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Drogi Czytelniku,

patrzysz właśnie na numer "Kajetu" zamykający rok szkolny 2019/2020. Rok,

który postawił przed Tobą wyjątkowe wyzwania wynikające z nauczania zdalnego.

O dylematach z nim związanych traktuje kilka artykułów tego numeru czasopisma.

Zapraszam do ich przeczytania, może odnajdziesz w nich siebie.

 Poradziłeś sobie z nową bardzo trudną sytuacją i możesz uważać się za Mistrza.

Zasłużyłeś na dużą porcję udanego odpoczynku. Jeśli jednak chciałbyś, z własnej

i nie przymuszonej woli, w wolnym czasie zdobyć nowe doświadczenia, inne od

dotychczasowych, proponuję wsparcie polskiego rolnictwa, np. poprzez zbieranie

truskawek. Zajęcie to nie tylko podreperuje Twój nauczycielski budżet, poprawi Twoją

kondycję fizyczną, ale także podsunie Ci pomysły do realizacji podstawy

programowej kształcenia ogólnego w przyszłym roku szkolnym.

Jeżeli jesteś nauczycielem języka polskiego, możesz ćwiczyć ortografię zapisując

takie nazwy odmian truskawek jak: Bogota, Darselect, Dukat, Hokent, Honeoye,

Kent, Polka, Segal, Senga Sengana. To tylko niektóre odmiany, z którymi możesz

się zetknąć podczas zarobkowej peregrynacji polskich pól. Jeszcze większą frajdę niż

nauczanie ortografii lub ortofonii powinno sprawić Ci wykorzystanie tych nazw

przy odkrywaniu przed uczniami zawiłości polskiej deklinacji. Jakże bowiem nie

ekscytować się fleksją nazwy Dukat? Rozstrzygać i wyjaśniać dylemat: Mam pełną

łubiankę Dukata. czy Mam pełną łubiankę Dukatu. Jeszcze więcej emocji wywoła

deklinacja Senga Sengana, nie mówiąc już o ekstremalnej sytuacji przepuszczenia

przez przypadki nazwy odmiany Honeoye. Grzechem z punktu widzenia metodyki

byłoby też nie pokuszenie się o kształcenie na tej podstawie różnych form wypowiedzi

zarówno ustnych jak i pisemnych. Aż prosi się, aby każdej z odmian truskawek

zrobić zdjęcie i zmotywować uczniów do wykonania ich opisu w taki sposób, aby

bez używania nazwy wiadomo było, o której odmianie truskawki jest mowa.

Ze�starszymi uczniami można porozmawiać o kulturotwórczej roli truskawek,

sięgając chociażby po filmy: Pretty Woman – amerykańską komedię romantyczną

z 1990 r. z Julią Roberts i Richardem Gerem w rolach głównych – czy Wino

truskawkowe – polsko-słowacki film z 2008 r. z Marianem Dziędzielem, Jerzym

Radziłowiczem, Maciejem Stuhrem, Marią Ciunelis i Robertem Więckiewiczem.

W�przypadku nauczania języka polskiego w zakresie rozszerzonym możemy płynnie

przejść od truskawek do bardziej aromatycznych owoców, którymi są poziomki

i�zaproponować uczniom dyskusję o filmie Ingmara Bergmana z 1957 r. – Tam,

gdzie rosną poziomki.

Żeby nie powstało mylne przekonanie, że polskie rolnictwo wspierają wyłącznie

poloniści, podam kilka przykładów wykorzystania truskawek na innych

przedmiotach nauczania. Geografowie mogą zaproponować odnalezienie na mapie

i scharakteryzowanie krajów, w których poszczególne odmiany truskawek powstały.
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Jakież będzie zaskoczenie uczniów, gdy się okaże, że odmiana Polka nie została

wyhodowana w Polsce tylko w Holandii. Chemicy mogą zająć się składem

chemicznym truskawek, biologowie zaś pleśniami pasożytującymi na nich, a fizycy

chociażby obliczyć pracę w ruchu postępowym w trakcie zbierania truskawek

i�przenoszenia z nimi łubianek. Chyba największe, nomen omen, pole do popisu mają

nauczyciele matematyki. Już widzę oczyma wyobraźni zadania z treścią typu: Oblicz

obwód pola truskawek. Oblicz pole powierzchni, na której rosną truskawki. Oblicz,

ile truskawek można posadzić na powierzchni 1 hektara. Oblicz, która forma płatności

będzie korzystniejsza dla zbierającego – od godziny czy od łubianki. Oblicz, ile

kilogramów truskawek dziennie zbierze nauczyciel … itp. itd.

Skoro takie możliwości edukacyjne stwarza tylko zbieranie truskawek, to o ile

warsztat pracy nauczycieli mogłyby wzbogacić sianokosy, żniwa, wykopki… Celowo

napisałem mogłyby, bo nie wzbogacą. A wszystko przez dziewiętnastowieczną

rewolucję przemysłową, której konsekwencją jest zastąpienie człowieka maszynami

obsługiwanymi przez komputer. Całe szczęście, że nie skonstruowano jeszcze

kombajnu do zbioru truskawek. Jak się skończą truskawki, można zatrudnić się do

zbioru malin – one na szczęście też oparły się zakusom technologicznym. I tu otwiera

się nowa perspektywa edukacyjna, o jednym z jej aspektów pisał Bolesław Leśmian:
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapodziani po głowy, przez długie godziny
Zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.
Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty,
Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,
Złachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała.
I stały się maliny narzędziem pieszczoty
Tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie
Nie zna innych upojeń, oprócz samej siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty.
I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie — oddałaś w skupieniu,

A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

Polecam zabranie do pracy przy zrywaniu malin całego tomiku W malinowym

chruśniaku i w przerwach między jedną a drugą łubianką praktykowanie poezji.

Zapewne nie przełoży się to na wzrost zarobku, ale za to będzie co wspominać i do

czego tęsknić w długie jesienno-zimowe wieczory.

Z życzeniami zdrowego i inspirującego urlopu pozwalającego na zachowanie

dystansu wobec siebie i rzeczywistości

Wojciech Tański
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Oswajając zdalną edukację

Okoliczności związane z pandemią i ograniczeniem
działalności szkół stały się ogromnym wyzwaniem dla
nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Każda nowa sytuacja
na ogół budzi w nas lęk, niepewność, strach a nawet bunt.
Trzeba czasu, aby oswoić się z tym, co nowe oraz wysiłku,
aby pokonać własne ograniczenia. Wszyscy nauczyciele
stanęli przed nowym zadaniem kształcenia dzieci na
odległość. W warunkach wielu ograniczeń nie było to łatwe
zadanie. Do najistotniejszych trudności należały
możliwości techniczne. Nie wszyscy nauczyciele
dysponowali dobrym sprzętem, a wśród uczniów byli
i�tacy, którzy nie mieli dostępu do Internetu, nie mieli
komputerów, lub musieli się nimi dzielić z uczącym się
rodzeństwem lub pracującymi zdalnie rodzicami.
Do�kolejnych ograniczeń należał brak doświadczenia
w�zdalnym nauczaniu oraz częstokroć nieznajomość
nowych technologii, przydatnych aplikacji
i�komunikatorów oraz brak umiejętności w zakresie
korzystania z nich. W zasadzie każdy nauczyciel
w�początkowym okresie organizacji zdalnego nauczania
napotykał na jakieś komplikacje.

Już po 2 tygodniach organizacji zdalnego nauczania
ukazywały się liczne publikacje krytykujące nauczycieli
za sposób, w jaki pracują z dziećmi, za obciążanie ich
i�rodziców obowiązkami szkolnymi i przerzucanie
odpowiedzialności za proces kształcenia na rodziców.
Niewielu krytykujących wzięło pod uwagę fakt, że to
zaledwie początki nowej sytuacji i że nauczyciele również
muszą się w niej odnaleźć i wypracować strategie pracy
z dziećmi, a przede wszystkim muszą poznać nowe
metody pracy i sposoby dotarcia do uczniów.
Po�miesiącu pandemii wydano już publikacje
podsumowujące zdalne nauczanie. W moim odczuciu było
to zdecydowanie za wcześnie.

Dobiega końca rok szkolny. Sądzę, że właśnie nadszedł
czas, który daje nam prawo do podsumowania tego, co
zaistniało w edukacji.

Edukacja wczesnoszkolna jest najbliższa memu sercu.
Ponadto uważam, że prowadzenie zdalnego nauczania
z�najmłodszymi dziećmi jest największym wyzwaniem.
Wiąże się to z niewielkimi jeszcze umiejętnościami dzieci,
zdecydowanie mniejszą ich dojrzałością, percepcją
i�samodzielnością. Przez cały okres ograniczenia pracy
szkół byłam w kontakcie z wieloma nauczycielami edukacji
wczesnoszkolnej. To dało mi możliwość na bieżąco
obserwowania, z jakimi trudnościami się borykają i jak
stopniowo je pokonują wypracowując swoje własne style
pracy zdalnej oraz jak wzrastały ich kompetencje w tym
zakresie. U schyłku roku szkolnego poprosiłam pięć
nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej o podzielenie się
swoimi refleksjami. Były to nauczycielki z minimum
dwudziestoletnim stażem pracy. Celowo wybrałam taką
grupę nauczycielek, gdyż najczęściej starszym
nauczycielom zarzuca się brak umiejętności w zakresie

korzystania z TIK. Wszystkie z ochotą i z wielkim
zaangażowaniem opowiadały o swoich doświadczeniach.
Muszę przyznać, że słuchając ich, czułam, jak ważne dla
nich było wspieranie dzieci i jak wiele zdarzyło się w ich
rozwoju zawodowym. Szczerość i troska o dzieci
dominowały w ich wypowiedziach.

W rozmowie z nauczycielkami posłużyłam się
przygotowanymi wcześniej pytaniami. W związku z tym
wszystkie moje rozmówczynie udzielały mi odpowiedzi
na te same zagadnienia. Pozwolę sobie przedstawić ich
wypowiedzi.

Platformy, aplikacje, narzędzia z jakich korzystałaś

Wśród najczęściej wymienianych platform do
spotykania się z uczniami na wizji wymieniano Microsoft
Teams lub Zoom. Często wymieniały platformę Genially,
którą wykorzystywały do interaktywnych ćwiczeń.
Ponadto, nauczycielki wskazały szereg narzędzi i aplikacji,
z których korzystały wraz z dziećmi. Wśród nich były m.in.
Learning Apps, Szalone Liczby, Matzoo, Padlet, Wordwall,
Formularze Google oraz kanał YouTube. Dwie
z�nauczycielek założyły nawet własny kanał na YouTube,
gdzie nagrywały filmiki instruktażowe do projektów
realizowanych z dziećmi. Wykorzystywano też
komunikatory: platforma strony internetowej szkoły, poczta
Gmail, poczta Librus i jego platforma, Messenger,
WhatsApp, SMS. Z wielu aplikacji korzystały również
dzieci, tworząc gry, filmiki. Natomiast komunikatory były
narzędziem komunikacji pomiędzy: nauczyciel-uczniowie-
rodzice, rodzice-rodzice (rodzice mieli u jednej z pań
założoną oddzielną grupę), dzieci-dzieci. Również
nauczycielki korzystały z licznych grup wsparcia lub same,
w obrębie danej szkoły, zakładały sobie grupę w celu
wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się. Prace
dzieci najczęściej były eksponowane na wirtualnej tablicy
Padlet, na stronie internetowej szkoły lub Gmail Galerii.
Jedna z nauczycielek w bardzo ciekawy sposób
wykorzystała Padlet. Stworzyła na nim 5 tablic, których
zawartość zmieniała każdego dnia. Jedna tablica to był
list otwierający zajęcia. Tu była podana data, powitanie
z�dziećmi, cel oraz nacobezu do zajęć. Pozostałe tablice
były podzielone na edukacje: matematyczną,
polonistyczną, społeczno-przyrodniczą i muzyczno-
ruchową. Tu umieszczane były linki do aplikacji, filmików
nagrywanych przez nauczycielkę lub filmików z kanału
YouTube.

Częstotliwość i formy spotkań na wizji

W pierwszych dniach pandemii nauczycielki nie
korzystały ze spotkań na wizji. Jednakże w miarę
możliwości (umożliwiony dostęp do platform, zapoznanie
z technicznymi wymogami) przechodziły na spotkania on-
line. Spotkania na wizji nie odbywały się codziennie z�całą
klasą. Większość nauczycielek z całą klasą spotykała się
2-3 razy w tygodniu i kilka razy w tygodniu pracowała
w�grupach lub indywidualnie. Jak widać praca nie miała
wyłącznie frontalnego charakteru. Nauczycielki starały się
indywidualizować pracę z dziećmi stosownie do ich
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potrzeb. Również czas spotkań dostosowany był do
możliwości pracujących rodziców. Często, na życzenie
rodziców, zajęcia on-line odbywały się w godzinach
popołudniowych.

Metody i formy realizacji zajęć

Najczęściej nauczycielki pracowały metodą projektów.
Jedna z nich nawet realizowała projekt eTwinning „Świat
wesoły, gdy są pszczoły” i zapraszała gości na wirtualne
lekcje. Wszystkie starały się organizować pracę
w�grupach, dając dzieciom przestrzeń do decydowania
jak w przestrzeni wirtualnej będzie odbywać się praca
grupowa.

Co było najtrudniejsze i jakie były najczęstsze
problemy?

Tu spodziewałam się odpowiedzi, że dla wszystkich
najtrudniejsze było opanowanie technologii. Nauczycielki
bardzo mnie zaskoczyły. Jedna z pań wskazała, że
najtrudniejsza była pierwsza lekcja na wizji. Ale przyczyną
były zakłócenia techniczne - sprzężenia spowodowane
niewyłączeniem przez dzieci mikrofonów. Później
opanowała tę trudność. Inna wskazała, że najtrudniejsze
były pierwsze dni, zanim wypracowała sobie sposób
kontaktowania się z dziećmi i z rodzicami. Najczęściej za
najtrudniejsze nauczycielki wskazywały brak kontaktu
bezpośredniego z dziećmi, brak interakcji, jaka ma
miejsce w klasie szkolnej i niemożność podtrzymania
wcześniej wypracowanych rytuałów. Nauczycielki za
najtrudniejsze wskazywały również świadomość, że rodzice
są bardziej obciążeni łączeniem swojej pracy zawodowej
z pomocą małemu dziecku w wypełnianiu obowiązków
szkolnych. Miały obawy przed nadmiernym obciążaniem
rodziców, stąd wszystkie rozmówczynie starały się
uzgadniać z rodzicami zarówno godziny spotkań
z�dziećmi, zakres zadawanych dzieciom prac, jak
i�sposoby rozliczania dzieci z wykonywanych zadań.
Dla�niektórych najtrudniejsza też była świadomość, że nie
mogą dotrzeć do wszystkich dzieci, że nie wszystkie były
jednakowo zaangażowane i zmotywowane do pracy
zdalnej. Trudnością była również synchronizacja pracy
całej klasy w czasie rzeczywistym z uwagi na różnorodną
sytuację dzieci. Niektóre z nich były pod opieką
dziadków, podczas gdy rodzice byli w pracy i nie miały
w tym czasie dostępu do komputerów. Były też takie,
które komputerem musiały dzielić się ze starszym,
uczącym się rodzeństwem lub zdalnie pracującymi
rodzicami. Wszystkie podkreślały ważną rolę rodziców
w�procesie edukacji zdalnej.

Jak przebiegała realizacja zajęć z zakresu
wychowania fizycznego?

W tym obszarze nieocenione były zasoby Internetu.
Moje rozmówczynie wykorzystywały filmiki na YouTube,
w których prezentowane były przez trenerów ciekawe
ćwiczenia dla dzieci. Ponadto, umieszczały linki do
ćwiczeń na stronie aplikacji Wordwall oraz wykorzystywały
filmiki z cyklu Gimnastyka Smyka, zawierające śpiewanki
połączone z aktywnością ruchową. Często zachęcały

dzieci do wymyślania rozgrzewek, torów przeszkód
i�ćwiczeń z wykorzystywaniem sprzętu dostępnego
w�domu. Wiele dzieci, przy pomocy rodziców, nagrywało
filmiki ze swoimi propozycjami ćwiczeń i wysyłały je do
nauczycielek. Gdy pogoda sprzyjała i zmalały obostrzenia
związane z zachowaniem bezpieczeństwa, panie zachęcały
dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu.

Ocenianie

Wszystkie moje rozmówczynie zdawały sobie sprawę
z tego, że przy zdalnym nauczaniu trudno ocenić
samodzielność wykonania przez dzieci zadań.
Zdecydowana większość z nich stosowała ocenianie
kształtujące. Zatem dzieci otrzymywały od nich ustne bądź
pisemne informacje zwrotne. Te, które miały klasę trzecią,
zgodnie ze szkolnym systemem oceniania, musiały
stosować ocenę tradycyjną lub punktową. Mimo to nie
rezygnowały z opisującej informacji zwrotnej w oparciu
o�NACOBEZU (kryteria sukcesu). Jedna z nauczycielek
zaproponowała, aby w niektórych pracach to rodzice sami
wystawiali dzieciom oceny. Dzieci natomiast, za pomocą
sygnalizacji świetlnej (technika stosowana w ocenianiu
kształtującym), stosowały samoocenę swojej
samodzielności w wykonaniu zadań.

Sądzę, że najrozsądniejszym i najbezpieczniejszym przy
zdalnym nauczaniu jest stosowanie oceniania
kształtującego zwłaszcza, że na koniec roku i tak dzieci
miały otrzymać ocenę opisową.

Jakie straty poniosły dzieci w wyniku ograniczenia
pracy szkół?

Wszystkie nauczycielki wskazywały, że największą
ceną, jaką dzieci zapłaciły za zdalne nauczanie, to ich
izolacja społeczna, brak kontaktów społecznych
z�rówieśnikami. Zauważyły, że więzi między dziećmi
osłabły, a to wpłynęło negatywnie na ich rozwój
emocjonalno-społeczny. Nauczycielki starały się
wspomóc dzieci w podtrzymywaniu interakcji z dziećmi,
umożliwiając im swobodne rozmowy na wizji oraz
zakładając im wspólny czat. Często prosiły rodziców
o�pozwolenie dzieciom na kontakty za pośrednictwem
platform lub czatów. Same przed zajęciami pozwalały
dzieciom na dzielenie się swoimi przeżyciami, troskami.
Również pisały listy do dzieci starając się podtrzymać je
na duchu. Są świadome tego, że bardzo trudno będzie
odbudować utracone więzi.

Z czego jesteś dumna?

Wszystkie moje rozmówczynie bardzo zdziwiło to
pytanie. Zadałam je celowo, mając świadomość jakim
wyzwaniem, zwłaszcza na początku pandemii, było zdalne
nauczanie. Na ogół najpierw było długie milczenie.
Dopiero później stwierdzały, że był to okres wyzwań,
wytężonej pracy, który wpłynął na to, że znacznie więcej
pracowały. Zwracały uwagę na niezadowolenie członków
rodziny z faktu, że tyle czasu spędzały przygotowując
zajęcia i pracując z dziećmi. Ale wszystkie jednogłośnie
stwierdziły, że cieszy je, iż wykazały się kreatywnością
podczas tworzenia pomysłów do ciekawych zadań
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i�unikania zajęć wyłącznie z kartami pracy i książką.
Ponadto, zdobyły umiejętności organizacyjne tak ważne
w tym momencie. Nauczyły się planować wybierając to,
co jest najważniejsze, aby uniknąć przeciążania dzieci
i�ich rodziców. Za sukces uznały fakt, że „oswoiły” zdalne
nauczanie i w większym stopniu opanowały umiejętność
wykorzystywaniaTIK-u. Często mówiły, że odkryły u siebie
nowe możliwości i umiejętności. Były dumne również
z�tego, że udało im się zrealizować podstawę
programową. Jedną z nauczycielek cieszyło, że jej dzieci
nie bały się rozmawiać na wizji, były bardzo otwarte
i�aktywne.

Czy zdalne nauczanie uważasz za skuteczne?

Tu zdania były podzielone. Niektóre jednoznacznie
stwierdziły, że tak. Ale podkreślały znaczącą rolę rodziców
w edukacji małych dzieci. Inne twierdziły, że nie w pełni.
Argumentowały to potrzebą zaangażowania rodziców,
chociaż i przy stacjonarnym nauczaniu ich rola jest
znacząca. Te, które nie do końca uważały zdalną edukację
za skuteczną, zwracały uwagę na utrudnienie w pracy
metodami aktywnymi, brak bezpośredniego kontaktu
z�dziećmi i wywołane przez to trudności w zawieraniu
interakcji. Negowały wyłącznie internetowy kontakt
z�dziećmi i twierdziły, że nie wyobrażają sobie zadawania
jedynie prac dzieciom. Podkreślały również znaczenie
wewnętrznej motywacji dzieci, wytworzonych u nich
nawyków systematycznej pracy. Nie wszystkie też były
pewne samodzielności dzieci podczas wykonywania
zlecanych im zadań i miały obawy, że nie mają
rzeczywistego obrazu umiejętności dzieci. Również brak
swobodnego dostępu przez dzieci do komputerów,
zdaniem nauczycielek, przyczyniał się do obniżania
skuteczności takiej formy edukacji. Twierdziły,
że�w�najtrudniejszej sytuacji były dzieci, które nie
otrzymywały wsparcia ze strony rodziców. Takich
przypadków było niewiele, ale zdarzały się.

Czy boisz się zdalnego nauczania od września?

Wszystkie rozmówczynie podkreślały, że bardzo chcą
wrócić do normalności i mieć bezpośredni kontakt z
dziećmi. Stwierdzały, że nie boją się już organizacji
edukacji on-line. Jednak są świadome strat społeczno-
emocjonalnych, jakie ponoszą dzieci. Aż trzy moje
rozmówczynie od września będą miały klasę pierwszą.
W�związku z tym obawiają się trudności związanych
z�nawiązaniem relacji, zintegrowaniem małych dzieci,
oswojeniem ich z rolą ucznia. Ich obawy dotyczą również
niewątpliwych trudności w rozpoznaniu potrzeb
edukacyjnych dzieci. Nie sposób zdiagnozować myślenie
operacyjne dziecka, tak ważne w uczeniu się zwłaszcza
matematyki, metodą papier i ołówek. Nauczycielki
tegorocznych pierwszoklasistów miały pół roku na
rozpoznanie zdolności i deficytów dzieci, na wspieranie
ich w nowej roli ucznia oraz na zintegrowanie klasy.
Ponadto, zdążyły poznać rodziców swoich uczniów,
co�jest istotne. Z pewnością klasa pierwsza od samego
początku w wersji on-line będzie poważnym problemem.

Jaką radę dałabyś nauczycielowi, który dopiero od
września zacząłby pracę z dziećmi w wersji on-line?

Najważniejsze to uwierzyć w siebie i nie bać się pracy
on-line! Nauczycielki zwracały uwagę na znaczenie
planowania i myślenia celami z podstawy programowej,
jakie chcemy osiągnąć w pracy z dziećmi i skupianie się
na tym, co najważniejsze w rozwoju dzieci (większość
moich rozmówczyń pracuje stosując ocenianie kształtujące
w związku z tym podaje dzieciom cele i nacobezu).
Podkreślano potrzebę spotkań on-line i dawanie
przestrzeni dzieciom, aby mogły wyrażać swoje emocje,
potrzeby. Z pewnością trzeba odejść od typowych lekcji
na rzecz spotkań, które mają zaciekawić, zmotywować
i�wyjaśnić najważniejsze kwestie, które zbliżą dzieci do
realizacji celu edukacyjnego. Jedna z moich rozmówczyń
na to pytanie odpowiedziała: „Pomyśl, jak chcesz, aby
Twoje dziecko było nauczane. Zastanów się, jak
zaciekawić dzieci. Odpowiedz sobie na pytanie: czy Tobie
by taka forma zajęć sprawiałaby  przyjemność”.

Czy masz poczucie sprawstwa?

Moje rozmówczynie stwierdzały, że poradziły sobie.
Uważają, że zrealizowały podstawę programową,
zaangażowały dzieci do pracy. Mimo to, niektóre
chciałyby osiągnąć jeszcze więcej.

Mam świadomość, że przedstawione powyżej
wypowiedzi nauczycielek nie dają obrazu całościowego.
Po pierwsze, nie zdołałam poruszyć wszystkich aspektów
związanych ze zdalnym nauczaniem. Bardzo
prawdopodobne również, że wśród nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej znaleźli się i tacy, którzy nie wykazali
się tak dużą refleksyjnością, kreatywnością i mają inne
odczucia związane ze zdobytym podczas ostatnich
miesięcy doświadczeniem. Ale tak dzieje się również
w�normalnej sytuacji, kiedy nie jesteśmy poddawani tak
dużym wyzwaniom.

Chcę jednak podkreślić, że wysłuchanie moich
rozmówczyń sprawiło mi wielką przyjemność. Czułam
z�ich strony ogromne zaangażowanie i troskę o dzieci.
Pragnę również dodać, że moje rozmówczynie, mimo,
że same były o wiele bardziej obciążone i pracowały
zdecydowanie więcej, przede wszystkich skupiły się na
roli rodziców w procesie zdalnej edukacji. Wszystkie
podkreślały ich znaczenie. Każda z nauczycielek była
w�stałym kontakcie z rodzicami, robiła wśród nich
rozeznanie, jak postrzegają edukację domową dziecka,
czy dzieci nie są nadmiernie obciążone. Dostosowywały
czas i formę zajęć do możliwości rodziców.

Na zakończenie pragnę złożyć gorące podziękowania
moim rozmówczyniom, w moim odczuciu wspaniałym
nauczycielkom: Magdalenie Przybylskiej (SP 3
w�Olsztynie), Ewie Lebiedowicz (SP 3 w Olsztynie),
Marzenie Wiecierzyckiej (SP 3 w Olsztynie), Ewie Kopackiej
(SP 15 w Olsztynie) i Wiesławie Kaczmarczyk (ZS-P
w�Stawigudzie). Dziękuję!

Agnieszka Spikert

W-M ODN w Olsztynie
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Refleksje na temat zdalnego
nauczania

Nastał czas wakacji dla uczniów, a dla nauczycieli czas
podsumowania niezwykłego 2019/2020 roku szkolnego.
Czego nauczył nas czas pandemii wirusa COVID 19, jakie
refleksje pojawiły się w naszym nauczaniu i uczeniu się,
na co zwrócimy uwagę planując swoją pracę dydaktyczną
w nowym 2020/2021 roku?

Okres pandemii wirusa COVID 19 zaskoczył wszystkich:
nauczycieli, rodziców i uczniów. Nagle okazało się,
że�korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej
stało się codziennością, a wykorzystanie elementów
oceniania kształtującego nabrało większego sensu.
Bez�wątpienia okres zdalnego nauczania przyspieszył
punkt realizacji podstawy programowej związanej
z�„zachęceniem do zorganizowanego i świadomego
samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania
własnego warsztatu pracy”. Na początku większość z nas
była przerażona sytuacją. Zastanawialiśmy się, jak sobie
poradzimy nie tylko z brakiem bezpośredniego kontaktu
z uczniami, ale przede wszystkich z zaplanowaniem
aktywności edukacyjnych w taki sposób, by zrealizować
treści podstawy programowej. Nauka wydawała się
najistotniejsza. Zastanawialiśmy się jak zachować
bezpieczeństwo i nauczyć uprzejmości w sieci podczas
wymiany wiadomości w mailach lub portalach
społecznościowych. Innym problemem był brak
odpowiedniego sprzętu elektronicznego i problem łącza
internetowego. Większość z nas przez pierwsze tygodnie
nieustannie korzystała z rozmaitych webinariów,
dotyczących programów wykorzystywanych przy zdalnym
nauczaniu i uczyła się stosowania nowych narzędzi. Dzięki
temu, po pewnym czasie zorganizowaliśmy swoją pracę
na nowo. Zaakceptowaliśmy nową rzeczywistość. Kiedy
wydawało się, że umiemy pracować w odosobnieniu,
pojawiły się kolejne komplikacje. Nieoczekiwanie część
uczniów zniknęła nam z oczu czyli z sieci. Niektórzy
uczniowie przestali z dnia na dzień uczestniczyć
w�lekcjach, nie odbierali maili, nie sprawdzali poczty
elektronicznej. Nagle okazało się, że nie ma między nami
żadnych relacji. Uczeń, który wcześniej z obowiązku
przychodził do szkoły, teraz mógł zająć się swoimi pasjami
czy odpoczynkiem. Nie mieliśmy wpływu na jego
nieobecność, brak aktywności i chęci rozwiązywania
problemów edukacyjnych. Chcę wierzyć, że mimo
utrudnionego kontaktu, nie był to dla tych uczniów czas
stracony, a rozwoju osobistego. Wówczas głównym
zajęciem stało się dla nas znalezienie sposobu dotarcia
do ucznia, zastanawialiśmy się, jak zachęcić go do nauki
i zdobywania nowych umiejętności, zmotywowania do
dalszej pacy, bez ciągłego patrzenia na ręce i korzystania
z gotowych dobrodziejstw internetu.

Sądzę, że sprawdziło się kilka metod, które stosowałam
jeszcze w warunkach szkolno-klasowych.
Wykorzystywałam metody kształcące poszukiwanie,
porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych

źródeł, metody stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
metody aktywizujące ucznia takie jak: notatka graficzna,
obserwacje, projektowanie/modelowanie czyli metody,
które pozwalają uczniowi przewidzieć wygląd zjawiska,
gry i programy dydaktyczne, które rozwijają konkretną
umiejętność, pokaz/doświadczenie chemiczne, praca
z�filmem edukacyjnym, praca z materiałem źródłowym.
Uczniowie zachęcani byli do robienia z przedstawianych
tematów swoich notatek w różnej formie: leporello,
lapbook czy notatka wizualna. Taka strategia uczenia się
jest dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia,
ponieważ umożliwia przedstawienie nauczanych treści
w�indywidualny i osobisty dla ucznia sposób. Powoduje
rozbudzanie jego kreatywności i twórczości. Często nie
kojarzy się z nauką, lecz zabawą, a powstała pomoc
dydaktyczna może być wielokrotnie wykorzystywana
w�dalszej edukacji. Tworzenie własnych notatek poprzez
połączenie słowa, obrazu i ciekawej formy ułożenia treści,
ułatwia zrozumienie i zapamiętywanie materiału.
Przy�tworzeniu takich notatek angażujemy obie półkule
mózgowe. Poza tym uczniowie nie mają potrzeby
korzystania z gotowców w sieci. Wyszukują i analizują
pobrane informacje, ustawiając i przepisując
je�w�odpowiednie miejsca wielokrotnie przetwarzają.
Tym�sposobem uczą się. Kolejnym lekarstwem na
zwiększenie zaangażowania uczniów była metoda
projektu. Ta metoda sprawdziła się z tymi uczniami,
z�którymi w warunkach klasowo-szkolnych robiłam różne
projekty. Nie mając możliwości spotykania się na lekcjach
online,uczniowie mieli za zadanie zrealizować różne
zadania. Na przykład szóstoklasiści mieli ułożyć grę
planszową porównującą kręgowce. Każdy uczeń znał cel
i kryteria oceny pracy. Sprawiło to, że mógł odpowiednio
się przygotować i na koniec sprawdzić efekt swojej pracy.
Dzięki temu miał sposobność, na miarę swoich możliwości
osiągnąć sukces. Robienie projekt uuczy uczniów nie tylko
samodzielności, ale również odpowiedzialności za swoją
pracę. Sprawia, że uczeń staje się świadomym
uczestnikiem procesu nauczania. Każdy z uczniów
indywidualnie kierował swoim procesem uczenia się
poprzez planowanie pracy, wyszukiwanie i przetwarzanie
potrzebnych informacji, porządkowanie, selekcjonowanie
ich, segregację czyli krytyczną analizę oraz wykonanie
konkretnych zadań. Bez wątpienia, grupę rówieśniczą
zastąpili w tym przypadku rodzice lub rodzeństwo.

Ucząc przedmiotów przyrodniczych, wykorzystałam do
rozbudzenia wśród uczniów postawy szacunku dla
środowiska przyrodniczego, rozwijania zainteresowania
ekologią i otaczającą przyrodą, jej elementami
ożywionymi i nieożywionymi, przypadający na czas
pandemii Dzień Ziemi. Uczniowie mieli za zadanie
przedstawić w dowolnej formie ulubiony głaz, organizm
roślinny lub zwierzęcy i uzasadnić swój wybór. Uczniowie
klas 7 i 8 mieli za zadanie stworzyć ulotkę/plakat
zachęcający do przyjazdu do miejscowości, w której
mieszkają. By zrealizować zadanie, każdy uczeń
wykorzystywał informacje z różnych źródeł i dziedzin
nauki, integrował wiedzę i umiejętności, by wyrazić własną
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opinię i przedstawić ją w kreatywny sposób. Zależało mi,
żeby każdy uczeń dostrzegał zależności między
poszczególnymi składnikami środowiska oraz tymi
składnikami a działalnością człowieka, by przyjął postawę
współodpowiedzialności za stan środowiska
przyrodniczego oraz znał działania na rzecz ochrony
środowiska przyrodniczego i przyrody.

Podczas nauczania zdalnego uczniowie wykorzystywali
technologie informacyjno - komunikacyjne. Wiemy, że
młodzi ludzie nazywani są cyfrowymi tubylcami. Poprawili
swoje umiejętności związane z tworzeniem prezentacji
multimedialnych oraz obsługą narzędzi internetowych.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że czas pandemii
pozwolił docenić to, co mamy w codziennym życiu.
Zatrzymanie i niemożność przemieszczania się sprawiła,
że uważniej obserwowaliśmy przyrodę za oknem - rozwój
liści, pojawienie się owadów, cykl rozwojowy roślin
w�przydomowych ogródkach warzywnych, prowadzenie
doświadczeń przyrodniczych w domu, szukających
wyjaśnienia wpływu różnych czynników na kiełkowanie
nasion. Idealnym opisem obserwacji były narzędzia
myślenia krytycznego, czyli logiczna gałązka jeśli-to.
Mieszkając na wsi, mogliśmy docenić miejsce, w którym
żyjemy. Część uczniów szukała informacji o swojej
miejscowości, nie tylko w internecie, ale nawiązywała
kontakt ze starszym pokoleniem - dziadkami i babciami,
poznając historię swojego regionu.

Uczniowie bardzo chętnie wykonywali formy plastyczne
– plakaty obrazujące bieg rzeki i przystosowanie
organizmów do życia i zdobywania pokarmu
w�określonych odcinkach rzeki, wykonywali formy
ukształtowania terenu - doliny i wzniesienia, scenki
obrazujące asertywne zachowania związane
z�reagowaniem na niebezpieczeństwa zagrażające życiu
i zdrowiu.

Podczas zdalnego nauczania część uczniów
podwyższyła swoje umiejętności, ponieważ potrafiła
dobrze zorganizować sobie czas, skoncentrować na
zadaniach, pracować w swoim tempie i na miarę swoich
możliwości. Wykonanie zadań i otrzymana informacja
zwrotna wzmacniała ich poczucie wartości. Widzieliśmy,
jak niektórzy wspaniale odnaleźli się w nowej sytuacji.
Zaskoczyli nas swoją kreatywnością, systematycznością
i pomysłowością. Efekt swojej pracy uczniowie mogli
porównać z pracami rówieśników na stronie internetowej
szkoły. Działało to mobilizująco i zachęcająco do
podejmowania nowych aktywności.

Uważam, że pogłębiły się relacje, które istniały
w�warunkach szkolno-klasowych. Okres zdalnego
nauczania to także nawiązanie nowych więzi z rodzicami.
Nie tylko w relacji nauczyciel – rodzic, ale również rodzic-
dziecko. Rodzice dowiedzieli się, co umieją i potrafią ich
dzieci, jakie mają blokady, a jakie talenty i umiejętności
matematyczne, przyrodnicze, artystyczne, lingwistyczne
czy sportowe. Sądzę, że zmienił się stosunek niektórych
rodziców do szkoły, do procesu nauczania. Jako
nauczyciele zyskaliśmy nowych sprzymierzeńców, którzy
docenili trud nauczania i wychowywania. Niestety, zdarzyły

się też przypadki, w których rodzice przekazali swoją
traumę szkolną dzieciom. W większości przypadkach,
rodzice jednak starali się wspierać swoje pociechy. Warto
wspomnieć wspólną pracę i pomoc przy realizacji
projektów. Uważam, że ta współpraca zaowocuje na
przyszłość.

Nowa, nietypowa sytuacja stała się naszą
codziennością. Uważam, że w nowym roku szkolnym
będziemy dalej korzystać z poznanych narzędzi
technologii informatyczno- komunikacyjnej,
wprowadzając na swoich lekcjach różne metody
aktywizujące pracę ucznia z elementami grywalizacji
i�projektu.

Agata Cha³upa

Niepubliczna Szko³a Podstawowa w Lamkowie

Zdalnie pracować…

Kiedy 11 marca 2020 roku podjęta została decyzja
o�przerwaniu nauki w normalnym trybie, nikt nie był
w�stanie powiedzieć, jak długo nie będziemy pracować
przy tablicy. Kolejny tydzień marca okazał się czasem
poszukiwań nowych rozwiązań, aby nawiązać kontakt
z�uczniami i realizować podstawę programową. Nikt też
wtedy nie przypuszczał, że naszą codziennością stanie
się zdalne nauczanie. Taki sposób nauczania wynika
z�regulacji prawnych w zakresie Prawa oświatowego
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i�zwalczaniem Covid-19). Wszyscy nauczyciele, uczniowie
i ich rodzice muszą od tego czasu mierzyć się z nową
sytuacją.

To, że forma zdalnego nauczania nie może zastąpić
normalnej pracy z uczniem, wydaje się być sprawą
oczywistą i wszyscy ci, którzy uważają, że bezpośredni
kontakt z nauczycielem i klasą nie jest potrzebny, bez
wątpienia się mylą. Skoro jednak zaistniała sytuacja nie
pozwala nam pracować tak, jak robiliśmy to przez lata,
musimy zmienić nasz sposób pracy i dostosować się do
bardzo nietypowych warunków.

Już od samego początku nauczyciele zaczęli
intensywnie poszukiwać optymalnych rozwiązań. Praktyka
zdaje się potwierdzać, że formy zdalnego nauczania,
których jest naprawdę bardzo dużo, powinny być ściśle
powiązane z etapem kształcenia oraz umiejętnościami
w�zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi
przez nauczyciela i jego uczniów. Tu wielu z nas natrafiło
na bardzo poważne trudności. Choć czasy się zmieniają,
to z pewnością najlepszą formą kontaktu z uczniem jest
prowadzona w klasie lekcja. Dlatego też kompleksy tych
wszystkich pedagogów, którzy odkryli, że mają kłopoty
z pracą z komputerem, są przesadzone. Każdy z nas przy
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szlifowaniu warsztatu pracy uczy się tego, co jest mu
przede wszystkim potrzebne na co dzień. Nikt nie może
więc od nas oczekiwać, że z dnia na dzień nabędziemy
nowych umiejętności. Jednak „zaprzyjaźnienie się”
ze�wspomnianymi technologiami, w obecnej sytuacji,
wydaje się być niezbędne. Wśród moich znajomych
nauczycieli z różnych szkół wszyscy korzystają z jakiejś
formy służącej do zdalnego nauczania, także w formie
zajęć online prowadzonych w czasie rzeczywistym.
Najczęściej przez nich wymieniane to Teams, Google
Meet, Zoom, Discord, Moodle. Osobiście korzystałam
już z każdej z nich przy różnego typu szkoleniach
i�spotkaniach, także z uczniami, w czasie pandemii.
O�ile�na początku dołączanie do platformy wydawało mi
się bardzo skomplikowane i stresujące, o tyle obecnie
nie jest to już większym kłopotem. Zresztą nauczyciel
w�poszukiwaniu wiadomości na temat nowych form pracy
zdalnej nie jest osamotniony. Na pewno bardzo
inspirujące mogą okazać się oferty zamieszczane na
stronach ośrodków doskonalenia nauczycieli. W nowej
sytuacji warto też wykorzystać doświadczenia z odbytych
szkoleń i popracować na przykład z uczniami metodą
webquestu lub stworzyć zadanie na padlecie. Ważne jest,
aby nauka zdalna inspirowała uczniów i nie zmieniła się
tylko w zadawanie kolejnych ćwiczeń z podręcznika.
Można też zaproponować uczniom udział w wirtualnych
formach aktywności. Jedną z tych, w której brali uczniowie
z wielu szkół, także mojej, był Międzyszkolny Festiwal
Nauki i Sztuki. Jego uczestnicy mogli zmierzyć się
z�zadaniami z różnych przedmiotów i zaprezentować swoje
zainteresowania i pasje.

Z perspektywy kilku miesięcy pracy zdalnej stwierdzam,
że wszystkim nauczycielom powinny przyświecać cele
praktyczne. Choć musimy, jak nigdy dotąd, doskonalić
się w zakresie zdalnego nauczania i pochłania to dużo
czasu, to jednak nie zapominajmy, że powinniśmy przede
wszystkim realizować treści zawarte w podstawie
programowej, gdyż wybrany przez nas program
nauczania, zawierający zwykle dużo lektur i treści
fakultatywnych, może okazać się trudny w realizacji
w�zupełnie nowych warunkach. Taka sytuacja powinna
skutkować dokonaniem selekcji treści materiału
w�wybranym programie nauczania, aby w gąszczu
drobiazgowych celów nie zniknęły z obszaru
dydaktycznego te najważniejsze. Nie ma przecież takiej
możliwości, by zrealizować np. wszystkie zaplanowane
tematy. Trzeba dokonać ich rozsądnej selekcji, by uczeń
miał przeświadczenie, że to, czego się uczy, jest
nieprzypadkowym procesem.

Oczywiście podołanie nowym obowiązkom nie jest
rzeczą łatwą. Nauczyciele są chyba jedyną grupa
zawodową, która, by sprostać sytuacji, musi bardzo
aktywnie doskonalić kompetecje w zakresie nauczania
zdalnego, nie tylko po to, by przygotowywać lekcje, ale
też po to, by umieć posługiwać się narzędziami, które
pozwolą panować nad procesem nauczania. Mamy prawo
być zmęczeni, ale powinniśmy pamiętać, że to, jak
w�nowych warunkach zorganizujemy sobie warsztat pracy,

zależy przede wszystkim od nas samych. Szukajmy więc
nowych inspiracji, by w nowym roku szkolnym móc
zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Kto wie, czy nie
będzie to zdalne nauczanie?

Wies³awa Zieliñska

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Olsztynie

Ps. Nauczanie zdalne wcale nie musi być nudne. Jedna
z�prac (mem ortograficzny stworzony w ramach zadania
Międzyszkolnego Festiwalu Nauki i Sztuki) Kamili Kudyby
z I LO w Olsztynie.

Sketchnoting

W czerwcu został podsumowany wojewódzki konkurs
geograficzno-biologiczny „Sketchnoting, czyli moja
notatka wizualna”, którego organizatorem był Warmińsko-
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
– Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Sketchnoting pochodzi od angielskich dwóch słów szkic
i notowanie. Jest formą notatki wzbogaconej przez różne
elementy wizualne (małe rysunki, ramki, strzałki, napisy),
które porządkują treści oraz pozwalają je zhierachizować.
Uczeń wykonuje notatkę wizualną według swoich
upodobań, dlatego jest ona idealnie dopasowana do jego
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potrzeb edukacyjnych.Wie, co chce zapamiętać i co jest
dla niego istotne. Każdy uczeń w czasie robienia notatki
wizualnej kilkakrotnie dokonuje wyboru informacji,
porządkuje je, segreguje, poddaje krytycznej analizie, co
sprzyja procesowi uczenia się. Tworzenie notatki graficznej
wymaga pobudzenia umiejętności artystycznych
i�twórczych, sprawiając, że w proces powstawania
sketchnotki zaangażowane są obie półkule mózgowe.
Wpływa to na zdolność przetwarzania i lepszego
zapamiętywania treści. Robienie notatek pomaga
aktywnie słuchać. Wykorzystuje to, że nasz mózg bardzo
lubi obrazy. Poza tym kojarzy się z zabawą, dlatego
korzystnie wpływa na proces nauczania.Konkurs trwał od
kwietnia do 29 maja 2020 r. i skierowany był do
nauczycieli i uczniów klas V-VII szkoły podstawowej
z�województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem konkursu dla uczniów było samodzielne
opracowanie jednej sketchnotki i wykonanie jej zdjęcia.
Sketchnotka miała dotyczyć podanej niżej tematyki z:
a) geografii

• krajobraz śródziemnomorski (główne cechy
krajobrazu śródziemnomorskiego; klimat, rośliny
i�zwierzęta typowe dla krajobrazu, zależności między
położeniem krajobrazu na kuli ziemskiej, warunkami
klimatycznymi i głównymi cechami krajobrazu;
przykłady budownictwa, sposobów
gospodarowania, główne zajęcia mieszkańców
obszaru śródziemnomorskiego),

• sąsiedzi Polski (przemiany przemysłu w Niemczech;
dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko
przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji,
społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie
przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Rosji),

• własny region (dominujące cechy środowiska
przyrodniczego, struktury demograficznej oraz
gospodarki; walory turystyczne, współpraca
międzynarodowa),

b) biologii
• grzyby (cechy umożliwiające zaklasyfikowanie,

środowisko życia, różnorodność budowy, wybrane
czynności życiowe, znaczenie w przyrodzie i dla
człowieka),

• ssaki (różnorodność środowisk życia
i�przystosowanie do nich, cechy morfologiczne,
stałocieplność, sposób rozmnażania i rozwój,
znaczenie w przyrodzie i dla człowieka),

• stres oraz sposoby radzenia sobie ze stresem.
Nauczyciel mógł jedynie udzielać uczniom konsultacji

merytorycznych.
Przedmiotem konkursu dla nauczycieli geografii

i�biologii było utworzenie jednego materiału
edukacyjnego z zastosowaniem sketchnotingu. Tematyka
mogła być dowolna, ale musiała być zgodna z podstawą
programową kształcenia ogólnego.

Jury konkursu przyznało nagrody i wyróżnienia dla
uczniów ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kolnie, Szkoły Podstawowej nr 1
im.�Armii Krajowej w Ostródzie, Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Ostródzie, Zespołu Szkół nr 2 im.�Jana
Pawła II w Narzymiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie, Szkoły
Podstawowej w Nowym Kawkowie, Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Księżym Dworze, Szkoły
Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy.

Nagrodzeni uczniowie to:

I miejsce

Błażej Sowiński
Marcel Jara
Maria Blank
Magda Pielacińska
Aleksander Górski
Oskar Wawrzonkowski
Amelia Sobiech
Nikola Karina Ogrodowczyk
Maria Chałupa
Matylda Pietrzak

II miejsce

Joanna Wijatkowska
Jakub Bożęcki
Magdalena Ciecińska
Julia Wolentarska
Wiktoria Kamińska
Zofia Janiszewska

III miejsce

Hanna Litwińska
Jan Osiecki
Piotr Efczyński
Julia Turek
Bianka Kuczkowska

W kategorii nauczyciel nagrody przyznano: Iwonie
Jeziorek i Marcie Naworskiej – Golon.

Gratulujemy!!!

Alicja Szarzyñska, Agata Cha³upa, Alicja Matusewicz

W-M ODN w Olsztynie
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 Przestrzeń edukacyjna w
przedszkolu – jak ją organizować,

żeby była przyjazna dziecku

Często słyszymy slogan „dzieci w wieku przedszkolnym
uczą się przez zabawę” tylko co to oznacza w praktyce?
Dla dzieci to zapowiedź miło spędzonego czasu, dla
jednych rodziców panika, bo nie przygotują się do szkoły,
dla drugich powód do lekceważenia nauczycieli – bo tylko
albo bawią się z dziećmi, albo piją kawę w czasie, kiedy
dzieci się bawią …. A jak to wygląda w praktyce?

Dzieci z natury są bardzo ciekawe świata, a kiedy mają
ku temu sprzyjające warunki uczą się, „mimo woli”,
wszystkiego, co jest im potrzebne do życia. Jakie są więc
te warunki?

Najważniejsze to przyjazna przestrzeń edukacyjna.
Czym jest przestrzeń przyjaźnie zaprojektowana?

Psychologowie przyznają, że sprzęty i zabawki otaczające
dziecko, a także kolorystyka pomieszczenia, sprzyjają
bądź ograniczają kształtowanie się jego sfery
psychofizycznej, wpływają na zabawę, uczenie się,
wspierają lub hamują aktywność ruchową.

Na co zwracać uwagę?

Kolorystyka

Kolory sprzętów wokół dziecka powinny być
stonowane i ciepłe. Na tym tle łatwo jest patrzeć na
pomoce dydaktyczne, które dobrze komponują się,
kiedy są w czystych kolorach podstawowych.
Odpowiednie są drewniane meble. Unikamy barw ostrych
i zimnych.

Sala

Małe dzieci dobrze czują się w przestrzeni, którą mogą
„ogarnąć” własnymi siłami. Lubią bawić się w niezbyt
dużych pomieszczeniach, w małych kącikach, gdzie nisko
zwiesza się sufit. Potrzebują również przestrzeni do
realizacji dynamicznych zabaw ruchowych
i�konstrukcyjnych. To od nas nauczycieli dzieci uczą się
estetyki i kanonów piękna. Warto więc ozdabiać sale
reprodukcjami mistrzów, a nie zinfantylizowanymi, często
groteskowymi, bohomazami. Nie bójmy się też naszych
własnych pomysłów i twórczości plastycznej.

Przedmioty

Dzieciom nie jest obojętne, czym, w co i jak się bawią.
Podstawowe znaczenie ma zaspokajanie aktualnych
potrzeb rozwojowych. Ciekawe i stymulujące przedmioty,
zabawki, instrumenty, „skrzynie skarbów” inspirują dzieci
do odkrywania, rozwijania wyobraźni i działania. Oprócz
dostępu do zwykłych zabawek warto więc zapewnić
dzieciom dostęp do zabawek niespecyficznych,
pobudzających wyobraźnię oraz bogaty materiał
przyrodniczy.

Zabawki

Różnorodne, wielofunkcyjne zabawki i narzędzia,
skrupulatnie dobrane pod kątem wartości estetycznych
i�edukacyjnych, sprzyjają rozwojowi wyobraźni i fantazji
dziecka, ale też pobudzają do poznawania świata
i�zaspakajają potrzebę bezpieczeństwa. Należy pamiętać,
że zabawka doskonała pod względem konstrukcji nie
rozwija wyobraźni, nie daje dziecku możliwości
zastosowania jej do innego celu niż tego, który założył
producent. Zabawki te są pożądane przez dzieci,
zaspokajają jego chciejstwo, a nie faktyczną potrzebę
zabawy, co jednocześnie sprowadza je do roli gadżetu
nie zabawki.

Kąciki

Duże znaczenie dla zdrowego rozwoju dzieci ma
umożliwienie im swobodnego dostępu do różnorodnych
materiałów plastycznych, zabawek, książek, kącików
tematycznych itp. Dostępność przedmiotów jest jedną
z�cech najbardziej stymulujących aktywność dzieci, obok
„otwartości” i prostoty zabawek oraz niezwykle potrzebnej,
wspierającej i zachęcającej postawy nauczyciela.

Plac zabaw

Miejsce, gdzie dzieci spędzają czas na podwórku też
musi być przemyślane. To nie tylko huśtawki, zjeżdżalnie,
drabinki i piaskownica, ale też ogródek warzywny, miejsce
do zasadzenia potrzebnych w kuchni ziół (dzieci uwielbiają
pić wodę z miętą z własnego ogródka),czy też miejsca
w�których dzieci mogą obserwować, np. owady.

Nauczyciel

Nauczycielka zagospodarowuje i aranżuje przestrzeń,
w której znajduje się grupa. Rozumie, jak ważny jest wpływ
otoczenia na samopoczucie i psychikę dzieci. Unika zbyt
jaskrawych kolorów, które mogą męczyć, nużyć
i�rozpraszać dzieci. Przesyt niestarannie wybranych
i�chaotycznie rozmieszczonych elementów dekoracyjnych
nie sprzyja koncentracji uwagi – daje wrażenie
nieporządku, w którym poszczególne elementy stają się
niewidoczne.

Należy pamięać, że dzieci dobrze czują się i rozwijają
tylko w otoczeniu stymulującym do aktywności,
uporządkowanym i jednocześnie bogatym w przedmioty
pobudzające ożywcze działanie wyobraźni, w miłym
i�ciepłym wnętrzu.

 Iwona Jurczak

W-M ODN w Olsztynie
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Święty Jan Paweł II znany i
nieznany - część druga

„Ja osobiście, po latach, widzę coraz lepiej, jak wiele
Uniwersytetowi zawdzięczam: zamiłowanie do Prawdy,
wskazanie dróg jej poszukiwania. Wielką rolę odgrywali
w�moim życiu wielcy profesorowie, których miałem
szczęście poznać: ludzie, którzy wielkością swojego ducha
ubogacali mnie i nadal ubogacają” (słowa wypowiedziane
przez Papieża Jana Pawła II 8 czerwca 1997 w Krakowie
z�okazji sześćsetlecia Wydziału Teologicznego UJ
w�trakcie szóstej pielgrzymki do Polski trwającej
od�31�maja do 10 czerwca 1997 roku).

Karol Józef Wojtyła w roku 1938 rozpoczął studia
polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Wojtyłowie przenieśli się z Wadowic do
Krakowa. Zamieszkali w małych pokoikach w suterenie
domu należącego do Roberta Kaczorowskiego – brata
zmarłej Emilii Wojtyły. Wybór kierunku studiów nie był
oczywiście przypadkowy. Wydaje się oczywisty,
zważywszy na zainteresowania i pasje oraz doświadczenia
młodego maturzysty.

Dom znajdował się w peryferyjnej dzielnicy miasta –
Dębniki, przy ulicy Tynieckiej 10. Była to dzielnica
niedawno przyłączona do Krakowa. Przypominała małe
miasteczko z rynkiem i kościołem.

Na Uniwersytet Jagielloński Karol dostał się dzięki
bardzo dobrym ocenom na świadectwie i zdanym celująco
egzaminom maturalnym. Najprawdopodobniej był
zwolniony z czesnego i otrzymywał stypendium.
Niewysoka emerytura Wojtyły seniora wystarczała na
symboliczną opłatę za mieszkanie i skromne życie.

Katedra Filologii Polskiej mieściła się przy ulicy
Gołębiej 20. Osiemnastolatek wybrał na pierwszym roku
trudne wykłady. Zapisał się na:

1. Etymologię języka polskiego,
2. Elementy fonetyki języka polskiego,
3. Teatr i dramat w Polsce od połowy XVIII wieku,
4. Teorię dramatu,
5. Teorię powieści,
6. Pamiętnik i listy Stanisława Brzozowskiego,
7. Literaturę polską średniowiecza,
8. Dramaty Stanisława Wyspiańskiego,
9. Współczesną poezję polską, humor, komizm i ironię

oraz ich rolę w dziełach literackich,
10. Gramatykę języka starocerkiewnosłowiańskiego
11. Literaturę rosyjską i starożytną,
12. Geografię i historię Polski,
13. Język rosyjski.
Uczęszczał także regularnie na wykłady organizowane

przez inne wydziały uczelni.
Wojtyła szybko zawarł wiele nowych znajomości

i�przyjaźni., m. in. z Juliuszem Kydryńskim, Wojciechem
Żukowskim oraz z Tadeuszem Kwiatkowskim. Za ich
pośrednictwem poznał innych wybitnych przedstawicieli
świata sztuki i nauki, przede wszystkim literatury, poezji
i�teatru.

Juliusz Kydryński, cytowany w różnych opracowaniach
o papieżu, tak wspominał Karola Wojtyłę: „Był rosłym,
silnie zbudowanym, choć niezbyt wysokim chłopcem
o�serdecznym, rozkrającym uśmiechu. Miał szeroką, raczej
okrągłą niż owalną twarz, gęste, ciemnoblond włosy,
prosto przycięte na karku (jakby domowym, nie
fryzjerskim sposobem) i szaroniebieskie oczy, które – choć
często zamyślone i poważne – odzwierciedlały jednak
szczerą radość życia” (J. Szczypka, Jan Paweł II,
Rodowód, s. 34).

Koledzy szybko zauważyli Jego pracowitość. Jako
pierwszy, odpowiedziawszy na apel profesora Stanisława
Pigonia, przygotował referat na seminarium. Studium
zostało zatytułowane „Madame de Staël jako teoretyk
romantyzmu”. Przygotowanie wspomnianej pracy
wymagało znajomości języka francuskiego. (cdn.)

Bo¿ena Osik

 W-M ODN w Olsztynie
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Tajne nauczanie w KL Stutthof
- część pierwsza

Niemiecki Obóz Koncentracyjny Stutthof, obóz
funkcjonujący na ziemiach należących dziś do Polski
najdłużej, został założony już 2 września 1939 roku,
a�zlikwidowano go ostatecznie 9 maja 1945 roku. Mieścił
się w obrębie Wolnego Miasta Gdańska i początkowo
przewidziany był głównie dla inteligencji z Gdańska
i�Pomorza, jednak od 1942 roku trafiali tu więźniowie
z�innych państw. Przez obóz łącznie przeszło około
110�tysięcy osadzonych z 28 państw i co najmniej
45�narodowości. Gros więźniów to niepożądany element
polski, który stanowili nauczyciele, wykładowcy uczelni,
artyści, poeci, muzycy czy księża. Wielu z nich było
zaangażowanych politycznie i społecznie. Ich obecność
w obozie to wyraz zaplanowanej przez Niemców „Akcji
Tannenberg”, która w swoim zamyśle miała eksterminację
polskiej warstwy przywódczej i inteligencji. Jeżeli
germanizacja Pomorza i Kujaw miała mieć szansę
powodzenia, Niemcy musieli pozbyć się ludzi z dużą
świadomością polskości. Należeli do tej grupy
i�nauczyciele, z których wielu w obozie postanowiło
prowadzić tajne nauczanie.

W KL Stutthof funkcjonowało tajne nauczanie,
przynajmniej prowadzone wśród więźniów polskich. Było
to zjawisko możliwe do wytłumaczenia w miejscu, gdzie
spotkali się nauczyciele i młodzież, choć przecież nie tylko

młodzi bywali odbiorcami. Nauczyciele-więźniowie często
posiadali już doświadczenie w pracy konspiracyjnej
i�uczestniczyli w takiej akcji zanim trafili do obozu. Niejako
z natury rzeczy podejmowali w obozie Stutthof takie
działania, inspirowani potrzebą powrotu do normalności,
poczuciem odpowiedzialności za młodych, z myślą
o�ułatwieniu im startu na wolności. Nie tylko przekazywali
wiedzę, ale podnosili na duchu, podtrzymywali wiarę
w�przeżycie. To wszystko wpływało pozytywnie na samą
psychikę „uczniów”, podnosiło morale, nie mówiąc już
o�pogłębieniu stanu umiejętności i wiedzy.

Na pytanie, ilu nauczycieli przewinęło się przez obóz
w Stutthof, trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć. Wielu
trafiając do obozu, do wykonywanej profesji się nie
przyznawało z obawy o swoje życie. Wśród tych, którzy
tu trafili, gros stanowili początkowo nauczyciele
pomorscy. Wielu z nich wojny nie przeżyło. Nauczyciele,
obok księży, należeli do grupy Polaków najbardziej
poszukiwanych przez hitlerowców; byli traktowani jako
poważne zagrożenie dla nowego porządku. Dlatego
należało się ich pozbyć. Pozycja pedagoga - więźnia była
wyjątkowo niekorzystna.

Jerzy Orłowski zapamiętał jak Leszek Zdrojewski
zakazał mu przyznania się, że jest nauczycielem muzyki:
„Nie przyznawaj się, że jesteś pedagogiem, tych
wykańczają”. Orłowski mówił więc, że po prostu grał przed
wojną w kawiarniach. Byli więźniowie pamiętali, że do
najcięższych prac, np. w kamieniołomach, kierowano
właśnie nauczycieli. Zwłaszcza w początkowym okresie
istnienia obozu inteligencja była mocno prześladowana.
Cel takich działań był czytelny. Chodziło o złamanie
psychiczne tej grupy więźniów, a pośrednio wszystkich
pozostałych. Tymczasem to właśnie na inteligencji zawisła
sprawa podtrzymywania na duchu reszty osadzonych.
Wielu pedagogów przetrwało w pamięci więźniów.
W�końcu trafiali oni do obozu często nie tylko za
przynależność zawodową, ale i konspiracyjną działalność,
jak np. Piotr Kłosowski, zastępca oddziału do spraw
sabotażu organizacji „Miecz i pług” w Kadynach
(niem.�Cadinen). Przez moment wśród więźniów obozu
Stutthof znalazł się także 65-letni Aleksander Hevelke,
emerytowany profesor Seminarium Nauczycielskiego
w�Grudziądzu, potomek słynnego astronoma Jana
Heweliusza. Aresztowano go z żoną i synem w marcu 1941
roku za działalność w organizacji podziemnej „Orzeł
Biały”. „Młody esesman bezbłędnie wyłowił go wzrokiem
z tłumu, jaki wysypał się z wagonu. Kolejny, jakże częsty
w 1941 roku, transport więźniów do Stutthofu, musiał być
powitany z całą hitlerowską „galą”. Esesman wyciągnął
Aleksandra Hevelke przed drewniany kozioł i ogłosił
więźniom – Oto król Polski! Butny, odważny… ha, ha,
ha!!! Czy ty jesteś królem polskim? – spytał. Stary
Hevelke, zasłużony, polski nauczyciel nie raczył
hitlerowcowi odpowiedzieć. Do Aleksandra doskoczyli
kapo. Położyli go na drewnianym koźle. Młody esesman
dał znak. Kapo rozpoczęli pałkami tłuc bezbronnego.
Tak�długo aż spadł z kozła nieprzytomny. Kopali jeszcze,
skakali po nim. Esesman nie kazał go dobijać. Aleksandra
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zostawiono więc na rampie, a resztę więźniów zagnano
do baraków. Leżał tak kilkanaście godzin. W końcu paru
więźniów zaryzykowało życiem i wciągnęło bezwładne
ciało do baraku. Kiedy nadeszła jednak noc, Aleksander
skonał.”

W pierwszym okresie działania obozu, jeszcze jesienią
1939 roku, przybyła do Stutthof grupa kwidzyńskich
nauczycieli z Władysławem Gębikiem. Gębik był
dyrektorem Gimnazjum Polskiego w Kwidzynie (niem.
Marienwerder). Razem z nim trafili do obozu nauczyciele
jedynego gimnazjum polskiego w Prusach Wschodnich.

Jednak nauczanie w obozie męskim nie było
zorganizowane, nie odbywały się tu systematyczne lekcje
matematyki czy geografii młodych więźniów, nie
realizowano żadnych programów nauczania. Formą
edukacji były za to wykłady i pogadanki, śpiewano też
pieśni i uczono się języków obcych. Krążyły słowniki
języka niemieckiego, francuskiego i angielskiego.
Znajomość języków kształcono jednak najlepiej dzięki
międzynarodowemu składowi obozu, stwarzało to
możliwości poznania „języka żywego”. Nauka w obozie
męskim funkcjonowała raczej na zasadzie
samokształcenia, które przybierało różny kształt - od
wymiany przepisów kulinarnych po literaturę klasyczną.
Z kolei A. Makurat wspominał: „Mieliśmy parę książek
potajemnie sobie przekazywanych, rozdartych na
rozdziały, by więcej osób mogło czytać jednocześnie
i�łatwiej było je ukryć”. Książki na terenie obozu pojawiły
się jeszcze w 1939 r., kiedy więźniowie pracujący
w�koszarach na terenie Nowego Portu trafili na bibliotekę.

Przemycili do obozu jakąś jej część. Stąd w obozie
czytano Mickiewicza, Sienkiewicza czy Reymonta.
Franciszek Wysoki wspominał, że mieli, m.in.
„Pana�Tadeusza” Mickiewicza i w wolnych chwilach któryś
z kolegów głośno czytał fragmenty, a reszta słuchała.
Wielu�słuchaczy było wzruszonych, dorośli mężczyźni
płakali, słuchając polskiej literatury klasycznej. Krzysztof
Dunin-Wąsowicz stwierdził w swoich relacjach, że w 1942
roku liczba książek nie przekraczała 80. Pamiętał, poza
już wymienionymi, że krążyły „Dzieje grzechu”
Żeromskiego, „Historia świata” Wells’a, „Wiersze zebrane”
Wierzyńskiego, ale też Tołstoj, Turgieniew, parę książek
francuskich i powieści kryminalne w języku niemieckim.

Inaczej niż w obozie męskim KL Stutthof, tajne
nauczanie było zorganizowane w obozie kobiecym. Obóz
kobiecy istniał od czerwca 1940 i początkowo był
wtopiony w strukturę obozu męskiego, bez własnej
numeracji czy szpitala kobiecego. Kiedy w 1942 roku
wprowadzono ubrania obozowe, kobiety dostały męską
bieliznę, kalesony, koszulę, a na wierzch zakładały
pasiastą suknię, fartuch i chustę na głowę, stare pończochy
i drewniaki. Nauczycielki przybywały tu niemal od samego
początku. Jedną z pierwszych była Helena Bałachowska,
z powiatu chojnickiego, która trafiła do obozu w pierwszym
półroczu razem z 20 innymi kobietami. Z czasem zaczęły
przybywać również małoletnie dziewczęta, a w połowie
1944 liczba kobiet przewyższyła już liczbę mężczyzn.
Do�1944 roku obóz kobiecy był niewielki i mieścił się na
terenie Starego Obozu, gdzie ściany były drewniane,
ziemia była podłogą, a temperatura w zimie na zewnątrz
niewiele była niższa niż w samym baraku. Za to latem
zaduch i wysokie temperatury sprawiały, że „było nie do
wytrzymania”. Kiedy zaczęto kwaterować na terenie
Nowego Obozu okazało się, że warunki są tam jeszcze
gorsze. Na jednej pryczy spały po trzy osadzone.
Towarzyszyły im wszy, pluskwy, karaluchy. Nie bacząc
na to, podjęto tajne nauczanie młodych więźniarek. Warto
przypomnieć, że władze starały się pozbywać z obozu
małoletnich więźniów. 14-16 letnich chłopców odsyłano
do KL Mauthausen, dziewczęta do KL Ravensbrück,
a�młodsze dzieci do Potulic.

Tymczasem w grudniu 1942 roku do obozu przybyła
szczególna grupa nauczycielek, która miała odegrać
fundamentalną rolę w tajnym nauczaniu w Stutthof: Halina
Strzelecka, Waleria Felchnerowska, Helena Jarocka,
Halina Banasiak, Stefania Miotk, Jadwiga Rotecka -
Szewczukowa, Elżbieta Marcinkowska-Szucowa, Barbara
Szymańska czy Cecylia Ciesielska i Bronisława Ciara.
Większość przybyłych to więźniarki oznaczone jako
Polizeihäftlinge, czyli więzień do dyspozycji Gestapo,
wciąż w trakcie śledztwa. Więzienie Gestapo było
przepełnione więc odesłano je do KL Stutthof.
Początkowo próbowano takich więźniów odseparowywać
od pozostałych. Według relacji Heleny Chrzanowskiej
izolacja miała trwać do marca 1943 roku.

We wspomnieniach Marii Liberackiej (z domu
Koszałkówny) w obozie było wiele nauczycielek, ale
organizatorką nauczania została Halina Strzelecka.
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Strzelecka już przed wojną była cenioną nauczycielką
i�instruktorką harcerską. Pochodziła z rodziny
o�patriotycznych korzeniach kultywujących tradycje
Sybiraków.

Najobszerniejszą relację dotyczącą nauczania w obozie
zostawiła Helena Jarocka, nauczycielka, harcerka,
łączniczka Związku Walki Zbrojnej, która sama w czasie
wojny prowadziła tajne nauczanie. Po wojnie zresztą
postanowiła wrócić do zawodu. Wspominała, że ustalono
w obozie, iż w przypadku wpadki to Strzelecka miała
wziąć całą odpowiedzialność na siebie. Waleria
Felchnerowska opisywała Strzelecką: „Miała świetną
pamięć, lapidarny styl i wielkie zdolności narracyjne”.
Halina Strzelecka we wspomnieniach innych więźniarek
Stutthof stanowiła obraz bezinteresownego poświęcenia
i wielkiej wiary w człowieka. Lekarka i więźniarka, Anna
Paszkowska, wracając pamięcią do tamtych chwil,
podkreślała, że miała ogromne szczęście trafić w obozie
na grupę życzliwych osób, takich jak Halina Strzelecka.
Pomagała jej organizując kolację i ciepłą wodę, a nawet
ścieliła łóżko, kiedy potwornie zmęczona wracała z pracy
w obozowym szpitalu. Lekarka w kobiecym rewirze na
terenie Nowego Obozu pracowała w 1944 roku.
Wspomnianą już inną nauczycielkę, Helenę Jarocką,
Paszkowska opisała w takich słowach: „Ona żyła ciągle
końcem wojny, miała ciągle jakieś sny, widzenia, jakieś
zapowiadania”. Być może to właśnie dawało jej siłę, aby
przetrwać kolejny dzień. Paszkowska miała za co
dziękować obozowym przyjaciółkom. To właśnie
nauczycielki uratowały lekarce życie. Kiedy Paszkowska
zachorowała na dur plamisty już w trakcie ewakuacji
obozu, Strzelecka i Banasiakowa zmieniały się przy niej
co noc. Robiły to z narażeniem życia. Obie się zaraziły.
Halina („Lilka”) Banasiak wycieńczona, mimo młodego
jeszcze wieku (30 lat), nie pokonała choroby.
Ta�nauczycielka języka polskiego z Torunia, trafiła do
obozu Stutthof stosunkowo późno, bo w czerwcu 1944.
Jeszcze w obozie zgłosiła się do pełnienia służby jako
sanitariuszka i ofiarnie pełniła nocne dyżury. Obóz opuściła
w ostatnim transporcie z chorymi na dur brzuszny
23�kwietnia 1945 roku. Pozostały po niej piękne wiersze,
pisane dla trojga swoich dzieci, których nigdy już miała
nie zobaczyć. Ilustrowany pamiętnik z utworami zaczyna
się dedykacją: „Zosieńce, Jasiowi i Maciusiowi napisałam
te bajeczki w St… Opowiedziała mi je Tęsknota za Wami”.
Tuż przed śmiercią przekazała bajki Walerii
Felchnerowskiej z prośbą o dostarczenie ich rodzinie.

Z każdego utworu wyczuwamy tęsknotę za domem,
dziećmi, końcem wojny:

Gwiazdki
Śpij dziecinko, śpij maleńka,
Wszystkie poszły spać ptaszęta,
Tylko gwiazdki się zerwały
Ze swych łóżek – chmurek wstały,
Bo je księżyc, urwis śmiały
Zbudził, by z nim figlowały.

Wędrowały gwiazdki małe
Pozwiedzały niebo całe
I na ziemię wzrok rzucały,
Myśli ludzi podsłuchały,
Smutnych łezki pozbierały
I w fartuszek swój schowały,
Żałość z twarzy pościerały,
Srebrnym blaskiem się rozśmiały.
Potem z myśli wstęg uwiły
Wianek, którym ozdobiły
Swe sukienki i fartuszki,
By ci przynieść pod poduszki.
Wielki księżyc wydął lica
Strojem gwiazdek się zachwyca.
Świecą gwiazdki i migocą
Bawią się z swą Panią Nocą.
Pani Nocka z lśnień gwiazdeczki
Plecie piękne ci bajeczki,
Tu usiądzie przy łóżeczku
W cudnym, srebrnym z gwiazd wianeczku.
Cicho będzie cię głaskała
I bajeczki powiadała:
Że powróci twoja mama
I nie będziesz więcej sama
Że wnet skończy się wojenka,
Że powróci twoja mama
I nie będziesz więcej sama
Że wnet skończy się wojenka,
Śpij dziecinko, śpij maleńka.

Świeci gwiazdka i migoce
Serce matki w niej łomoce-
Więc gdy gwiazdki blask się snuje
Wiedz, że mama cię całuje.

(cdn.)

Iwona JóŸwiak

W-M ODN w Olsztynie
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Z ¯YCIA SZKÓ£

Wspomnieñ kilka
Niezamierzony eksperyment na lekcjach wychowania

fizycznegow w ZSB.
Początek roku szkolnego 2019/2020 był dla nas

nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Budowlanych
w�Olsztynie zdecydowanie inny od poprzednich.
W�zasadzie wszyscy byliśmy przygotowania na tę inność,
ale jak się okazało tylko teoretycznie.

W czerwcu 2019 r. rozpoczęła się termomodernizacja
naszej siedziby przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie.
Pod�koniec roku szkolnego spakowaliśmy to, co
mogliśmy wziąć ze sobą i od 1 września rozpoczęliśmy
przygodę w wynajętym budynku Olsztyńskiej Szkoły
Wyższej przy ul. Jagiellońskiej 59 w Olsztynie.

Początek roku szkolnego był trudny. Wiedzieliśmy,
że�nie będziemy mogli korzystać ani z boiska, ani z sali
gimnastycznej. Do własnej dyspozycji mieliśmy dużą salę
na strychu, przedzieloną filarami. Cóż mogło się tam
zmieścić? Dwa stoły do tenisa stołowego, na ponad 600
uczniów, uczęszczających na zajęcia wychowania
fizycznego.

Jak zatem wyglądały w tych warunkach lekcje
wychowania fizycznego? Korzystaliśmy z tego,
co�oferowało nam otoczenie Zatorza: chodziliśmy
z�uczniami na spacery do parku w Jakubowie,
korzystaliśmy z infrastruktury rekreacyjnej na Górce Jasia
oraz siłowni zewnętrznej przy LO III. Przed zakończeniem
sezonu udało się nauczycielowi wychowania fizycznego,
Andrzejowi Klichowi, przeprowadzić lekcje golfa na polu
golfowym w Naterkach.

W końcu przyszły dni, kiedy nie mogliśmy organizować
zajęć na świeżym powietrzu. I wtedy to zaczęły się
trudności. Szybko okazało się, że stoły do ping-ponga,
rakietki i piłeczki były towarem deficytowym na lekcjach

wychowania fizycznego. Trzeba było pomyśleć o nowych
rozwiązaniach. Jednym z nich były lekcje tańca.
Oczywiście chodziło o przygotowanie naszych przyszłych
maturzystów do balu studniówkowego. Tego zadania
podjął się oczywiście Andrzej Kilch, który od kilkunastu
lat z wielkim powodzeniem kształtuje harmonię i estetykę
ruchów, ucząc młodzież z klas maturalnych poloneza.

A co z pozostałymi uczniami, którzy nie mogli korzystać
z dobrodziejstwa stołów do ping-ponga i lekcji tańca?
Jeśli były tylko wolne sale lekcyjne, to przenosiliśmy się
do nich z naszą młodzieżą. Zajmowaliśmy się wówczas
tematyką szeroko pojętej kultury fizycznej.Rozmawialiśmy
z uczniami o: sprawności ruchowej, właściwym odżywianiu
i ich wpływem na stan fizyczny i psychiczny człowieka,
rekreacji, turystyce i rywalizacji sportowej.

Byliśmy zmęczeni naszą inną codziennością.
Czekaliśmy na marzec i wielki powrót do Naszej Szkoły.
A uczniowie coraz częściej, szczególnie klas pierwszych,
na lekcjach wychowania fizycznego zaczęli nam
opowiadać, jak to „fajnie jest w szkole na Żołnierskiej”.
My o tym wiedzieliśmy, ale skąd oni o tym mogli
wiedzieć? Przecież nie dane im było zaznać żadnej lekcji
w Naszej Szkole. Tę tajemnicę może uda się rozwikłać
we wrześniu.

Tak oczekiwany przez nasz wszystkich marzec przyniósł
nam wielkie rozczarowanie. Do szkoły nie mogliśmy
wrócić, ale nie z powodu przedłużającej się
termomodernizacji. Tym razem COVID -19 spowodował,
że o powrocie do szkoły musieliśmy zapomnieć.
A�koronawirus postawił nas wszystkich przed kolejnymi
wyzwaniami.

Zastanawialiśmy się, jak poradzimy sobie ze zdalnym
nauczaniem? Czy uda nam się zachęcić młodzież do
wykonywania zalecanych ćwiczeń? Jak wyegzekwować
od uczniów, żeby ćwiczyli?
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Do każdej lekcji opracowywaliśmy mały scenariusz,
który za pośrednictwem dziennika elektronicznego
przekazywaliśmy młodzieży. Tak dobieraliśmy ćwiczenia,
żeby uczniowie mogli wykonywać je w warunkach
domowych. Zwracaliśmy uwagę na to, żeby każdy trening
był dostosowany do możliwości ćwiczących. Na lekcjach
online rozmawialiśmy z uczniami o tym, ile i jakich ćwiczeń
udało im się wykonać.Zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
że podejmowane przez nas działania mogą okazać się
mało skuteczne. Jeden z naszych nauczycieli wychowania
fizycznego, Tomasz Swakowski „Swaku”, uznał, że
własnym przykładem zachęci młodzież do aktywności
fizycznej. Zamiast rozpisywania treningów i przesyłania
ich uczniom postanowił założyć kanał na YouTube
o�nazwie „Od Zera Do Krosfitera” (youtu.be/
AfECKhZQAoA). Zaczął nagrywać filmy z treningami,
których autorem i aktorem jest on sam. Tematyka filmów
jest różnorodna. Ich głównym celem jest zadbanie o
właściwe rozciągnięcie oraz aktywację mięśni uśpionych
w wyniku większego czasu spędzanego w pozycji
siedzącej. Tomasz Swakowski nagrał do tej pory
17�filmów. Dzięki nim uczniowie naszej szkoły poznają
właściwe podejście do treningu gwarantujące brak kontuzji.
Poznają również zasady rehabilitacji i możliwości pozbycie
się bólu poprzez ruch. O to tytuły niektórych filmów:
Treningowe Abecadło, Wyznacz własne cele, Typowy
„CrossFit” 9-15-21, Każdy może mieć gorszy dzień.
Wszystkim, którzy za dużo spędzają czasu przed
biurkiem, komputerem, na kanapie polecamy film o
bardzo intrygującym tytule Aktywny Pośladek.

Założony przez Tomasza Swakowskiego kanał będzie
wsparciem dla ruszającego od września w ZSB pierwszego
w polskich szkołach Klubu CrossFit.

A propos najbliższego września. Nie chcemy kolejnych
zmian i nieprzewidzianych eksperymentów na lekcjach
wychowania fizycznego.

Wspomnienia nauczycieli wychowania fizycznego ZSB

zebra³ Andrzej Klich,

opracowa³a Lilla Tymiñska-Bajkowska

¯egnaj, Szko³o,
nietypowo!

Każdego roku pożegnanie najstarszych uczniów szkoły
jest momentem niezwykle wzruszającym tak dla uczniów,
jak i nauczycieli. W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi
Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania
w�Bartoszycach ostatni dzwonek jest szczególną
uroczystością dla absolwentów, ich rodziców i całej
szkolnej wspólnoty.

Tradycją szkoły ukraińskiej od kilkunastu lat jest
przygotowywanie całej uroczystości w szkole –
w�przeciwieństwie do wielu innych szkół, których uczniowie
wybierają najczęściej salę restauracyjną.

Wspólne dekorowanie sali, przygotowanie całej oprawy
artystycznej: nauka tańca – korowodu, tworzenie
scenariusza uroczystości i szereg innych działań, które
mają na celu perfekcyjne przygotowanie święta
ósmoklasistów sprzyjają jeszcze większej integracji klasy,
rodziców i nauczycieli.

I w tym roku szkolnym nasi ósmoklasiści rozpoczęli
przygotowania dosyć wcześnie. Już we wrześniu pojawiły
się pierwsze plany. Nikt w tym czasie nawet nie pomyślał,
że nie będzie można zrealizować planów, swoich marzeń.
Dla najstarszych naszych uczniów miała to być ostania
szkolna wycieczka na Ukrainę oraz uroczyste
podsumowanie 8 lat nauczania w szkole.

Epidemia koronawirusa, a za tym wprowadzenie
zdalnego nauczania, przełożenie terminu egzaminu na
drugą połowę czerwca, wprowadzenie szczególnie
rygorystycznych procedur związanych z bezpieczeństwem
w szkole i w środowisku, zdezorganizowała życie szkoły
i sprawiła, że wiele ciekawych inicjatyw szkolnych nie
mogło być zrealizowanych.

Na szczęście, jak mówią: do upartych świat należy.
Nasi uczniowie nie próżnowali podczas nauczania
zdalnego. Uczestniczyli aktywnie w wideolekcjach,
intensywnie uczyli się do egzaminów, a w wolnym czasie
przygotowywali się do uroczystości też w sposób zdalny,
wykorzystując nabyte przez cały etap edukacji
kompetencje kluczowe. Umiejętności związane
z�tworzeniem prezentacji, nagrywaniem filmików oraz
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Dzieciêcym Piórem
Za nami trzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu

Literackiego „Dziecięcym Piórem”. Wyjątkowa z wielu
względów. Po pierwsze, organizatorom, czyli niewielkiej
Szkole Podstawowej we Wrzesinie, udało się pozyskać
nowych partnerów - Warmińsko – Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzki Fundusz

wykorzystywanie różnorodnych form technologii
informacyjno-komunikacyjnej w sytuacji, w której znaleźli
się ósmoklasiści okazały się niezbędne. I można
powiedzieć, że był to, w pewnym sensie, egzamin
z�informatyki.

25 czerwca 2020 o godz. 12.00 zabrzmiał ostatni
dzwonek dla ukraińskich ósmoklasistów w szkole przy
ul. Leśnej 1.

Piękna dekoracja: wyszywane ręczniki i obrusy,
kompozycja polnych kwiatów i motto w języku ukraińskim,
które odzwierciedlało atmosferę i nastrój absolwentów:
„Po raz ostatni dzisiaj przestąpiliśmy szkolny próg, teraz
przed nami jest tysiąc dróg”.

Starannie przygotowany program artystyczny
z�poetycznymi podziękowaniami i oryginalnymi
pamiątkami dla nauczycieli, stworzonymi przez młode
talenty. Pełne emocji podziękowania wraz z prezentacją
fotografii z różnych wydarzeń rodzinnych dla ukochanych
rodziców, którzy zawsze wspierali swoje dzieci oraz
nauczycieli w realizacji wszelkich przedsięwzięć szkolnych:
wymiany międzynarodowe, wyjazdy na koncerty,
wycieczki, projekty edukacyjne i przedsięwzięcia klasowe.

Jedenaścioro absolwentów: Marysia, Gabrysia, Ola,
Kaja, Eliza, Anhelina, Dominika, Oksana, Wiktor, Marcel
i�Dawid – tak niewiele, a tak wiele zdołali osiągnąć swoją
aktywnością, kreatywnością, odpowiedzialnością i złotymi
literami zapisać się w historię szkoły.

O tym, jak ważny jest każdy uczeń szkoły mówiła
dyrektor szkoły, podsumowując indywidualnie osiągnięcia
każdego.

Bardzo ważnym był również głos rodziców. To oni,
z�perspektywy czasu, potrafią docenić pracę szkoły,
zwracając również uwagę na jej specyfikę związaną
z�wielokulturowością i rolą, jaką odgrywa w realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych oraz
dodatkowego zadania związanego z rozwojem
i�podtrzymaniem ukraińskiej tożsamości narodowej.

Słowa podziękowań rodziców, podkreślające bardzo
dobrą jakość pracy szkoły w Bartoszycach oraz
dojrzałość swoich dzieci, która była osiągnięta, między
innymi, dzięki zaangażowanej pracy grona
pedagogicznego.

Jedynie szkoda, że cała uroczystość, po raz pierwszy
w historii szkoły, odbywała się bez udziału całego grona
pedagogicznego i wszystkich uczniów. Ale, ze względu
na bezpieczeństwo w szkole, nie było to możliwe.

Tegoroczny nietypowy „Ostatni dzwonek 2020”
w�szkole z ukraińskim językiem nauczania ze względu na
sytuację epidemiczną w Polsce był doskonałym
egzaminem dla uczniów, wychowawcy klasy i rodziców,
który został zaliczony na najwyższą ocenę.

Wszystkim wspaniałym naszym Absolwentom życzę
spokojnych i zdrowych wakacji, dalszych sukcesów
w�życiu i aby zawsze uparcie dążyli do wyznaczonego
celu, zaś rodzicom i nauczycielom, aby byli dumni ze
swoich dzieci i uczniów.

Lubomira Tchórz

Szko³a Podstawowa nr 8

z Ukraiñskim Jêzykiem Nauczania w Bartoszycach
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Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
którzy pomogli poszerzyć zasięg przedsięwzięcia, okazali
wsparcie organizacyjne i finansowe. Po drugie, ogromnym
wyzwaniem było zorganizowanie konkursu w czasach
pandemii – ogólnego przerażenia, niepewności, kiedy
szkoły zostały pozamykane i borykały się z techniczną
organizacją zdalnego nauczania. Ta wyjątjowa sytuacja
spowodowała, że nie odbyło się spotkanie w Szkole
Podstawowej we Wrzesinie, podsumowujące konkurs,
które dawało mozliwość poznania młodych pisarzy, ich
rodziców, nauczycieli. Było okazją do bliskiego kontaktu
z żywą twórczoscią dzieci i młodzieży z całego regionu.
Mimo wielu przeciwności, organizatorzy nie poddali się
i�Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziecięcym Piórem”,
odbył się i został rozstrzygnięty.

Tegoroczną edycję konkursu objął patronatem Wójt
Gminy Jonkowo oraz Warmińsko – Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Pragniemy
podziękować za nadesłane prace. W tym roku do
przedsięwzięcia przystąpiły następujące szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 6 im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie,
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie, Szkoła
Podstawowa we Wrzesinie, Szkoła Podstawowa nr 7 im.
L. Kruczkowskiego w Olsztynie. Uczniowie walczyli o
zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych: kl. IV-VI i
VII-VIII. Do wyboru mieli dwie formy literackie: wiersz i
prozę. Komisja konkursowa w składzie Wojciech Tański
– polonista, konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Arkadiusz
Łakomiak - poeta, Bożena Kraczkowska – dziennikarka,
pisarka, poetka spośród nadesłanych prac wybrała
najlepsze w dwóch kategoriach.

W ty roku tematyka prac dotyczyła destrukcyjnego
wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
Temat ten doskonale wpisał się w aktualną sytuację
pandemii, której jesteśmy świadkami. W swoich pracach
dzieci poruszały trudne kwestie zanieczyszczenia naszej
planety, jej niepewnej przyszłości i nawiązywały do
światowej pandemii koronawirusa. Pokazały, że sprawy
ekologii nie są im obce. Wykazały się dużą wiedzą,
świadomością tego, co zagraża środowisku naturalnemu
i jakie konsekwencje niosą te zagrożenia.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy siły i odwagi, którą
pokazali, pracując w tym trudnym czasie nad swoimi
pracami, wysyłając je do nas. Dzięki Wam nasz konkurs
przetrwał. Utwierdziliście nas w przekonaniu, że warto
pracować nad jego organizacją i nadal promować
twórczość dzieci i młodzieży, niezależnie od tego, w jaką
stronę zmierza świat. Gratulujemy zwycięzcom i
zapraszamy do udziały w czwartej edycji Międzyszkolnego
Konkursu Literackiego „Dziecięcym Piórem”. Odwiedzajcie
czasami naszą stronę na Facebooku. Tam będziemy
prezentować twórczość naszych laureatów, publikować
recenzje książek i promować wydarzenia o charakterze
literackim.

Wyniki konkursu:

klasy IV-VI

proza

1 miejsce – „Kartka z dziennika” Agata Kabała SP
w�Jonkowie

poezja

1 miejsce – „Kusicielka” Aleksandra Włodarska SP nr 7
w Olsztynie

2 miejsce – „Puzzle” Marietta Włodarska SP nr 7
w�Olsztynie

3 miejsce – „Ptaki śpiewają” Alicja Piłat SP w Jonkowie.

Klasy VII-VIII

proza

1 miejsce – „Ostatni wpis w dzienniku Baltazara Arczera”
Jakub Bonisławski SP 6 w Olsztynie

2 miejsce – „Z pamiętnika Amelii” Dominika Okrzesik
SP 6 w Olsztynie

3 miejsce – „Dziennik” Aleksandra Drężek SP
we�Wrzesine.

 wiersz

1 miejsce – „Zimowe wspomnienia” Weronika
Dąbrowska SP 6 w Olsztynie

2 miejsce – „Ekologia” Patrycja Kempa SP we
Wrzesinie,

3 miejsce – „Niszczyciel przyrody” Eryk Rynkiewicz SP
6 w Olsztynie

Wszystkim laureatom konkursu gorąco gratulujemy
i�życzymy dalszych sukcesów literackich. Poniżej
publikujemy fragmenty najlepszych prac. Równocześnie
pragniemy zaznaczyć, iż nie podlegały one żadnej
zewnętrznej korekcie. Nasi młodzi pisarze wciąż się
rozwijają, uczą, nie chcemy ingerować w ten proces.

Agata Kabała
Szkoła Podstawowa w Jonkowie

Kartka z dziennika

06.03.2090 r.
Wstałam o czwartej, założyłam maseczkę i się ubrałam.

Słyszę, że na Ziemi zostało tylko pięćdziesiąt osób.
Umarły miliony ludzi. Zapas wody się kończy… Jest tylko
osiem litrów wody na nas wszystkich. Nie starczy na długo.
Na pięćdziesiąt osób to mało! Została jeszcze woda po
lodowcu, ale zatruta … .

Zatruta śmieciami, koronawirusem, bakteriami coli.
Ekologii nie ma. Bo nie ma co ratować. Włączyłam

radio i słyszę: „Zostało tylko dwadzieścia pięć osób.
W�ciągu pięciu minut zmarła połowa ludzkości! Boję się!
Nie wiem, co mam robić w tej sytuacji! Mówią, że zostało
tylko siedem, sześć, pięć, cztery … Nie usłyszałam dalej,
głos nagle się urwał. Najpewniej umarli… Jestem stara
i�chora. Nikt mnie nie uratuje.
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Aleksandra Włodarska
Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie

Kusicielka

Starą pralkę zostaw w lesie
nocą
i nikt się nie dowie
Worek śmieci
wrzuć do pieca
nikomu nie powiem
Rozpuszczalnik wylej w krzaki
szybko
nikt nie patrzy
Stos baterii starych
zakop
sąsiad nie zobaczy
Szybko
nocą
po kryjomu
zakop jeszcze trochę złomu
Zanim słońce rano wstanie
i w okna zaświeci
będziesz czyste miał mieszkanie
i wolne od śmieci
Czy to diabeł cię namawia
kusi
chce omotać?
To nie diabeł
prosta sprawa
to ludzka głupota
Jesteś jedną ludzką mrówką
mrówek są miliony
każda z domu coś wyniesie
i świat zaśmiecony
woda brudna
pył w powietrzu
i ziemia zatruta
zamknij okna
drzwi zatrzaśnij
gdy głupota
puka

Marietta Włodarska
Szkoła Podstawowa nr 7 w Olsztynie

Puzzle

Nasza Ziemia tak jak puzzle
jest poukładana.
Każda jej cząsteczka
jest dopasowana.
Jeśli zgubisz jej element,
zniszczysz lub zepsujesz,
to w całości układanki
już nie dopasujesz.
Człowiek też jest jej kawałkiem
i to jednym z mniejszych.
Lecz się strasznie w niej rozpycha.
Chce być najważniejszy.

Truje ziemię i powietrze,
zanieczyszcza wodę.
Mnóstwo ma pomysłów na to,
jak zmienić przyrodę.
Jak już jedno zrobi dobrze,
to drugie zepsuje.
Potem sam się sobie dziwi,
że coś nie pasuje.
Gdy na oczy wreszcie przejrzy,
wtedy się przekona nagle,
że ułożył ziemskie puzzle,
lecz w krzywym zwierciadle.

Alicja Piłat
Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki

w�Jonkowie

Ptaki

Ptaki śpiewają w parku pięknym,
gdzie każdy może
patrzeć na świat wielki.

Tam w parku pod jabłonką daje śpiewać skowronkom.
Tam w parku dorośli się nie martwią, że oblali się

poranną kawą.

Ale co się dzieje za parkiem pięknym?
Tam już nie ma ptaków, zwierząt, roślin,

tam są tylko te

wstrętne śmieci, które niszczą świat,
który ma wystarczającą liczbę wad!

Tam fabryki krzywdzą nas tą wstrętną mgłą, którą zwą
jako smog.

Czemu?
Czemu
krzywdzimy świat
wpaniały,

który nie zasługuje na te wszystkie rany,
wyrządzone przez człowieka omamionego władzą,
pieniędzmi i wszystkim innym,
co niszczy naszą przyszłość?

Jednak cierpień nie koniec, bo park skończył swoją
rolę.

Gdy wracałam, chciałam przejść przez niego,
bo już miałam dość smogu wstrętnego!
I gdy doszłam do parku, zobaczyłam, że
drzew ubyło i następne spadają
jakby sił im zabrakło.
Spytałam robotnika, co drzewa zabijał:
Co się tu dzieje? Czemu drzewa z parku wycina?
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On odpowiedział:
Jak to po co?
Tu będzie fabryka, która plastik będzie tworzyć.
Przybiegłam do domu zapłakana,
że park straciłam…

Już nie ma parku, gdzie można patrzeć na świat wielki.
Nie ma jabłonki, przez co nie śpiewają skowronki,
a dorośli stali się marudni.
Czy oni naprawę są tacy brutalni?

Czasem, jak w pokoiku jestem, to przypomina mi się
park…

Ale teraz dla mnie świat bez niego zbladł.

Jakub Bonisławski
Szkoła Podstawowa 6 w Olsztynie

Ostatni wpis w dzienniku Baltazara Arczera

24.08.2078 r.
Puste szyby naftowe, platformy wiertnicze bez załóg,

kopalnie bez pracowników. Brak gazu, wody
i�…atmosfery…. Betonowe konstrukcje miast i przestrzenie
ulic – puste. Tylko powiewa radioaktywny wiatr. Drobinki
piasku i pyłu zasypują stopniowo budowle. Tak rysuje
się obraz Ziemi.

Stopniową degradację planety rozpoczął wzrost liczby
ludności. Jako ostatni kontynent, skolonizowano
Antarktydę. Zwiększyło się zapotrzebowanie na surowce
naturalne. Ogromna eksploatacja gazu i węgla miała
zaspokoić zapotrzebowanie na energię.

Wzrosła niebezpiecznie produkcja odpadów. Wzrost
zanieczyszczenia atmosfery pociągnął za sobą wzrost
średniej temperatury. W konsekwencji zaczęły topić się
lodowce. Niebezpiecznie podniósł się poziom wód w
morzach i oceanach.

Przez ogromną dziurę ozonową wiatr słoneczny niszczył
powierzchnię Ziemi. Zakłócił pracę satelitów. Dla Ziemi,
mojej Ziemi, był to już koniec. Stopniowo zaczęły
wymierać rośliny – zapanował głód. Próbowano zachować
ziemskie życie, wysyłając elementy flory, zwierzęta i ludzi
w kosmos na statkach ze sztucznym mikroklimatem,
Skierowano je do naszych koloni na Księżycu i Marsie.
Ziemia została ostatecznie zniszczona przez degradację,
wyczerpanie zasobów i naszą niefrasobliwość.

Wiem, że nigdy tu nie powrócę. Mój statek leci
w�kierunku Marsa. Czy czeka mnie tam życie?

Dominika Okrzesik
Szkoła Podstawowa 6 w Olsztynie

Z pamiętnika Amelii

Piątek, 26.06.2019 r.
Właściwie to nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak

niszczący wpływ na środowisko ma to, co tworzy
człowiek. Dzisiaj zobaczyłam coś, co na zawsze zmieniło
mój stosunek do natury i tego, co nas otacza.

Słońce żarzyło obficie, a jego promienie oświetlały
polanę leśną niedaleko naszej szkoły. Położyłyśmy się
z�Majką na trawie, spoglądając w niebo. Rozmaite kształty
zmieniających się obłoków pobudzały naszą wyobraźnię.
Byłam szczęśliwa, że na chwilę mogę odpocząć od
zgiełku miasta, samochodów, smogu, tłumów ludzi.

W pewnej chwili dostrzegłam dym, unoszący się ponad
pagórkiem. Zerwałyśmy się i pobiegłyśmy w stronę
czarnego obłoku. Stanęłyśmy na skraju wzniesienia.
W�dolince, w której znajdował się piękny, duży sad,
ujrzałyśmy ciężki sprzęt i uwijających się przy nim ludzi.
Nie mogłam pojąć, dlaczego? Dlaczego chcą niszczyć
to, co było bajeczne i dawało tak potrzebny tlen?
Czy�tylko po to, by na tym cudownym, zielonym miejscu
wybudować kolejne centrum handlowe? Czułam się
podle. Majka też wyglądała na zdenerwowaną.

W tamtej właśnie chwili zdałam sobie sprawę z tego,
że na całym świecie wycinają hektary lasów, pozbawiają
domów zwierzynę tylko po to, abyśmy my, ludzie, mieli
nowe rezydencje, sklepy, hotele, ulice najeżone
samochodami – świat stali, betonu i bezduszności.

Jak skończy się to dla ludzkości, skoro sami zabieramy
sobie to, bez czego nie będziemy mogli żyć? O rety, czy
potrafimy zatrzymać tę destrukcję?

Aleksandra Drężek
Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Dziennik

1 kwietnia 2020 r.
Po tym jak na świecie prawie doszło do III wojny

światowej, a płuca Ziemi w połowie zostały spalone,
dożyłam czasów, gdy wirus opanował cały świat.
KORONAWIRUS.

Wszystko zaczęło się pod koniec 2019 roku w Chinach,
po kilku miesiącach rozprzestrzenił się na całą planetę
i�na dobre zagościł też w Polsce. Dzięki temu, zamiast w
szkole, siedzę teraz w domu, a raczej czuję się jak więzień!
Zamknięta w domu, odizolowana od przyjaciół, a tak
tęsknie za moją Klaudią… i szkołą?

Jestem zaszokowana tym, że w przeciągu kilku dni,
a�nawet kilkunastu godzin życie moje i mojej rodziny tak
nagle się zmieniło. Z początku, w związku z wirusem w
naszym kraju zrobiło się zamieszanie i okazało się, że
najważniejszy jest zapas papieru toaletowego, aby to
przetrwać. Kiedy panika minęła, skończyły się też
spekulacje i snucie teorii spiskowych, dostaliśmy
nareszcie wytyczne jak postępować – wtedy wszystko
stanęło w miejscu… Przeraziło mnie, gdy przez pewien
czas wszyscy zaczęli się martwić, że zabraknie
im�żywności. Puste sklepowe półki, które widziałam
w�telewizji świadczyły o tym, że ludzie kupowali żywność
bez opamiętania, żywność, której pewnie nawet nie
potrzebowali. Przecież to marnotrawstwo!!! I logicznym
jest, że tego wszystkiego nie zjedzą. Powiem szczerze,
że czasem i ja myślałam, iż w końcu tego jedzenia
zabraknie. Teraz jest mi wstyd, że byliśmy tak pazerni
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i�samolubni, przecież nic się nie zmieniło, a w Afryce nadal
głodują ludzie i umierają z tego powodu!!!

Jak myślę o tym wszystkim, dochodzę do wniosku,
że�może to było potrzebne.

Potrzebne dla mnie, ludzkości, potrzebne dla świata
i�planety. Przyroda od dawna wspiera człowieka i globalną
gospodarkę – teraz, kiedy cały świat stanął w miejscu,
ma ona szansę rozwijać się dalej bez „naszej pomocy”.
Ostatnio w Internecie przeczytałam, że w Chinach poziom
zanieczyszczenia powietrza zmalał o 36%. Zdziwiło mnie
to i pomyślałam, że przez lata ludzie „próbują” coś z tym
zrobić, a wystarczyło zamknąć nas w domach, wstrzymać
produkcję i wycofać wiele połączeń lotniczych na całym
świecie. Natura, którą niszczyliśmy przez całe
dziesięciolecia, potrafi się odbudować w trzy miesiące
bez „naszej pomocy”.

Dziś nasz główny ubiór stanowi maseczka ochronna
i�rękawiczki, nie wyjdziemy bez nich z domu chyba, że
chcemy zapłacić i to sporo…, a ile tych rzeczy
zużywanych jest codziennie w szpitalach na całym
świecie?! Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Góry
śmieci produkowanych przez ludzi i tak zalegają na całej
planecie, a plastiku w oceanach jest więcej niż samych
ryb, więc mam nadzieję, że znajdziemy na to jakieś
rozwiązanie.

Wierze, że ten trudny dla nas moment zarazy i życia
w�niepewności jest potrzebny naturze, aby miała czas na
odbudowę, a zwierzęta dziko żyjące poczuły się
naprawdę wolne, bezpieczne i dzikie. Być może natura –
pod postacią wirusa, w taki właśnie sposób broni się
przed naszym destrukcyjnym działaniem...?

Weronika Dąbrowska
Szkoła Podstawowa 6 w�Olsztynie

Zimowe wspomnienia

W grudniowy wieczór, gdy ciemno za oknem,
Gdy deszcz gra o szyby jednostajnym tonem,
Siedzę z rodzicami, pijąc ciepłą herbatę,
Rozmawiamy o tym, co dzieje się z naszym klimatem.
Słucham opowieści taty o zimie, gdy był dzieckiem,
O śniegu, mrozie i białym szaleństwie,
O lepieniu bałwana, na śnieżki bitwach,
Budowaniu igloo, wesołych kuligach,
O szalonych zjazdach na sankach i nartach,
O jeżdżeniu na łyżwach po zamarzniętych stawach.
Mama tęsknie wspomina, jak piękny był świat,
Gdy biały kożuch śniegu pokrywał go tak,
Gdy mróz malował w oknach wymyślne wzory,
A drzewa zamieniały się w białe potwory.
Ja siedzę i słucham i nie mogę uwierzyć –
Gdzie jest ta zima z rodziców opowieści?
Czemu dziś nie jest mi dane tego samego przeżyć?
Zamiast niej plucha, deszcz i jesienne szarości.
Taty słowa słyszę – klimat nam się zmienia –
Winny temu człowiek i zanieczyszczenia!
Ja tego nie przyjmuję! Nie chcę temu wierzyć!

Chcę to samo, co rodzice w dzieciństwie, przeżyć.
Niech wszyscy zauważą od dziś nową modę –
Musimy dbać o ziemię, powietrze i wodę!
Zadbajmy o klimat!

Przestańmy wciąż śmiecić!
Nich poznają białą zimę wszystkie nasze dzieci!

Patrycja Kempa
Szkoła Podstawowa we Wrzesinie

Ekologia

Ekologia ważna sprawa,
więc przestrzegaj tego prawa.
Wiele zwierząt i roślinek
traci życie, traci siłę.
Trzeba dbać o naszych braci -
buduj chatki, psuj pułapki!
Jest to bardzo piękna sprawa,
więc pomagaj, mój Kolego,
bo to przecież nic wielkiego!

Eryk Rynkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 6 w Olsztynie

Niszczyciel przyrody – to nie ja

Pewien ekolog stary
Włożył na nos okulary
I rzecze ze swej ambony:
Świat musi być ocalony!
Bądź z ekologią za pan brat,
Wtedy dopiero będzie z ciebie chwat!
Pomyśl poważnie o swoich dzieciach,
Nie chcesz chyba, by utonęły w śmieciach.
Segreguj odpady dokładnie,
By do jednego worka nie wpadło, co popadnie.
Wiele z nich da się przetworzyć,
Ale to ty musisz oczy otworzyć!
Nadmierna emisja CO2 do atmosfery –
Wkrótce nie będzie ochronnej bariery!
Zatem nie bądź wielkim łamagą,
I postępuj zawsze z rozwagą!
Wszyscy mamy za zadanie
Prądu i wody oszczędzanie.
I najważniejsze, by o tym pamiętać,
Że Ziemię szanujmy nie tylko od święta.
Zanieczyszczone rzeki, wycinane drzewa w lesie,
Nic nie robiąc, wciąż czekamy, co nam los przyniesie.
Weź się do pracy zatem, nie miej w sobie lenia,
Nie pozwól, by niszczycielska moc człowieka wpłynęła

na przyszłe pokolenia!

W imieniu organizatorów

Izabela Kêdzierzawska

Szko³a Podstawowa we Wrzesinie


