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Tadeusz Różewicz, Koncert życzeń

(Opowiadanie babuni z kraju chrześcijańskiego)

Chodzę po domu na czworakach

Na palcach chowam się po kątach

Udaję starą salopkę

Miotełkę do zamiatania

Nie rzucam się w oczy w ten sposób

Uśmiecham się do wszystkich

Nawet do klamki słucham kroków

Kiedyś wsadziłam palec do garnuszka

Z miodem

Odezwały się głosy trąb

Sąd ostateczny

Mdli mnie

Z miłości

Przedmioty mają zęby i pazury

Ta szafa co stoi otwarta

To mamusia wasza i babcia

To krzesło

Które przestawiają z kąta w kąt

To też babcia

Kochanej mamuni i babuni

W dniu sto pierwszych urodzin

Dwustu lat życia życzą

Syn synowa i wnuki

Drogi Czytelniku,

być może zastanawiasz się, dlaczego akurat ten wiersz jest swoistym mottem

dzisiejszych refleksji do kolejnego numeru „Kajetu”. Właściwa odpowiedź może być

trudna, bo na pewno nie wynika z obiektywnych przesłanek, ale oparta jest na

subiektywnych obserwacjach i przemyśleniach autora, czyli mnie.

Próżno szukać wskazówek do niej w biografii Różewicza. Dopiero za rok będzie setna

rocznica jego urodzin, która – mam nadzieję – zostanie godnie uczczona. Wybór nie

był też podyktowany tym, że Różewicz zmienił oblicze polskiej poezji drugiej połowy

XX wieku. To on uznał, że po okropieństwach II wojny światowej nawet poezja nie

może być już taka sama jak przed wojną, że została odarta ze swojego

dotychczasowego ekspresywnego liryzmu, a wszelkie jego przejawy powinna ukryć
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w słowach do tej pory uważanych za mało poetyckie, co świetnie zdaje się obrazować

powyższy tekst. Argumentem przemawiającym za przywołaniem tego wiersza nie jest

także podtytuł, sytuujący jego bohaterkę i osobę mówiącą jednocześnie w „kraju

chrześcijańskim”, wszak znakomita większość krajów w basenie Morza Śródziemnego

jest chrześcijańska i chociaż daje to nam poczucie przynależności do „dużej rodziny”,

to nie do końca wyczerpuje naszą tożsamość kulturową. Nie zdecydowały też walory

edukacyjne wiersza, chociaż nie sposób ich przecenić. Autor użył w nim trzech

różnych form wypowiedzi – opowiadania, wyznania i życzeń. Zestawienie tych dwóch

pierwszych z trzecią dyskretnie zmusza odbiorcę do głębokiej refleksji etycznej.

I�nie�jest to refleksja, stawiająca ludzi w dobrym świetle, niestety. Obawiam się,

że�wszechobecny w różnych massmediach kult młodości tylko upowszechnił

i�potwierdził tę smutną refleksję. Jednak to ona stała się powodem przywołania wiersza

Różewicza we wstępie do tego numeru czasopisma.

Dlaczego?

Drogi Czytelniku, zamień „babcię” z wiersza Różewicza na „nauczyciela” i�będziesz

miał pełny obraz traktowania naszego zawodu przez społeczeństwo w wolnej Polsce.

Tak, jak bohaterka wiersza w dniu swoich urodzin, usłyszymy w Dniu Edukacji

Narodowej masę corocznych frazesów o wyjątkowości naszego zawodu, niektórzy

z�nas otrzymają nawet krzyże, medale, nagrody i … i następnego dnia wszystko wróci

do normy… normy nienormalności.

Nie chcąc się wpisywać w ten spektakl obłudy, zamiast życzeń zamieszczam

wypowiedzi tych, którzy zdają się rozumieć, co to znaczy być nauczycielem.

W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi narodu; czas, byśmy naszych

nauczycieli nazywali tak samo. (B. Obama)

Świat byłby lepszym miejscem gdyby medale przyznawano wspaniałym

nauczycielom a nie żołnierzom, którzy zabijali wrogów na wojnie. (M. Quick)

Nauczyciele muszą iść do szkoły dobrze odżywieni, aby móc sprostać ciężkiej

pracy sadzenia drzew lub zwykłych krzewów wiedzy na ziemiach w większości

przypadków będących raczej jałowym ugorem niż żyznym czarnoziemem.

(J.�Saramago)

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać. (M.Twain)

Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się

jego wpływ. ( H. Adams)
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Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie,

bo�któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym

dzieciom? (D. Beisser)

Państwo, które nie dba o nauczycieli i lekarzy, może już się zlikwidować.

(K.�Grochola)

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość,

dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych

do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania! (B. Conklin)

Zawód pedagoga jest jednym z najbardziej niewdzięcznych zawodów na świecie.

Uczysz wbrew temu, którego uczysz. (…) I jeśli w tym zawodzie jest coś z powołania,

to to, że uczysz pomimo wszystko wytrwale, wiedząc, że zostaniesz doceniona przez

ucznia dopiero w przyszłości. (Z. Kucówna)

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze.

(B.�Cage)

Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się. (J. Kurczab)

Wojciech Tański
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Dąb 600-lecia – symbol pamięci
i�rozwoju wsi Glaznoty

Od kilku lat Glaznoty coraz bardziej otwierają się na
świat zewnętrzny. Spotkanie mieszkańców wsi i okolic
w�średniowiecznym kościele ewangelickim,
zorganizowane w listopadzie 2014 roku pod hasłem
„Nowe życie w dolinie Gizeli” dało początek procesom,
które spowodowały, że na Glaznoty zwróciły się oczy nie
tylko sezonowych turystów, ale i tuziemców, którzy
dotychczas obojętnie mijali tę wieś, co najwyżej kiwając
z żalem głową nad popadającym w ruinę wiaduktem
z�1909 roku, albo rzucając od niechcenia okiem
w�kierunku zatopionego w zieleni kościoła
ewangelickiego, uratowanego przed zagładą dzięki
inicjatywie Marka Kotańskiego. Bezinteresowna
współpraca wielu ludzi, jak też przychylność i inicjatywa
władz gminy Ostróda, przełożyły się na zainicjowanie
ZMIANY. Ta zmiana dokonuje się głównie w społeczności
lokalnej, a to już wielka zasługa sołtys, Grażyny
Pasikowskiej, i pastora, Krzysztofa Kopacza,
administratora gotyckiego kościoła wiejskiego. Kiedy
w�2015 roku, w ramach obchodów Europejskich
Dni�Dziedzictwa, udostępniliśmy mieszkańcom kamienny
Krąg Wspólnoty Kultur, a potem w latach 2017-2019
odbywały się artystyczne plenery malarstwa i rzeźby
w�kamieniu, działania tych dwóch osób powodowały,
że�akcje artystyczne stać się mogły częścią życia
codziennego wsi. Duża w tym także zasługa rzeźbiarki
Agaty Markos, która dzięki swej naturalnej empatii
i�niezwykłym umiejętnościom edukacyjnym wniosła do
działań artystycznych ducha integracji społecznej.

W 2020 roku, z najróżniejszych powodów, w tym także
panującej pandemii, nie doszedł do skutku kolejny plener
artystyczny. W związku z tym, że rok 2019 był dla Glaznot
rokiem jubileuszowym, bo wieś obchodziła swoje 690-
lecie, inicjatorzy aktywności glaznockich (Alicja
Szarzyńska i Wiesław Skrobot) zaproponowali
zorganizowanie skromnej symbolicznej uroczystości, która
byłaby także okazją do otwarcia nowego etapu
współpracy z mieszkańcami wsi. Ten nowy etap ma swój
ważny wymiar materialny. W 2019 roku Gmina Ostróda
wykupiła z rąk prywatnych dom z ogrodem, należący
przed wojną do Alfreda Symanczyka, nauczyciela i kantora
w pobliskim kościele, a przez wiele lat po wojnie
zamieszkany przez rodzinę sołtysa wsi, Klemensa
Soboczyńskiego. W budynku tym powstanie miejsce
spotkań „Dom nad Gizelą. Centrum Interpretacji
Dziedzictwa”, które będzie służyć kultywowaniu
tożsamości kulturowej metodami aktywności artystycznej
oraz budowaniu świadomości społeczno-ekonomicznej
mieszkańców Glaznot i okolic.

W sobotę 20 czerwca 2020 roku o godz. 13.00
mieszkańcy wsi zgromadzili się koło gotyckiego kościoła,
przy dębie, który w 1929 roku z okazji 600-lecia Glaznot
zasadzili dawni glaznotczanie. Na spotkanie przybyli także
zastępca Wójta Gminy Ostróda, Grzegorz Kastrau, pastor
Krzysztof Kopacz, pastor Zbigniew Reichelt z synem
Tomaszem oraz Kurt Komogowski, przez lata walczący o
uratowanie popadającego w ruinę glaznockiego kościoła.

Nasze spotkanie utrwaliła dzielna ekipa Telewizji
Społecznej Rzecz Jasna, już zwyczajowo obecna
w�ważnych dla społeczności lokalnych momentach.

W sąsiedztwie jubileuszowego drzewa, siłami wszystkich
mieszkańców i gości, wkopana została tablica
informacyjno-edukacyjna sfinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w�Olsztynie za pośrednictwem Olsztyńskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej (Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli). Każdy uczestnik spotkania
miał możliwość wbicia łopaty w miejscu, gdzie ustawiono
następnie pamiątkową tablicę. W 2017 roku, z inicjatywy
Alicji Szarzyńskiej, koło dębu 600-lecia posadowiono
piękny okaz granitu rapakiwi odmiany wyborgit, który
podarował wsi Kazimierz Marszelewski, właściciel Kopalni
Kruszywa „Glaznoty”. Drzewo i głaz to dwa symbole
trwałości i kontynuacji wysiłków dla rozwoju Glaznot.
Podkreśleniu znaczenia tych symboli i uświadomieniu
tego gościom coraz liczniej odwiedzającym Glaznoty
służyć będzie wkopana 20 czerwca 2020 roku skromna
tablica.

Po wkopaniu tablicy uczestnicy spotkania odwiedzili
gościnny jak zwykle kościół ewangelicki, a potem długo
rozmawiali przy poczęstunku przygotowanym przez
gospodynie z Glaznot pod dowództwem sołtys Grażyny
Gasikowskiej, racząc się pysznym domowym ciastem
i�kiełbaskami pieczonymi w ognisku.

dr Wies³aw Skrobot

Pracownia Aktywnoœci Obywatelskiej i Dokumentacji

Dziedzictwa w Ostródzie
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Święty Jan Paweł II znany
i�nieznany - c.d. artykułu
z�poprzedniego numeru

Chociaż zapracowany, dołączył 7 czerwca 1939 roku
do Studia 39 - szkoły dramatu przy Krakowskim Teatrze
Branickim. Szkoła ta była swoistym rodzajem szkoły
aktorskiej dla amatorów. Grupa liczyła około 50 osób.
W�większości tworzyli ją studenci. W trakcie zajęć uczyli
się ruchu i wymowy scenicznej oraz analizy tekstu.
W�planie zajęć znalazł się także śpiew i muzyka, a także
zajęcia praktyczne. Uczęszczał także na odczyty z kultury
żywego słowa. Zapisał się również do sekcji literackiej
Koła Filologii Polskiej, do Stowarzyszenia Miłośników
Języka Polskiego oraz Towarzystwa Bratniej Pomocy
Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Karol wciąż pisał. Twórczość poetycka była częścią
Jego życia. Wiersze i inne utwory zaczął przecież pisać
w�gimnazjum. Niestety, teksty nie przetrwały. Wiosną 1939
roku powstał pierwszy znany później tomik poezji
„Psauterz Dawida (Księga Słowiańska”, znany także jako
„Renesansowy psauterz”. Młody człowiek zadedykował
go zmarłej matce Emilii.

Stosunek do własnej twórczości ujawnia później, już
jako papież. Wielokrotnie będzie powtarzał: „Poezja to
wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić.
Obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie
w�porządku”.

Miał własne, zdecydowane poglądy. Przeciwstawiał się
brakowi tolerancji. Często, wbrew wszystkim, bronił
prześladowanych. Przeciwstawiał się segregacji rasowej
głoszonej przez ruchy prawicowe, w tym przeciwko
nałożeniu na studentów pochodzenia żydowskiego
restrykcji i usuwania z uczelni.

Uczestniczył w życiu literackim przedwojennego
Krakowa. Jest to czas działalności Tadeusza Paipera oraz
tworzenia się różnych grup literackich. Młodzi poloniści
drukowali swoje pierwsze teksty, organizowali wieczory
poetyckie i wieczory autorskie. Podczas jednego z takich
spotkań, Wojtyła czytał swoje wiersze. Zachował się afisz
pod tytułem „Drogą topolny most” informujący
o�wieczorze poetyckim odbywającym się 15 października
1938 roku w Sali Błękitnej Domu Katolickiego w Krakowie.
Należy przyjąć, że czytane wiersze były napisane jeszcze
w Wadowicach.

Przed wybuchem wojny, Wojtyła w okresie od 27
września do 3 października 1938 r. odbył z kolegami,
jako członek Legionu Akademickiego, podstawowe
szkolenie wojskowe. Kolejne szkolenie miało miejsce
w�lipcu 1939 r. Legia Akademicka stacjonowała
w�miejscowości Ożomla pod Lwowem, gdzie wraz
z�towarzyszami budował szkołę dla mieszkańców
pochodzenia ukraińskiego. Nie był to Jego pierwszy
kontakt z wojskiem. Oprócz przysposobienia
w�gimnazjum, odbył rok wcześniej kurs wstępny
przysposobienia wojskowego, a po zwolnieniu ze służby
czynnej, uczestniczył w cotygodniowych, dwugodzinnych
zajęciach Legii.

1 września 1939 r. rozpoczęły się naloty wzbudzające
panikę i ucieczkę z miasta. Wojtyła wraz z ojcem opuścił
miasto i dotarł pod Tarnobrzeg. Ze względu jednak na
stan zdrowia Wojtyły – seniora i sytuację w Polsce,
zdecydował o powrocie. Zastali okupowane przez
Niemców miasto.

Wojska hitlerowskie wkroczyły do Krakowa 6 września
1939 r. Metodycznie okradały Polaków i niszczyli ślady
kultury polskiej. Zachodnia część Polski została włączona
do Rzeszy, a pozostałe tereny do granicy określonej
w�pakcie Ribbentrop – Mołotow stanowiły Generalną
Gubernię. Kraków i Wadowice znalazły się po dwóch
stronach granicy.

Plan Niemców zakładał wyniszczenie okupowanego
kraju oraz zamianę ludności polskiej w niewolników
pracujących dla gospodarki niemieckiej.

26 października 1939 r. Niemcy nałożyli na ludność
polską obowiązek pracy. Obowiązek ten dotyczył osób
od 18. do 60. roku życia. Wskazane osoby wykonywały
prace drogowe, kolejowe i rolne. Za przymusową pracę
przysługiwało wynagrodzenie w wysokości uznanej jako
słuszna. Inaczej było w przypadku osób wykonujących
„stałą pożyteczną pracę”.
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W przypadku obywateli polskich pochodzenia
żydowskiego „przymus pracy” dotyczył nawet dzieci
powyżej 12. roku życia. Jak to określono „w celach
wychowawczych” na dwa lata.

Brak podporządkowania się przepisom skutkował
karami: więzieniem i grzywną, a w przypadku Żydów
ciężkim więzieniem i konfiskatą całego majątku.

Kolejnym etapem była „likwidacja” Kościoła oraz
inteligencji polskiej. Rozpoczęły się liczne aresztowania.
W listopadzie władze okupacyjne zaprosiły wszystkich
wykładowców do Collegium Novum na wykład jednego
z uczonych niemieckich. Był to podstęp. Wszystkich
zgromadzonych aresztowano i wywieziono do obozu
koncentracyjnego. O studiowaniu nie było mowy. Karol
Wojtyła nie mógł kontynuować nauki na polonistyce.
Szukał pracy, aby utrzymać siebie, schorowanego ojca
i�nie być wywiezionym na roboty.

Karol od połowy września szukał pracy zapewniającej
Ausweis. Ojciec nie otrzymywał emerytury. Pracy jednak
przez kilka miesięcy nie mógł znaleźć. Próbował
w�otwartych jeszcze teatrach i u osób prywatnych.
Dopiero w sierpniu 1940 roku otrzymał pracę gońca. Praca
ta jednak nie chroniła przed wywiezieniem na roboty.

Pomimo trudnej sytuacji, pisał wiersze i sztuki
sceniczne. W tym czasie napisał trzy dramaty: Daniel,
Hiob i Jeremiasz. Przetłumaczył także z greki na polski
„Edypa” Sofoklesa. Trzeba pamiętać, że odebrał
klasyczne wykształcenie. Znajomość łaciny i greki wyniósł
z gimnazjum.

Sytuacja Karola zmieniła się po interwencji przyjaciół.
W Krakowie zakładem dającym Ausweis była belgijska
firma Solvay, przejęta przez władze okupacyjne i zmieniona
na Wschodnioniemieckie Zakłady Chemiczne.
Produkowano w niej sodę kaustyczną – składnik
materiałów wybuchowych. Do produkcji wykorzystywano
wapień z kamieniołomów w Zakrzówku, znajdującym się
na południe od Dębik i tam właśnie we wrześniu 1940
roku został zatrudniony Wojtyła jako robotnik fizyczny.

Wojtyła, wraz z kilkoma innymi intelektualistami,
pracował przy transporcie bloków skalnych. Pracę tę
otrzymał dzięki wstawiennictwu Jadwigi Lewaj, która
poleciła go dyrektorowi oddziału – Polakowi, Henrykowi
Kułakowskiemu, którego Niemcy „zostawili” ze względu
na Jego wiedzę i umiejętności. Tad Szulc w książce „Jan
Paweł II” podaje także nazwisko innego pracownika,
Solvaya, który miał opłacać gestapo, aby nie zwracało
uwagi na zatrudnionych polskich młodych studentów.

Karol otrzymał Ausweis oraz deputaty, zwane
„suplementami”, które przyznawane były osobom
wykonującym ciężką pracę fizyczną. Składały się na nie:
porcja żylastego mięsa, kilka kilogramów czarnego
chleba, marmolada, papierosy i litr wódki. Te ostatnie,
papierosy i wódkę, wymieniał na słoninę.

Pracował od 8.00 do 16.00. Z Tynieckiej do
kamieniołomów szedł godzinę. Nawet zimą. Robotnicy
w ciągu dnia mogli przebywać pod dachem i ogrzać się
jedynie przez 15 minut. Jedli wtedy przyniesione przez
siebie jedzenie.

Pomimo ciężkiej pracy, Karol wraz z kolegami nie
zapomniał o teatrze. Na spotkaniach w domu Kydryńskich
czytano klasyczne polskie dramaty. Przygotowywano się
również do tajnego wystawienia sztuki Norwida.
Tak�w�połowie roku 1940, w Krakowie, powstała
podziemna grupa teatralna.

Ojciec przyszłego papieża zmarł na atak serca 18 lutego
1941 roku. Syn po powrocie z pracy zastał go martwego.
Niespełna 21- letni Wojtyła pozostał sam. Po pogrzebie
zamieszkał w domu Kydryńskich, którzy wcześniej
pomagali Mu w opiece nad ojcem.

Przyjaciele Wojtyły martwili się. Jak napisał później we
wspomnieniach ks. Mieczysław Maliński: „Wojtyła
codziennie po pracy w kamieniołomach chodził na leżący
na drugim brzegu Wisły cmentarz, żeby pomodlić się na
grobie Ojca. Żywił obawy, że Wojtyłę spotka coś złego,
był bowiem kompletnie rozkojarzony”.

Wiosną 1941 roku, dzięki staraniom dyrektora
kamieniołomów w Zakrzówku, Karol został przeniesiony
do lżejszej pracy. Pomagał przy zakładaniu ładunków
wybuchowych. Każdą wolną chwilę pomiędzy wybuchami
poświęcał na czytanie. Był przecież zaangażowany
w�działalność podziemnego teatru, za co mógł trafić do
obozu koncentracyjnego. Doświadczenia wyniesione
z�pracy w kamieniołomach opisze później
w�czteroczęściowy poemacie „Kamieniołom”.

Lato 1941 r. przyniosło zmiany w życiu Karola Wojtyły.
Mieczysław Kotlarczyk wraz z żoną przekroczył nielegalnie
granicę i dotarł z Wadowic do Krakowa. Kotlarczykowie
na prośbę Karola zamieszkali na Tynieckiej. Drugą zmianą
było przeniesienie Wojtyły do pracy w głównej fabryce
położonej w Borku Fałęckim.

Obecność Kotlarczyka stała się „iskrą” powstania
22�października 1941 roku Teatru Rapsodycznego.
Sztuki�wystawiano po domach krakowskich. Wystawiono:
„Króla Ducha”, „Beniowskiego”, dramat „Samuel
Zborowski”, „Hymny” Kasprowicza, „Pana Tadeusza”.
Występy tego podziemnego teatru oglądali: Jerzy Braun,
Wiesław Gorecki, Zofia Kossak, Zdzisław Mrożewski,
Stanisław Pigoń, Witold Rowicki, Kazimierz Wyka i Jerzy
Turowicz oraz przedstawiciele Delegatury Rządu
Rzeczypospolitej na Kraj. Teatr miał się ujawnić po
odzyskaniu niepodległości. Do sierpnia 1944 roku
przeprowadzono: 100 prób, 22 przedstawienia oraz
7�premier.

Ten podziemny teatr nawiązał kontakt z Unią –
kulturalnym odgałęzieniem ruchu oporu. To dzieło Jerzego
Brauna – przedwojennego poety i dramaturga. Był to ruch
ideowo – kulturalny. Członkowie nie tylko działali na polu
kulturalnym, lecz pomagali ukrywać uciekinierów, w tym
i Żydów.

We wrześniu 1942 roku Wojtyła przekazał Kotlarczykowi
informację o wstąpieniu do tajnego Seminarium
Duchownego, a jednocześnie rezygnację z udziału
w�grupie teatralnej. W październiku został klerykiem.

Polityka okupanta wobec narodu polskiego oraz
Kościoła można zawrzeć w słowach wypowiedzianych
przez Konrada Heinleina – przywódcę Niemców sudeckich:
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„U was w Polsce jest tak – powiedział do biskupów,
składając ręce jak do modlitwy – Kościół i naród to jedno.
Musimy to rozerwać. Dlatego też bijemy raz w Kościół,
raz w naród, aby was zniszczyć. Musicie zginąć”.

Niemcy w prawdzie prowadzić seminaria, ale nie wolno
było przyjmować nowych kleryków ani nauczać teologii,
ani innych przedmiotów uniwersyteckich. Pozwalano tylko
mówić o czynnościach duszpasterskich. Klerycy więc
uczyli się sami, podejmując swoją codzienną pracę.
Egzaminy zdawali indywidualnie o wyznaczonych
terminach.

Wojtyła jako kleryk nie występował w teatrze.
Przygotowania do egzaminów nie pozwalały poświęcać
wiele czasu twórczości literackiej. Nie mniej jednak,
napisał w roku 1944 poemat „Pieśń o Bogu ukrytym”,
który uważany jest za Jego debiut literacki. Studiował
więc i pracował w Solvayu, i jeszcze przez pół roku
utrzymywał kontakt z teatrem. Rozstał się z nim w marcu
1943 roku. Pozostały tylko studia teologiczne i praca oraz
potajemna posługa duszpasterska.

Warto też wspomnieć o wydarzeniu, którego skutki
kilkadziesiąt lat później zostaną odczytane jako źródło
choroby Jana Pawła II. 29 lutego 1944 roku zmęczony
Wojtyła wracał po dwóch zmianach w fabryce do domu.
Został potrącony przez rozpędzoną niemiecką
ciężarówkę. Uderzył głową w brzeg krawężnika i stracił
przytomność. Pewnie by umarł, gdyby nie zobaczyła go
jadąca tramwajem kobieta. Pani Józefa Florek wybiegła
z pojazdu i sprawdziła oddech potrąconego. Zatrzymał
się także niemiecki oficer, który udzielił pomocy i nakazał
zatrzymanemu kierowcy przewiezienie młodego człowieka
do szpitala. Karol Wojtyła nigdy nie poznał nazwiska tego
niemieckiego oficera.

Był w ciężkim stanie. Zdiagnozowano wstrząśnienie
mózgu. Pozostawał nieprzytomny przez 10 godzin.
W�szpitalu pozostawał przez dwa tygodnie, a potem
kolejne tygodnie musiał poświęcić na rekonwalescencję.

1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie.
Niemcy, w obawie przed powstaniem w Krakowie,
rozpoczęli masowe łapanki. Nie odbywały się one tylko
na ulicach. Żołnierze wdzierali się także do domów
i�mieszkań. Podobnie było na Tynieckiej. Karol
i�Kotlarczykowie byli w domu. Jak wspomniała później
Pani Kotlarczyk: „Prośby moje nie skutkowały – wspomina
- Jedynie Karol ukląkł i zaczął się modlić (…) W końcu
Niemcy wtargnęli do naszego dwupiętrowego domu (…)
Nie wiem, jak to się stało, ale do naszego pomieszczenia
nie weszli (…) Karol nadal klęczał pogrążony w modlitwie,
a mój mąż nieruchomo siedział przy stole”.

Ta sytuacja sprawiła, ze arcybiskup Sapieha zgromadził
kleryków seminarium w swoim pałacu biskupim. Wojtyła,
w asyście przyjaciół wypatrujących patroli niemieckich,
udał się na miejsce nowego pobytu. Klerycy mieli
pozostać w pałacu do końca wojny. Wojtyła więc przestał
pracować w fabryce. Wtedy zaczęli poszukiwać Go
Niemcy. Na szczęście, wspomniany wcześniej dyrektor
fabryki, na prośbę arcybiskupa Sapiehy, usunął nazwisko

Wojtyły z listy pracowników Solvaya i tym samym
uratował młodego człowieka przed aresztowaniem.

Tajne seminarium, umiejscowione w pałacu biskupim,
dawało schronienie i pozwalało studiować teologię oraz
rozwijać się duszpastersko do 18 stycznia 1945. Tego
dnia do Krakowa wkroczyli Rosjanie. Tajne seminarium
mogło więc wrócić do przedwojennego budynku
położonego u stóp Wawelu i stać się ponownie częścią
wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojtyła, w kwietniu 1945 roku, został asystentem na
wydziale teologii. Wrócił do pisania poezji. Dokończył
także rozpoczęty w tajnym seminarium poemat „Pieśń
o�Bogu ukrytym”. Opublikował go później anonimowo
w�latach 1946-1947 w miesięczniku „Głos Karmelu”. Myślał
o swojej przyszłości. Po raz kolejny zgłosił chęć wstąpienia
do zakonu Karmelitów. Spotkał się jednak z sprzeciwem
arcybiskupa Sapiehy, który 1 listopada 1946 r. udzielił
swojemu podopiecznemu święceń kapłańskich. Karol
Józef Wojtyła został księdzem.

Literatura:
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4. Zięba Maciej OP, Jestem z wami, Kompendium

twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła
II, Wydawnictwo M, Kraków 2010

Bo¿ena Osik

 W-M ODN w Olsztynie

Tajne nauczanie w KL Stutthof
- część druga

Na większą skalę nauczanie zaczęło funkcjonować na
początku 1944 roku, choć jeszcze w 1943 Halina
Strzelecka zorganizowała pierwszy kurs – kurs gotowania.
Pomagała jej Zofia Krukowska. Ta druga nie była
nauczycielką, ale świetnie znała język francuski i niemiecki,
pracowała przed wojną w biurze tłumaczeń i za działalność
konspiracyjną trafiła do obozu w grudniu 1942 roku.
Niestety nie udało jej się doczekać końca wojny. W 1944
zachorowała na dyfteryt i zmarła w Stutthof. Sam kurs
gotowania faktycznie był raczej kursem wymiany
przepisów kulinarnych, bo przecież więźniarki nie miały
do dyspozycji kuchni ani produktów. Zajęcia odbywały
się wieczorami, przy piecu. Kartki z przepisami więźniarki
chowały do sienników. Niestety nie zachowały się,
ponieważ zjadły je myszy.

Kolejnym kursem był kurs sanitarny. Anna Paszkowska
uczyła, jak leczyć tyfus, czy jak zapobiegać chorobom.
Pomagała jej Hela Chrzanowska instruując, m.in. co
powinno znajdować się w każdej apteczce. Paszkowską
pięknie wspominały nie tylko polskie więźniarki. Także
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Dunki, które przez jakiś czas pracowały w warsztacie ze
skórami i futrami, w którym wówczas funkcję kapo pełniła
lekarka, wspominały: „Była bardzo dzielna. Pracowałyśmy
bardzo powoli, czasem wręcz nieprawdopodobnie wolno,
więc raz po raz wymyślano jej i grożono wszelkimi
możliwymi nieszczęściami. Umiała jednak zawsze jakoś
wykręcić się tak, że robota nigdy nie posuwała się
szczególnie prędko. Była światła i pewna siebie, a przy
wszystkich zatargach stawała po stronie więźniarek
i�broniła ich”.

Halina Strzelecka czuwała nad organizacją nauczania.
To ona dawała przepisane wiersze więźniarkom, aby
uczyły się ich na pamięć a następnie je recytowały.
Ona�też miała dostęp do książek choć powszechnie nie
było wiadomo skąd je brała. Prawdopodobnie były to
książki pożyczane od mężczyzn osadzonych w obozie.
Rozpowszechnianie tej informacji nie było jednak
z�oczywistych względów bezpieczne, a i inne więźniarki
doskonale rozumiały potrzebę dyskrecji. W podobnych
sytuacjach osadzone nie naciskały na pozyskanie takiej
wiedzy.

Na terenie obozu Stutthof funkcjonowało
zorganizowane nauczanie na szczeblu szkoły
podstawowej. Najmłodsze więźniarki nauczano
indywidualnie. Maria Koszałkówna, kiedy trafiła do obozu
nie miała ukończonej szkoły podstawowej i nadrabiała
zaległości dzięki indywidualnym lekcjom, m.in. ze
Strzelecką i Banasiakową. Udało jej się zachować notatki,
w których zapisywała, np. najważniejsze daty z historii

Polski. Strzelecka wtajemniczała kolejne nauczycielki.
Matematyki uczyła Helena Jarocka. W jej wspomnieniach
każde miejsce było dobre, aby prowadzić nauczanie.
Z�jedną ze swoich uczennic, Lodzią Dąbrowską, uczyła
się w warsztacie szewskim, w którym obie pracowały.
Jarocka przerabiała z nią materiał szkoły średniej. Innych
dziewcząt uczyła matematyki na poziomie VI i VII klasy
szkoły podstawowej, ale już wieczorami, w sztubie.
W�warsztacie obozowym, gdzie wyrabiano pantofle ze
słomy pracowały inne nauczycielki: Jadwiga Rotecka -
Szewczukowa, Cecylia Ciesielska i Waleria
Felchnerowska. One również w czasie pracy urządzały
pogadanki z zakresu literatury i historii, prowadziły
wykłady na tematy religijne i etyczne. Strzelecka uczyła
natomiast języka polskiego i historii w zorganizowanym
kółku, czasem podczas spacerów. Do grupy objętej tym
nauczaniem należały m.in. siostry Koszałkówny,
Dembińska, Basia i Ela Jarocińskie, Fela Szykówna, Hela
Szutarska. Jedna z trzech sióstr, które trafiły do obozu
Stutthof - Maria Koszałkówna wspominała: „W czasie
pobytu w obozie brałam udział w tajnym nauczaniu.
Uczyła�mnie p. Halina Strzelecka i p. Lilka Banasiakowa.
Uczyły mnie głównie języka polskiego i historii. Z historii
zrobiłam sobie mały notesik, w którym notowałam
wszystkie ważniejsze daty z historii Polski. Języka
polskiego uczyłam się na klasykach polskich. Np. przez
pewien czas wieczorami po Bet ruhe czytano głośno
(szeptem) „Chłopów” Reymonta. Prócz tego
w�organizowanych występach początkowo tylko dla
naszej izby później i dla innych brałam udział recytując
wiersze, urywki prozy itp. W ostatnie święta Bożego
Narodzenia chodziliśmy po innych sztubach niosąc
nadzieję rychłego oswobodzenia”. Maria zapamiętała,
że�notatki trzeba było trzymać przy sobie, a w razie rewizji
przekazywano je z rąk do rąk. Dla bezpieczeństwa takich
zapisków nie można było zostawić np. w łóżku. Wiemy
również, że dziewczęta rozumiały wagę działań
edukacyjnych, powtarzały i uczyły się do następnej lekcji,
ponieważ były na swój sposób odpytywane. Maria
zapamiętała również, jak w podziękowaniu podzieliła się
czekoladą ze swoimi nauczycielkami. Taki rarytas – całą
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tabliczkę czekolady- otrzymała od pewnej Dunki - jej
mama, Maria i siostry przebywały w sztubie. Maria
Koszałkówna po wojnie, już w 1949 roku, uzyskała
świadectwo maturalne i próbowała dostać się na
Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytet w Poznaniu.
Niestety odmówiono jej początkowo wstępu ze względu
na przynależność do TOW „Gryf Pomorski”. Ostatecznie
udało jej się cel osiągnąć. Rodzina jednak żyła w ciągłym
napięciu ze względu na swoją wojenną przeszłość. Ojciec
jeszcze w latach 50. był nękany przez Urząd
Bezpieczeństwa. Sama Maria na początku lat 60. podjęła
pracę w Instytucie Geografii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu na etacie starszego asystenta
naukowo-dydaktycznego.

Wiadomo, że nauczanie obozowe odbywało się cały
rok. Elżbieta Marcinkowska-Szuca wspominała po wojnie,
że uczyła młode dziewczęta właśnie przy pracy, głównie
opowiadając im treść książek, ucząc je wierszy i piosenek
na pamięć. Nauczycielki w ogromnej większości dobrze
znały pracę tajnego nauczania zanim trafiły do obozu.
Agnieszka Recław wspominała, że zanim znalazła się
w�Stutthof również uczyła w ukryciu: „Wobec krwawego
terroru sprawa tajnego nauczania była sprawą bardzo
niebezpieczną. Ograniczała się prawie do nauczania
indywidualnego. Ja uczyłam czytać i pisać dzieci mojej
siostry, uczyłam Roty i Hymnu Polskiego, opowiadałam
o królach polskich. W okresie Bożego Narodzenia
przychodziły też dzieci sąsiadów – śpiewaliśmy kolędy,
Nie rzucim ziemi i jeszcze Polska nie zginęła”.

Dowody świadczące o prowadzonym nauczaniu
w�Stutthof znajdujemy i w dokumentach powojennych.
Jedna z nauczycielek, Stefania Ossowska, skierowała
pismo do Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego
w�Toruniu z prośbą o zaliczenie jej do wysługi emerytalnej
działalności w obozie. Pisała: „Starałam się w tym czasie
pracować w myśl złożonej służbowej przysięgi w 1925 r.
(…) W obozie tym prowadziłam wśród dziewcząt dalszą
pracę oświatowo-wychowawczą i społeczną
(przygotowanie tajnych uroczystości narodowych i świąt)”.
Jej działalność poświadczyć mogły więźniarki z całego
baraku żeńskiego w Starym Obozie. Po wojnie Ossowska

pracowała nadal w charakterze nauczycielki w Liceum
Pedagogicznym i Ogólnokształcącym w Tucholi.

Warto zauważyć, że nauka w Stutthof odbywała się nie
tylko w czasie „konkretnych lekcji”. Przy każdej okazji
młode więźniarki mogły liczyć na poprawianie wymowy
czy stylu. Każda dyskusja o świecie, normach moralnych
czy prawnych, książkach czy teatrze stawała się swoistą
nauką. Obcowanie z nauczycielkami na co dzień musiało
pozytywnie zaowocować w życiu młodych więźniarek.
Czasami więź przetrwała obóz. Anna Grochocka tak
wspominała po latach, w 1975 roku, tę obozową szkołę:
„Z ciocią Walą jestem stale w kontakcie i informuję ją
o�swoim życiu na bieżąco. Ja właściwie traktuję ją jako
moją drugą matkę(…) Cioci Wali zawdzięczam bardzo
dużo. Ona bowiem szlifowała mój charakter w obozie,
jak również moim koleżankom z rodzinki stutthofskiej(…)
żadna z nas nie zapomni tych chwil, a Cioci Wali nie
jesteśmy w stanie odwdzięczyć się za jej trud,
poświęcenie, które włożyła w nasze wychowanie obozowe
i na późniejsze życie (…) My do dzisiejszego dnia
śpiewamy jej obozowe piosenki, które mają swoją
wymowę tamtych dni; wiersze, co kształtowały nasze
serca, wpajając nam patriotyzm do Ojczyzny. Uczyła nas
również języka polskiego i historii. Czytałyśmy też głośno
„Chłopów” i wiele innych lektur(…) Było jeszcze wiele
kobiet, które nas uczyły: Halina Strzelecka, Lilka
Banasiak, Jadwiga Rotecka –Szewczukowa, Stefania
Ossowska, Ela Marcinkowska”.

Kobiety z pewnością próbowały wnieść do obozowego
koszmaru trochę normalności. Uczennice również łaknęły
tej zwyczajności; szukały małych radości, które zwykle
towarzyszą życiu młodych dziewcząt.

Wiele z nauczycielek miało za sobą doświadczenie
instruktorskie ZHP, działały w TOW „Gryf Pomorski” czy
AK. Jedną z nich była wspomniana tu Waleria
Felchnerowska. Nazywano ją w obozie „Ciocią Walą” lub
„Proboszczem”. Zanim trafiła do obozu uczyła śpiewu
i�wychowania fizycznego w Bydgoszczy. Prowadziła też
przy szkole w Wilczaku gromadę zuchową. W 1939
należała do Pogotowia Harcerek udzielając pomocy
uciekającym z Pomorza przed wojskiem niemieckim.
Nawiązała kontakt z ZWZ, potem AK i została łączniczką.
Na rozkaz organizacji podjęła pracę w Urzędzie Gminnym
w Osieku (niem. Ossiek, pow. starogardzki). Miała dostęp
do druków dowodów osobistych zatem mogła wystawić
dowód oryginalny na nazwisko osoby już nieżyjącej.
W�czasie wojennym, dla działających w konspiracji, rzecz
bezcenna. W ciągu dwóch i pół roku wystawiła setki
dokumentów i działalność ta była powodem jej
aresztowania w lipcu 1942 roku. W ręce niemieckie wpadł
Brunon Jasiński, komendant inspektoratu bydgoskiego
AK, z dowodem in blanco – ze zdjęciem, ale bez wpisu
nazwiska, za to ze stemplem Wali Felchnerowskiej.
W�obozie „Ciocia Wala” układała piosenki i wiersze,
czasem na zamówienie więźniów, innym razem były one
przygotowywane z okazji imienin czy świąt. Pisała też bajki
zarówno młodszym jak i nieco starszym dziewczynkom.
Kazimiera Rogozińska - Bartel wspominała: „Wala
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Felchnerowska fizycznie słaba, była bardzo ofiarna. Gdy
zauważyła, że młodsze koleżanki mają zaburzenia
nerwowe, zabawiała je dowcipami, wierszykami
i�piosenkami. Podziwiałam ją mówiąc: Skąd u Ciebie tyle
humoru. Powiedziała: to nie jest szczere, ale trzeba
ratować młodzież”. I tak „ciocia Wala”, np. dla Lodzi
Dąbrowskiej, która obóz znosiła dużo gorzej niż inne
dziewczęta, ułożyła bajkę „W domku nad morzem Lodzia
mieszkała”. Leokadia Dąbrowska nie była już dzieckiem,
kiedy trafiła do obozu za działalność konspiracyjną, razem
ze swoimi siostrami Jadwigą i Renatą w październiku 1942
roku. Miała wówczas około 19 lat. Potrzebowała jednak
wsparcia i Waleria Felchnerowska taką pomoc była
gotowa jej zaoferować. Zofia Kopeć, która znała
Felchnerowską z przedwojennej działalności w harcerstwie
wspominała: „W obozie Wala była spokojna, pogodna
i�swoim zwyczajem pomagała innym. Za cel swój
w�obozie obrała opiekowanie się najmłodszymi
i�najstarszymi współwięźniarkami”. Sama Waleria
Felchnerowska wspominała po wojnie: „Widząc rozpacz
matek i wielki smutek młodziutkich dziewcząt,
postanowiłam pocieszać i rozweselać moje
współwięźniarki”. Udało się szczęśliwie Felchnerowskiej
przeżyć obóz i „marsz śmierci”. W grudniu 1945 roku
wróciła do kraju ze Szwecji, a już w styczniu podjęła pracę
jako nauczycielka. W trudnych, powojennych czasach
znowu przyszło więźniarce obozu Stutthof świecić
przykładem; młodszych uczyć, jak zachowywać się
uczciwie i honorowo. Wzywana na UB i nazywana przez
funkcjonariuszy „głupią nauczycielką” uparcie odmawiała
składania zeznań przeciwko kolegom z pracy. Nie złamała
się, ale coraz bardziej zapadała na zdrowiu. Dawała jej
się we znaki choroba nerwowa, którą coraz trudniej było
ukryć także przed uczniami. W 1952 roku została
przeniesiona w stan spoczynku. W kolejnych latach
musiała walczyć o prawa przynależności do Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację, bo nawet tego

władze komunistyczne jej odmawiały. Zmarła w 1984 roku.
Przyjaciółkę z obozu, Halinę Strzelecką, przeżyła jednak
o blisko dwadzieścia lat. Strzelecka również do końca
życia pozostała sobą, stale była w coś zaangażowana,
pomagająca innym. Nie zapomniała także o dziewczynach
z KL Stutthof. Po wojnie zamieszkała w Szwecji, w Lund,
gdzie współpracowała z Polskim Instytutem Źródłowym
zbierając, m.in. relacje więźniów obozów
koncentracyjnych. Stamtąd wspierała swoje
współtowarzyszki obozowe wysyłając paczki, włączając
się w sprawy parafialne i szkolne. Kiedy umarła w 1968, w
mowie pogrzebowej, jej współpracownik, Błażej Kurowski
wspominając ją, chyba trafnie podsumował charakter tej
wyjątkowej kobiety: „Cały swój wolny czas poświęcała
myśli o innych, pomocy tym, którym było ciężko,
zarówno w jej ojczyźnie – Polsce, jak i w jej drugiej
ojczyźnie – Szwecji. Dla siebie nie zatrzymywała nic ani
czasu, ani pieniędzy. Był to człowiek miłości” i dalej
zwracając uwagę na fakt, że Strzelecka pracowała
i�planowała do ostatnich swoich dni, nie skarżąc się
nikomu na chorobę: „Nikt z nas nie był świadom, że
znajdujesz się nad przepaścią śmierci. Przecież nawet
przygotowałaś sobie program nauczania w mowie
ojczystej kilku miejscowych chłopców”.

Działalność oświatowa funkcjonująca w obozie tworzyła
coś na kształt alternatywnej rzeczywistości, lepszej,
zapamiętaj jeszcze z czasów wolności. To „drugie życie”
istniało, choć w różnym wymiarze, od początku działania
obozu. Organizowali je sami więźniowie. Aktywność ta
rozwinęła się w KL Stutthof na tyle, na ile pozwoliły
zaistniałe okoliczności, jak choćby liczba nauczycieli oraz
na ile władze obozowe były skłonne „przymknąć oko”.
Wysiłek nauczycieli choć to niemierzalne, niósł walor
wychowawczy, wzmacniał poczucie jedności,
podtrzymywał siłę pewnych norm, próbował
przeciwdziałać deprawacji obozowej i nie pozwalał
poddawać się. Działalność ta dla wielu więźniów stanowiła
integralną część codziennego życia w obozie. W miejscu,
które kojarzy się z gehenną, bestialstwem i dehumanizacją
działali nauczyciele i tajne nauczanie, a wszystko to weszło
do rutyny dnia codziennego. Nie wolno nam zapomnieć,
że wszystko to funkcjonowało w atmosferze głodu, chorób
i ciągłego lęku o życie. Mimo całego koszmaru obozowej
rzeczywistości trzeba zauważyć jeszcze i to, że dzięki
prowadzonym działaniom związanym z oświatą wielu
młodych ludzi dostało jakąś szansę na podniesienie
swojego poziomu wiedzy i umiejętności. Mogło to
zaprocentować po opuszczeniu obozu Stutthof, kiedy
ponownie usiedli w szkolnych ławach. Każda inicjatywa,
która walczyła z biernością była tu cenna. Skracała czas
oczekiwania na zakończenie wojny i wyjście z obozu,
odwracała uwagę od ciągłego zagrożenia śmiercią
i�wreszcie niosła jakiś powiew normalności.

dr Iwona JóŸwiak

W-M ODN w Olsztynie
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Z ¯YCIA SZKÓ£

Kreatywne trzeciaki
Pandemia koronawirusa zatrzymała cały świat

i�zamknęła wszystkie szkoły na długo. Dla wielu uczniów,
rodziców i przede wszystkim nauczycieli był to czas
stresów, zmartwień, ale też czas kreatywności
i�pomysłowości. Był to czas, kiedy zamiast szkolnej sali
musieliśmy pracować wiele godzin przy laptopie w domu,
a zamiast szkolnej tablicy pod ręką była tylko klawiatura,
myszka i telefon do stałego kontaktu z rodzicami.

Z pewnością był to czas na wiele przemyśleń, refleksji
i motywację do pracy.

Początkowo, jak zapewne wszyscy nauczyciele,
gubiłyśmy się w naszej nowej rzeczywistości.
Próbowałyśmy różnych sposobów nauczania, zaczynając
od stworzenia wirtualnego dysku z zadaniami,poprzez
wysyłanie prac na cały tydzień, aż w końcu wpadł do
głowy pomysł stworzenia bloga „Kreatywne trzeciaki”.
Zaskakujące jest to, że pomysł powstał bardzo szybko,
spontanicznie i na bieżąco był doskonalony na podstawie
własnych odczuć oraz opinii uczniów i rodziców.

Korzystając z częściowo darmowej strony wix.com
powstała strona internetowa, na której ku mojemu
zdziwieniu bardzo dużo zaczęło się dziać. Po niewielkich
namowach w pracy pomagały mi dwie nauczycielki
(Katarzyna Szostek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
oraz Izabela Rachuba - nauczyciel bibliotekarz). Dzięki
blogowi mogłyśmy codziennie wstawiać posty
z�konkretnymi zadaniami dla dzieci, które
realizowałybyśmy na lekcjach w szkole. Zarówno
powtórzeniowe, jak i nowe treści programowe starałyśmy
się przekazywać w czytelny, ciekawy i kreatywny sposób.
Nagrywałyśmy filmiki instruktażowe do konkretnych zadań
(z edukacji polonistycznej, matematycznej, plastycznej
czy w-f), korzystałyśmy również z gotowych filmów
dostępnych w Internecie, tworzyłyśmy prezentacje
multimedialne i korzystałyśmy przy okazji z platformy
edukacyjnej EDUELO, na której dostępne są dla uczniów
prezentacje, quizy oraz testy stworzone przez nauczyciela.
Do postów dołączone były zazwyczaj gry i zabawy
internetowe dostosowane do aktualnych tematów zajęć.
Pani Iza systematycznie nagrywała filmy, na których czyta
fragmenty lektury (jak to bywało w warunkach szkolnych)
i dzięki kontaktowi z ich autorem mieliśmy możliwość
wysłuchania osobistych pozdrowień, podczas których
autor opowiadał o powstaniu książki oraz zainicjował
wyzwanie z afrykańskimi turbanami. Na koniec każdego
tygodnia między innymi dzięki stronie www.genial.ly
powstawało podsumowanie i na blogu pojawiał się post
w postaci filmów ze wszystkimi pracami uczniów,
wykonanymi w danym tygodniu. Zależało nam na tym,
by wszyscy uczniowie i ich rodziny mogły zobaczyć efekty
ich często wspólnej pracy. Dzięki nim właśnie na blogu
powstały zakładki o naszych pupilach, doświadczeniach,
eksperymentach i mojej ulubionej książce. Wspaniałym
zaskoczeniem był fakt, że uczniowie chętnie włączyli się
w organizację różnych uroczystości i akcji szkolnych:
Dzień Tańca, Dzień Świadomości Autyzmu, Dzień Ziemi,
Ciekawa Lekcja Przyrody, Dzień Dziecka, Święta Majowe,
Dzień Europy czy 75-lecie istnienia naszej szkoły. Zgodnie
z potrzebami prowadziłyśmy zajęcia on-line poprzez
stronę meet.jit.si, odciążając w ten sposób rodziców
podczas codziennego wsparcia i pracy ze swoimi
pociechami. Mimo wielu obaw, stresujących i niepewnych
sytuacji praca zdalna w taki sposób dała mi, moim
koleżankom z pracy, uczniom i rodzicom wiele satysfakcji
i uśmiechu, ponieważ w tak nagłych zmianach wszyscy
zdaliśmy egzamin ze zdalnego nauczania na szóstkę!
Oczywiście bez zbędnego przeciążenia edukacyjnego.

A to nasze refleksje na temat nowego doświadczenia.
„Głównym celem bloga była chęć kreatywnego
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i�ciekawego przekazania treści programowych oraz
zachęcenie uczniów do aktywnego włączania się w
realizację tych treści. Przyznam szczerze, że miałam duże
obawy podczas jego prowadzenia i ciągle towarzyszyły
mi myśli, czy wszystko robię dobrze. Człowiek całe życie
uczy się na błędach i zapewne kilka takich błędów tutaj
się pojawiło. Jednak dzięki rodzicom i moim wspaniałym
uczniom wszystko na bieżąco mogłam korygować. Czas
nauczania zdalnego był dla mnie okresem twórczości,
kreatywności oraz łamania pewnych własnych barier.
Jestem dumna z dzieciaków, rodziców oraz moich
koleżanek, bo bez nich nie udałoby się naszej szkole
zdobyć certyfikatu „Zda(o)lnej Szkoły”. Wiem jedno! - na
pewno wiele rzeczy wykorzystam w tradycyjnej szkolnej
rzeczywistości.”

Joanna Wiœniewska – nauczyciel edukacji

wczesnoszkolnej Szko³a Podstawowa nr 1 im. Ryszarda

Knosa³y w Olsztynie

„Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela kreatywności,
elastyczności oraz gotowości do podejmowania nowych
wyzwań. Dla mnie, nauczyciela z prawie 30 - letnim stażem,
było to zdalne nauczanie. Największą trudność sprawiło
mi nagrywanie filmików instruktażowych dla moich uczniów.
Początkowo czułam się niekomfortowo mówiąc do kamery,
a nie bezpośrednio do dzieci.

Z czasem jednak, i takie działania stały się normalnością
oraz przynosiły mi satysfakcję. Motywujące również było
to, że także rodzice aktywnie włączali się w realizację
naszych projektów. Oczywiście największym wparciem
w�nauczaniu zdalnym była współpraca z moimi
koleżankami: Joanną Wiśniewską oraz Izabelą Rachubą.
Jak głosi słynne porzekadło - co dwie głowy to nie jedna -
we wszystkich podejmowanych działaniach mogłam liczyć
na ich pomoc, za którą bardzo dziękuję.”

Katarzyna Szostek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szko³a Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosa³y

w Olsztynie

„Zdalne nauczanie okazało się wyzwaniem. Cieszę się,
że udało mi się zmobilizować dzieci do słuchania
fragmentów tekstów literackich, układania do nich pytań
i�rysowania ilustracji. Nic jednak nie zastąpi
bezpośredniego kontaktu i storytellingu w klasie. Wtedy
właśnie widać prawdziwe emocje dzieci, czują się
bezpiecznie, rozwijają kreatywność, wyobraźnię. Dzięki
zdalnemu nauczaniu udało się nawiązać współpracę
z�wybitnym pisarzem, podróżnikiem, Łukaszem
Wierzbickim. Mam nadzieję, że jeszcze zrealizujemy nie
jeden wspólny projekt. Do pracy na blogu włączyli się
również inni nauczyciele i ludzie kultury, dzieląc się swoją
wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami. Ważnym ogniwem
zdalnego nauczania byli rodzice, bez ich pomocy,
zaangażowania i wsparcia nie byłaby możliwa nasza praca,
projekty i uroczystości szkolne, które wspólnie
przygotowywaliśmy.”

Izabela Rachuba – nauczyciel bibliotekarz  Szko³a

Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosa³y w Olsztynie

Akcja Caritas

w Butrynach

„Wakacyjne Mi³osierdzie”

Joanna Thamm z Tostedt (Dolna Saksonia) już od 2008
roku wspiera działalność Szkolnego Koła Caritas Bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki w Butrynach. Kolejna edycja akcji
„Wakacyjne Miłosierdzie” sprawiła, że Pani Joanna po
raz kolejny doposażyła naszą szkolną kuchnię 150 kg
artykułów spożywczych.

Nasza darczyni jest pracownikiem Parafialnego Zespołu
Caritas działającego przy parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Tostedt, w diecezji Hildesheim. Jesteśmy jej
wdzięczni i Parafialnemu Zespołowi Caritas w Tostedt za
wspieranie dożywiania uczniów Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Butrynach od tylu lat. Pani Joanna
angażuje do akcji swojego męża i wnuczka.

Krzysztof Gajewski

opiekun SKC w Butrynach
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Kilka słów o pokonywaniu barier
w dobie zdalnego nauczania

Jak współpraca i innowacja mogą podnieść efekty
kształcenia i wychowania?

Jednak szklanka do połowy pełna! – jak zdalne
nauczanie wpłynęło na samodoskonalenia nauczycieli III
LO w Olsztynie, zacieśniło współpracę i zainspirowało
samych uczniów do nowatorskich rozwiązań.

„Co było - nie wróci i szaty rozdzierać, by próżno
Cóż każda epoka ma własny porządek i ład…” (https:/

/www.tekstowo.pl/piosenka, bulat_okudzawa,
aleksander_siergiejewicz_ puszkin.htm).

Właśnie te słowa Bułata Okudżawy zapadły mi
najbardziej w pamięć podczas wakacyjnego,
olsztyńskiego, koncertu zespołu „Piramidy”. Uważam, że
fragment ten doskonale, zarazem poetycko (nigdy dość
Poezji!), odzwierciedla nastroje wśród nauczycieli, którzy
ze spokojem podjęli trud zdalnego nauczania, pokonali
przeszkody, otworzyli się na innowacje z nim związane,
zainspirowali się do samodoskonalenia, a ono samo,
dozowane w umiarkowanych „dawkach”, stało się sprawcą
przyjemności. Gratulacje! (Jeśli się komuś nie udało,
poniższymi rozważaniami chciałabym zainspirować
nieprzechylnych tej formie nauczania.

 Wyżej wymienione pozytywne odczucia były (będą
dla Państwa!) możliwe dzięki współpracy wszystkich
nauczycieli. Dzięki skutecznym zabiegom (z prędkością
świata!) Dyrektor Danuty Gomolińskiej, ekspresowej pracy
Mistrzów Technologii i Cyfryzacji (ukłony dla: Arkadiusza
Ćwirko, Leszka Terleckiego), uzyskaliśmy szybko dostęp
do platformy Google G. Suite. Koleżanka Marta
Sarnowska i koledzy: Tomasz Kukliński i Bartłomiej
Puciłowski podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem
pracy (Classroom!) i przeszkolili nauczycieli w zakresie
korzystania. Panie pedagog i inni przedmiotowcy/
wychowawcy cały czas udzielali wsparcia i wskazówek
do pracy z poszczególnymi uczniami podczas zdalnego
nauczania (trudna sytuacja rodzinna, brak odpowiedniego
sprzętu, indywidualizacja nauczania itp.).

 W takich warunkach i w takiej atmosferze zdalne
nauczanie nie musi być przykrym obowiązkiem, a może
stać się przyjemnością, gdyż nie zostało zrzucone na barki
tylko jednego nauczyciela. Wprawdzie za jego zasadniczą,
najważniejszą, część – skuteczną realizację treści
z�podstawy programowej – odpowiada nauczyciel
przedmiotowiec, ale proces ten odbywa się w atmosferze
spokoju i poczucia bezpieczeństwa (masz w zasięgu ręki
przyjazną dłoń kolegów i koleżanek z pracy!).

Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób w naszej
szkole, już od marca, odbyło się wiele przedsięwzięć,
które szerokim echem odbiły się w środowisku lokalnym.
Nauczanie zdalne wcale nie przeszkodziło w realizacji
zamierzonych celów, wręcz przeciwnie: mobilizowało do
działania, czyli: wszystkie ręce na pokład!

Jednym z nich była organizacja Dnia Otwartego Szkoły,
który przekształcił się w Tydzień Otwarty (https://

www.youtube.com/watch?v=SLfHjwHbV2U) oraz
stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich
kreatywności, a tym samym wykorzystanie przez
nauczycieli nieszablonowych form pracy i doskonalenie
kompetencji kluczowych poza szkołą: akcja
pt.�„Challenge 2020 - jak nie odmówić POLONIŚCIE
w�dobie COVID – 19?”.

Wyzwania stały się bardzo popularne w dobie pandemii:
wśród artystów, celebrytów a nawet polityków. Działania
te zainspirowały nauczycieli i uczniów III LO w Olsztynie.
Zadaniem postawionym uczniom było kontynuowanie
wiersza zapoczątkowanego przez polonistę (do wyboru:
o analizie i interpretacji oraz tworzeniu form użytkowych).
Wiersze miały być związane z tematyką / motywem
zainicjowanym przez polonistę, a ich forma (rymy) nie
odbiegać od pierwowzoru. Propozycje wierszy spływały
za pośrednictwem Classroomu (GOOGLE G SUITE).

Dzięki turniejowi uczniowie doskonalili umiejętności
opisane w podstawie programowej w sposób
innowacyjny, pobudzający ich kreatywność, mogli
zaistnieć na forum szkoły (promowanie zdolnej
młodzieży), rozwijali talenty pisarskie, a to wszystko miało
działanie terapeutyczne – był to odpoczynek od trudów
lekcji w trybie zdalnym, przymusowej izolacji, stresu i lęku
wywołanego przez pandemię.

Oto owoce pracy:
Szkolny tomik poezji uczniów III LO im. Mikołaja

Kopernika w Olsztynie pt. „Challenge 2020 - jak nie
odmówić POLONIŚCIE w dobie COVID – 19?”  zapraszam
do Wędrówki po Krainie Wyobraźni Młodzieży III LO
w�Olsztynie. Humor i zdobyte umiejętności podczas pracy
zdalnej nie opuściły ich! Zobaczcie sami! Miłej lektury!

Autorzy:
Wyzywająca do działania: Ewa Kiryła, nauczycielka

języka polskiego; uczniowie: Paulina Luśnia, kl. I f,
Katarzyna Molesztak, kl. II b, Mateusz Fuks, kl. II b,
Dominika Zielińska, kl. I a, Jan Butkiewicz, kl. I a,
Katarzyna Zawojek, kl. I a, Julia Świdowska, kl. I a,
Diana Więcławik, kl. I a, Nikola Pawlicka, kl. I f, Julia
Dolat, kl. I a, Daniela Ostrowska, kl. I a, Lisa
VanDerBurgt, kl. I f, Anastazja Stefaniak, kl. I a, Zygmunt
Danielewicz, kl I a, Bartosz Soból, kl. I s (profil
sportowy), Paulina Grabarczyk, kl. II b, Zuzanna
Markowska, kl. I e (profil sportowy), Magdalena Łuksza,
kl. I f, Oliwia Golan, kl. I e (profil sportowy), Amelia
Myśliwiec, kl. I f

Tomik ukazał się nakładem Wydawnictwa MatSos
w�Olsztynie (Mateusz Sosnowy, kl. I f)

 Ewa Kiryła
Dumania o umiejętności interpretowania
Jeśli wiersz dobrze zrozumieć chcesz,
najpierw za określenie sytuacji lirycznej się weź:
kim jest podmiot, co w danym momencie czuje…
(już do zrozumienia sensu niewiele Ci brakuje!)
Na koniec… temat sformułuj odważnie
a środki stylistyczne dobieraj rozważnie!
O ich funkcji nie zapominaj…
I w tym momencie każdy poeta spogląda życzliwie,
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bo uczniowie odebrali wiersz właściwie.
Bogatsi przez to jesteście o nowe doznania
a poezja pokłady wrażliwości w Was wyzwala!
 Ciąg dalszy nastąpi………

Tak uczniowie III LO im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
– odpowiedzieli na wyzwanie:

Katarzyna Zawojek, kl. I a :
„Tylko dobrze zinterpretowany wiersz
 pozwala zrozumieć jego sens,
 więc jeśli tego dokonać chcesz,
 weź sobie do serca Pani Kiryły wiersz!
Julia Świdowska, kl. I a: „Unosi wysoko do gwiazd,
 a odbiorcę zachwyca jej piękny blask.
 Poeta chwałę dzięki swym utworom na wieki zyskuje,
 niejeden z nas nad emocjami w czasie czytania
 nie panuje!”
Paulina Luśnia, kl. I f:
„Więc jeśli w przyszłości, mój Drogi Kolego,
 będziesz chciał zrozumieć, co poeta miał w sercu,
 proszę Cię, pamiętaj o tym wierszu!”
Katarzyna Molesztak, kl. II b:
„Pani nas do pracy z wierszem pogania,
 by maturka w 2b nie była oblana.
 I choć w głowie tylko matma,
 to poezja jest dla nas piękna jak dama!”
Mateusz Fuks, kl. II b:
„Treść do głowy już przyswajam,
 czuję się jak Mickiewicz Adam.
 Przez co chwytam za „Dziady”
 i interpretuję je aż do przesady.”
Jan Butkiewicz, kl. I a:
„A wszyscy wiemy – Wrażliwość to wartość ważna,
 na wiele możliwości odbiór nam zezwala.
 Tak więc za interpretacje wiersza szybko się bierz,
 i jak najwięcej WIEDZY z niego weź!
Diana Więcławik, kl. I a:
„Skoro jak interpretować już wiesz,
 wnioski możesz układać jak chcesz”.
Nikola Pawlicka, kl. I f:
„Nowe umiejętności już posiadacie
 i swoje wiersze pisać zaczynacie”.
Julia Dolat, kl. I a:
„Co poeta chciał przekazać,
 jaką drogę nam dziś wskazać.
 by na co dzień z dobrych rad,
 mógł korzystać cały świat”.
Daniela Ostrowska, kl. I a:
„Wszystko czego się nauczycie, nie będzie nużące,
 a na egzaminie dojrzałości będzie jasne jak słońce”.
Lisa VanDerBurgt, kl. I f:
„Teraz i wy zacznijcie wiersze pisać,
 by polonistka zaczęła głową kiwać (na tak!).
 A ty dalej interpretacją się przejmujesz?
 Po co? Przecież wszystko już umiesz!”
Anastazja Stefaniak, kl. I a:
„Gdy interpretację wiersza zgłębić chcesz,
 środki stylistyczne zbadać musisz też.

 Epitety, metafory, hiperbole, ożywienia,
 wszystkie tworzą ścieżkę zrozumienia!”
Zygmunt Danielewicz, kl. Ia:
„Przychodzi duma, wewnętrzna chwała.
 Zdobędziecie chlubę, a to nagroda niemała”.
 Bartosz Soból, kl. I s:
„I choć jesteśmy w tej chwili od tego z dala,
 to jednak bliskie są nam różne wrażliwości i doznania.
 Choć czasem głowa ich nie rozumie,
 to serce czuje i wtedy człowiek się buntuje”.
 Paulina Grabarczyk, kl. II b:
„Więc jeśli przeczytasz wiersz do kolacji.
 to nauczysz się prawidłowej interpretacji.
 Przyda Ci się to w życiu i na maturze,
 więc szukaj, przyjacielu, wsparcia w literaturze”.
Zuzanna Markowska, kl. I a:
„W podręczniku informacje doczytaj,
 a jak masz pytania, to śmiało pytaj.
 Gdy wszystkiego się już dowiesz,
 wiersze zacząć czytać (i pisać) możesz”.
Magdalena Łuksza, kl. I f:
„I każdy maturzysta jest pełen przekonania,
 że i on na maturze zasłynie jako mądrala”.
Oliwia Golan, kl. I e:
„Interpretacji utworów może być wiele,
 Lecz wszyscy mówią o tym samym dziele”.
Amelia Myśliwiec, kl. I f:
„Kiedy zaczynam interpretować wiersze,
 pierwsze zwrotki są dla mnie najtrudniejsze.
 Każda kolejna jest łatwiejsza
 i ból mojej głowy się zmniejsza”.

Ewa Kiryła
 Rozważania o umiejętności życiowego
 Jeśli informacje zwięźle przekazać chcesz,
 za pisanie form użytkowych się bierz!
 Ogłoszenie i zaproszenie wiodą w nich prym,
 (w tym miejscu właśnie umknął mi rym!)
 Styl urzędowy w nich dominuje,
 a funkcja informatywna króluje!
 Chcesz coś szybko sprzedać, kupić (kogoś zap
 Pisania tych form m u s i s z się nauczyć!
 Ciąg dalszy nastąpi ………....

Tak uczniowie odpowiedzieli na wyzwanie:
Katarzyna Zawojek, kl. I a:
„Forma użytkowa, choć z pozoru prosta,
 droga do jej celu to nie zawsze jest błahostka.
 Wystarczy jednak kilka zasad poznać,
 by temu zadaniu bez problemu sprostać”.
Julia Świdowska, kl. I a:
„Zaproszenie jest jedną z nich wielce przyjemną,
 miejsce wydarzenia tam nie może być wiedzą tajemną.
 Nie zapomnij podać dnia ani godziny,
 wtedy przyjdą do ciebie gości tuziny!”
Paulina Luśnia, kl. 1f:
„Więc bierz mój kolego długopis i kartkę,
 i pisz urzędowo, pamiętaj – nie żartem!”
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Katarzyna Molesztak, kl. II b:
„I choć piszesz tylko ciągle w czatach
 i zamiast w słowach piszesz w skrótach,
 nie zapomnij o tym, draniu,
 jak wielka wartość jest w pisaniu!”
Mateusz Fuks, kl. II b:
„Pisać książki to jest banał!
 Napisz ogłoszenie Adam (że Adam Mickiewicz)!
 Melanż mi się tu szykuje ,
 piszę zaproszenie długie.”
Dominika Zielińska, kl. I a:
„Gdy zmienić coś w życiu swym chcesz,
 za pisanie CV się weź!
 Aby stworzyć odwołanie,
 trzeba najpierw umieć napisać podanie”.
Jan Butkiewicz, kl. I a:
„Ogłoszenie, przepis, instrukcja, zaproszenie,
 spotykane są chyba przez nas codziennie.
 Dlatego perfekcyjnie naucz się ich pisać,
 bo mogą Ci się wiele razy w życiu przydać!”
Diana Więcławik, kl. I a:
„Jeśli już wiesz, jak zaproszenie i ogłoszenie napisać,
 imię i nazwisko wystarczy dopisać”.
Nikola Pawlica, kl. I f:
„Gdy z tym radę sobie dasz,
 na pewno egzamin zdasz!
 Łatwo i lekko nie będzie,
 ale radę sobie dasz zawsze i wszędzie!”
Julia Dolat, kl. I a:
„Przydadzą się w przyszłości, to wiesz na pewno,
 pamiętaj o treści i formie – to jedno.
 Po drugie pisz z klasą i zgodnie z zasadą,
 a po tym wszystkim zjedz bułkę z marmoladą”.
Lisa VanDerBurgt, kl. I f:
„Bo kto wie? A może będziesz zaproszenie pisał?
 By swojej babci, na przyjęciu się trochę podlizał…
 Parę groszy do kieszeni wpadnie,
 a ty będziesz się bawił ładnie.”
Anastazaja Stefaniak, kl. I a:
„Ogłoszenie, zaproszenie,
gdzie nie spojrzysz, taka treść,
 musisz ładnie pisa, składnie, by wygodne życie wieść.
 Na bankiet nikt nie wpadnie, gdy zaproszeń sens nijaki,
 więc już dzisiaj, Przyjacielu, w pismach swych nadrabiaj

braki!”
Zygmunt Danielewicz, kl. I a:
„Zdania oznajmujące przyjmij proszę...
 oraz o kropkach pamiętaj, taką radę wnoszę”.
Bartosz Soból, kl. I s:
„Więc nauka pisania nie idzie w las
 i trzeba szybko ogłoszenie napisać, na czas.
 Chcę dobrze sprzedać mojego laptopa,
 aby nie była to przed rodzicami wtopa!”
Paulina Grabarczyk, kl. II b:
„Aby nie było błędów bez liku,
 sprawdź każdą pisownię w słowniku.
 Lecz gdy list piszesz do znajomego,
 nie musisz używać języka formalnego”.

Magdalena Łuksza, kl. I f:
„Pamiętaj, by podpis swój na końcu załączyć,
 by w powagę twojej pracy nikt nie śmiał wątpić!”
Oliwia Golan, kl. I e:
„Datę, miejsce i godzinę umieść w nich,
 by gość pojawił się na urodzinach (imieninach) Twych”.
Amelia Myśliwiec, kl. I f:
„Wyprzedaż planuję, ogłoszenia drukuję,
 do zakupów zapraszam! Wszem i wobec ogłaszam”.

Podsumowanie.

Jak widać zdalne nauczanie może stać się rodzajem
przygody, początkiem nowych doznań, źródłem inspiracji,
motywacją do samodoskonalenia się: zarówno dla
nauczycieli jak i dla uczniów. Nie będzie to mrzonką, jeśli
otworzycie się Państwo na współpracę. Coś magicznego
dzieje się, gdy współpraca odbywa się tak, jak powinna.
Zmieniamy wtedy rzeczywistość na lepsze, szybciej
znajdujemy błędy, lepiej wprowadzamy innowacje, a
realizowane zadania stają się skuteczne. Potwierdził to
kiedyś w swojej wypowiedzi były prezydent Stanów
Zjednoczonych F. D. Roosvelt: „ Ludzie pracujący razem
jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których
osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.

 Ewa Kiry³a

III LO im. Miko³aja Kopernika w Olsztynie

Zdalne Indywidualne

okiem dyrektora szko³y
Pani Ewa Kiryła, wspaniały polonista, wychowawca

i�bardzo skromny człowiek, zaprosiła mnie do podzielenia
się refleksjami o tym niezwykłym czasie pracy szkoły, jaki
rozpoczął się 12.03.2020 r. i trwał do 26.06.2020 r.
Pandemia koronawirusa spowodowała, że zamiast uczyć
młodzież w sposób znany, przewidywalny i wygodny dla
nas, musieliśmy bardzo szybko przejść na intuicyjne,
nowe, ciekawe, nie do końca opanowane nauczanie
zdalne.

Wszystko, co pani Kiryła napisała o pracy nauczycieli
III LO, jest szczerą prawdą. Towarzyszyły mi, a myślę,
że�nam wszystkim również, emocje od strachu (Jak sobie
poradzimy? Jak sensownie zorganizować pracę? ) przez
ciekawość (Jak to będzie? Jakie narzędzia wybrać?
Jak�się ich nauczyć? Co będzie efektywne? Jak będą
pracować uczniowie?) do satysfakcji z pracy i własnego
rozwoju.

Z punktu widzenia dyrektora szkoły dochodzą do głosu
jeszcze pytania: Jak ujednolicić zasady pracy?
Jak�zorganizować plan lekcji? Które zajęcia muszą być
prowadzone online? Jakie zasoby mają uczniowie
w�domu? Czy wszyscy mają dostęp do Internetu?
Jak�pogodzić pracę rodzeństwa na jednym komputerze?
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Kiedy prowadzić lekcje, aby rodzice też mogli zdalnie
pracować? Jeśli człowiek nastawia się na szukanie
rozwiązań, to je znajdzie. Jeśli do tego nie musi polegać
wyłącznie na własnym doświadczeniu, a może skorzystać
z mądrości i zasobów swoich nauczycieli, to musi się
udać. Jednak nie od razu Kraków zbudowano...

Mogę powiedzieć, że do zdalnego nauczania w 2020
roku przygotowywaliśmy się już od dawna. W 2009 r.
byliśmy pierwszą szkołą w województwie, która
zrezygnowała z dziennika papierowego na rzecz Librusa
- dziennika elektronicznego. Mogliśmy to zrobić, ponieważ
wcześniej nauczyciel informatyki, Arkadiusz Ćwirko,
pracując społecznie z naszymi uczniami w czasie wakacji,
rozprowadził po całej szkole kabel internetowy tak, aby
w każdej sali lekcyjnej był dostęp do Internetu. Potem
zrobiliśmy wszystko, żeby w każdej sali znalazł się
komputer, na którym nauczyciel w czasie rzeczywistym
będzie mógł pracować, zapisując temat, frekwencję i
oceny. Pozyskiwaliśmy komputery z różnych źródeł: z
leasingu, wymieniane w firmach, często nauczyciele,
kupiwszy sobie nowy sprzęt, stary, sprawny darowali
szkole. Takie zaplecze realnie usprawniło pracę
nauczycieli, rodzice mogli na bieżąco śledzić obecność
uczniów w szkole i ich oceny. Uczniowie zyskali dostęp
do kalendarza klasówek i sprawdzianów.

Na początek wyżej opisane zasoby wystarczały, ale
apetyt rośnie w miarę jedzenia. Marzyliśmy o nowszych,
szybszych, wydajniejszych komputerach i innym
wyposażeniu klas. Trzeba mieć marzenia, bo one się
spełniają! Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Olsztynie, będąc organizacją pożytku publicznego, od
2003 r. wspiera działalność szkoły. Przez te lata
Stowarzyszenie przekazywało szkole różne sprzęty, m.in.
telewizor plazmowy, który pełnił funkcję naszej pierwszej
tablicy multimedialnej. Dostaliśmy sześć rzutników
multimedialnych, potem cztery piękne tablice
multimedialne i wszyscy nauczyciele przeszli szkolenia z
obsługi tych sprzętów, które do dziś działają. Żeby
korzystać z tych narzędzi, nauczyciele uczyli się tworzyć
własne materiały do prezentacji.

W dalszym rozwoju szkoły ważnym momentem było
wygranie konkursu na dofinansowanie Projektu „e-LO3” z
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach
Projektu III LO pozyskało 322.000 zł. 40% kwoty mogliśmy
przeznaczyć na zakup sprzętów IT, resztę na szkolenia
dla uczniów i nauczycieli. Wyposażyliśmy pracownię
informatyczną w komputery Apple iMac, zakupiliśmy
kolejne trzy tablice multimedialne, rzutniki z ekranami,
kupiliśmy laptopy do pracy służbowej nauczycieli.
Kupiliśmy mobilną pracownię IT, która stała się hitem
wśród nauczycieli. Pracownia składa się z 17 tabletów
Apple iPad 3 zapakowanych do walizki z kółkami, dzięki
czemu łatwo można ją przemieszczać po szkole.
Dodatkowo wieczko walizki jest ładowarką dla tabletów.

W ramach Projektu „e-LO3” nauczyciele odbyli ponad
490 godzin szkoleń. Szkolenia (40-godzinne) były
prowadzone na zasadzie warsztatów, gdzie każdy

nauczyciel samodzielnie pracował przy komputerze.
Tematyka doskonalenia służyła przygotowaniu nauczycieli
do wykorzystania zakupionego sprzętu m.in.: „Tworzenie
ciekawych materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem
zasobów Internetu”, „e-Bezpieczni”, Warsztaty z zakresu
dziennikarstwa internetowego „Newsletter szkolny”,
warsztaty „Filmowanie i montaż”, „Projektowanie i
realizacja kursów e-learningowych”, „Networld – WOS w
XXI wieku”, „Polonisto – blog!”, „Dziennikarstwo – sztuka
w sieci”.

Zakup wyposażenia IT i przejście szkoleń od stycznia
2017 do czerwca 2018 roku były krokiem milowym w
kontekście informatyzacji pracy nauczycieli III LO i ich
rozwoju zawodowego. Mam ogromną satysfakcję z
przygotowania Projektu „e-LO3” i kierownia nim.
Poświęciłam na to bardzo dużo czasu, ale było warto,
dużo się także nauczyłam, zdobyłam nowe
doświadczenia.

Tu chcę wrócić do początku roku 2019/2020.
Wszystko, co wydarzyło się w mojej pracy zawodowej
przed lockdownem, miało znaczenie. Przeszłam
intensywny, kilkumiesięczny kurs coachingu, który
pokazał mi nowy, niezwykle przyjazny, oparty na
współpracy sposób zarządzania szkołą. Podczas wakacji
zdecydowałam się wziąć udział w szkoleniu z
kompleksowego wspomagania szkoły, co pozwoliło mi
z nowej perspektywy spojrzeć na pracę naszego liceum i
potrzeby nauczycieli. Ze względu na przyjęcie do szkoły
podwójnego naboru (absolwentów gimnazjów i szkół
podstawowych) zatrudniłam 20 nowych nauczycieli. Ważne
są dla mnie dwie wartości szacunek do człowieka i
budowanie dobrych relacji. Spędzamy w szkole połowę
życia i powinien to być dobry czas. Wiedziałam, że nowi
i starsi nauczyciele muszą się poznać i polubić, aby mogli
ze sobą współpracować. Postawiłam sobie za cel
nadrzędny w nadzorze kształcenie kluczowej kompetencji
współpracy i potraktowałam to poważnie. Na wyjazdowej
radzie omówiliśmy wszystkie kompetencje kluczowe,
korzystając z aktywizującej metody JIGSOW, czyli
układanki. Wszyscy pracowali, atmosfera sprzyjała
integracji, a nowa metoda pracy została przyswojona i
wiem, że nauczyciele korzystają z niej na swoich lekcjach.
Doświadczywszy samemu dobrej współpracy, potrafimy
uczyć tej kompetencji swoich uczniów, a relacje z
rodzicami również wchodzą na inny poziom.
Wykorzystałam poznane narzędzia coachingowe, aby
zbudować w nowym zespole poczucie bezpieczeństwa i
wzajemnego zaufania.

Na takim fundamencie mogliśmy wspólnie uczyć się
nowych narzędzi kształcenia na odległość, nikt nie bał
się pytać i eksperymentować, ekscytujące było nauczyć
się czegoś nowego i od razu wypróbować to w interakcji
z uczniami (np. wysłać formularz i patrzeć jak spływają
odpowiedzi czy przygotować sprawdzian, którego nie
trzeba drukować, a można ocenić i odesłać każdemu
uczniowi z komentarzem). Poza dyskiem G Suite i jego
aplikacjami (Classroom, kalendarz, MEET), nauczyciele
korzystali z komunikatora Zoom, Messenger, Quizziza,
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Kahoota, Quizleta, dziennika Librus i poczty elektronicznej.
Dzięki współpracy mogliśmy rozsądnie zaplanować
pracę. Bardzo szybko wszyscy uczniowie i nauczyciele
otrzymali od naszego informatyka oficjalne, służbowe
adresy mailowe na poczcie Gmail w G Suite, co pozwoliło
identyfikować uczestników lekcji i prowadzić monitoring
frekwencji. Prowadząc zebrania Rady Pedagogicznej
online korzystałam z modułu Ankiety w Librusie – świetne
narzędzie do głosowania, nie pokazuje jak kto głosował
(zapewnia bezpieczeństwo i anonimowość) i natychmiast
podaje wyniki głosowania.

Mieliśmy, podobnie jak inne szkoły, różne trudności
do pokonania. Na początku badaliśmy jak zaopatrzeni
w�sprzęt IT są uczniowie i nauczyciele, uruchomiliśmy
wypożyczenia szkolnych laptopów i tabletów.
Dla�wszystkich nie starczyło, uczniowie musieli pracować
na zmianę z rodzeństwem. Z kilkorgiem uczniów
pracowaliśmy za pomocą drukowanych kart pracy.
Mieliśmy również sygnały o braku dostępu do Internetu
z�tych miejscowości, gdzie nie ma stałych łączy.
Zidentyfikowaliśmy również poważny problem
zaopatrzenia w sprzęt IT podopiecznych z domów
dziecka. Dzięki wsparciu Kapituły Stypendium im. Marcina
Antonowicza, podopieczna takiej placówki, nasza
uczennica dostała na własność nowy laptop do pracy
online. Odpowiedzialnym zadaniem szkoły jest
organizacja nauczania indywidualnego. Co roku kilkoro
uczniów korzysta z tej formy pracy. Prawo zobowiązuje
nas do realizacji nauczania w domu ucznia. W 2014 r.
III�LO zgłosiło do KO w Olsztynie innowację „Wspomaganie
nauczania indywidualnego metodami online”, ponieważ
wielu naszych uczniów mieszka dość daleko od Olsztyna
i dojazdy zajmowały nauczycielom dużo czasu. Cieszę
się, że MEN, dostrzegając zalety pracy online i biorąc
pod uwagę tegoroczne doświadczenie nauczycieli,
dopuścił rozporządzeniem możliwość nauczania
indywidualnego online. To krok w dobrym kierunku,
pozwoli uniknąć ryzyka zakażenia u uczniów, rodziców
i�nauczycieli.

Praca na dysku Google zaowocowała stworzeniem
przez nauczycieli w chmurze indywidualnych zasobów –
materiałów, prezentacji, sprawdzianów, filmów, pokazów
itp. gotowych do wykorzystania w każdej chwili. Kolejnym
krokiem było wzajemne udostępnianie sobie własnych
materiałów przez nauczycieli. Cieszyłam się, kiedy coraz
więcej osób mówiło, że zdalne nauczanie pozwala łatwiej
godzić obowiązki domowe i służbowe (nikt nie tracił czasu
na dojazd do pracy, a „okienka” mógł spożytkować
robiąc coś dla domu). Podstawa programowa była
realizowana. Wielu uczniom podobał się taki system
nauczania, dostali większą możliwość swobodnego
decydowania kiedy, czego i jak się uczą. Podczas zajęć
ujawnili swoją aktywność uczniowie niewidoczni w szkole.
Widać również, że wzrosła samodzielność
i�odpowiedzialność uczniów. W znaczący sposób
podniosły się średnie uczniów, klas i całej szkoły.
Musieliśmy dokupić sporo giloszy świadectw z biało-
czerwonym paskiem.

Jestem bardzo dumna z pracy nauczycieli III LO, niemal
wszyscy prowadzili zajęcia online, zrealizowali podstawę
programową, przeprowadzili egzaminy klasyfikacyjne
online, nadzorowali egzaminy maturalne, dokonali
klasyfikacji rocznej. Myślę, że wiara we własne możliwości
zarówno uczniów jak i nauczycieli będzie procentować
w�nowym roku szkolnym i kolejnych latach.

Danuta Gomoliñska

Dyrektor III LO im. Miko³aja Kopernika w Olsztynie

„Tak. Pomagam!”

w Butrynach
17 wolontariuszy z klas IV - VIII i I liceum Szkolnego

Koła Caritas Bł.Ks. Jerzego Popiełuszki działającego
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Butrynach,
przeprowadziło już XVIII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności
Caritas „Tak. Pomagam!”. W piątek po lekcjach i całą
sobotę w dwóch sklepach sieci Biedronka w Olsztynie
zebrali ok. 200 kg żywności, którą przekażą
potrzebującym rodzinom w parafii św. Jakuba
w�Butrynach. Jesteśmy wdzięczni rodzicom naszych
wolontariuszy, którzy przywieźli ich z Łajsu, Bałdzkiego
Pieca, Chaberkowa, Starej Kaletki, Nowej Wsi, Nowego
Ramuka, Pokrzyw oraz z Butryn do Olsztyna na akcję.
Wyrazy podziękowania kierujemy również do naszego
wiernego partnera logistycznego firmy BARTBO z Butryn
za przewiezienie zebranej żywności. Była to pierwsza
nasza akcja podczas pandemicznych obostrzeń i stała
się okazją do rozpoczęcia świętowania jubileuszu
działalności naszego Koła, najstarszego na Warmii
(2000-2020).

Opiekun SKC w Butrynach

Krzysztof Gajewski


