
uczniów szkoły podstawowej. Należy skoncentrować
uwagę na słowie i treści, wykazując się odpowiednią
dykcją i emisją głosu, dobrą znajomością tekstu,
poprawnością językową, aby pełniej wyrażać swoje
emocje, piękno świata i bogactwo ludzkiej egzystencji.

Doświadczone jury w składzie: przewodnicząca -
Barbara Królikowska-Wunderlich, Regionalny Mistrz
Mowy Polskiej, oraz Monika Rejf – zastępca burmistrza
Miasta Bartoszyc, Lubomira Tchórz – doradca
metodyczny w zakresie języka ukraińskiego w Warmińsko-
Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w�Olsztynie, Anna Dąbrowna - nauczycielka Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach - spośród 21 recytatorów
nagrodziło tytułem laureata: Julię Klaudię Łabędzką oraz
Julię Gadomską ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi
Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania
w�Bartoszycach, Paulinę Jaworską ze Szkoły
Podstawowej w Wiatrowcu, Rusłanę Rabij ze Szkoły
Podstawowej w Sobiechach.

Wyróżnieni zostali recytatorzy: Patrycja Pudełek -
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach, Anna Jarmoła
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Zbadaj siê Mamusiu,

proszê!
„…Zbadaj się Mamusiu, proszę!...” – takie hasło

przyświeca tegorocznemu Dniu Matki w Szkole
Podstawowej w Biesalu. Inicjatywa odbywa się w ramach
Ogólnopolskiego Programu „Życie jest bezcennym
darem”, którego organizatorem jest Narodowy Fundusz
Zdrowia - Oddział Wojewódzki w Olsztynie.

Akcja polega na samodzielnym wykonaniu laurki,
wklejeniu wierszyka oraz przekazaniu swoim mamom
ulotki informującej o badaniach profilaktycznych (badania
mammograficzne i cytologiczne).

To bardzo potrzebna akcja, przypominająca o tym,
że�Mama, dbająca o zdrowie, to szczęśliwe dzieciństwo
Jej dzieci i znakomity wzór do naśladowania w przyszłości
przez naszych wychowanków.

Miros³awa Gromacka

Szko³a Podstawowa w Biesalu

Wsi spokojna,wsi weso³a
„Wsi spokojna,wsi wesoła” – czyli zakątki rustykalne

w szkolnym ogrodzie dydaktycznym. Relacja I
Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie

W marcu, na spotkaniu zespołu
ekologicznego�z�dyrekcją i personelem przedszkola,
opracowaliśmy wstępny projekt ogrodu, który bierze
udział w konkursie na Certyfikat Szkolnego Ogrodu
Dydaktycznego – IV edycja.  Dzięki naszemu
konserwatorowi, nasz ogródek przeszedł rewitalizację i�tak
powstały nowe murki w układzie tarasowym na skarpie.
Wykonany został płotek z palet, pod którym zakwitną
malwy i słoneczniki.

W maju zasadziliśmy pierwsze rośliny, które
hodowaliśmy w salach na parapetach:  aksamitki,
mieczyki, irysy, słoneczniki. malwy, konwalie
i�niezapominajki rozsadziliśmy z działek nauczycielek.
Nasz ogródek pięknieje z dnia na dzień i czekamy na
pełny rozkwit naszych roślin, aby przyjemnie było w nim
przebywać nam i naszym dzieciom. Na płocie zasiadły
dwa kotki i kogut wycięty z drewnianej płyty. Stanął
również piękny ul wykonany z pnia drzewa. Gromadzone
przedmioty takie jak: kanki na mleko, dzbanki, kosze,
konewka powoli zajmują swoje miejsca, aby nadać
ogrodowi charakter rustykalny.

Joanna Matyka

Przedszkole Miejskie nr 40 w Olsztynie


