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Drogi Czytelniku,

zacznę od truizmu: punkt widzenia zaleŜy od punktu siedzenia.

Czy�zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, Ŝe siedząc w pociągu przy oknie, widzisz

zupełnie inny krajobraz niŜ pasaŜer, patrzący przez to samo okno, na ten sam

krajobraz, ale siedzący naprzeciw Ciebie? Jeśli siedzisz zgodnie z kierunkiem jazdy

pociągu, widzisz zawsze przyszły krajobraz w szybkim tempie napierający na Ciebie,

wręcz nachalnie wdzierający się w Ciebie i pozostawiający niedosyt poznania

wywołany szybkością zmieniających się obrazów. Twój współtowarzysz podróŜy

widzi tylko przeszły krajobraz, który zawsze jakby wyłaniał się z niego, znacznie

wolniejszy od Twojego krajobrazu i pozostawiający wraŜenie przemijalności.

Ani�Twój krajobraz, ani jego krajobraz, nie są krajobrazem danej chwili, teraz, dziś…

Twój krajobraz to krajobraz jutra, planów, pomysłów, marzeń, nieustannie

kłębiących się w Twojej głowie, nierzadko przytłaczających, wywołujących lęki, ale

i dających nadzieję, motywujących do działania… Jego krajobraz to krajobraz

wczoraj, wspomnień, analiz, rozpamiętywań kłębiących się w jego głowie, takŜe

nierzadko przytłaczających, wywołujących ból, ale dających satysfakcję, poczucie

spełnienia, motywujących do refleksji, uczących…

W pociągu Ŝycia jesteśmy pasaŜerami, którzy nieustanie zmieniają miejsce.

W�jednej chwili widzimy krajobraz jutra, w następnej krajobraz wczoraj. W pewnym

sensie jesteśmy niewolnikami tych dwóch krajobrazów. To one odpowiadają za nasz

stan psychofizyczny, za zawieszenie między jutrem a wczoraj, za Ŝycie jutrem

i�wczoraj. Większość podejmowanej przez nas aktywności podyktowana jest albo

planami, celami … przyszłością, albo analizami, refleksjami, wspomnieniami…

przeszłością. W ten sposób umyka to, co najwaŜniejsze – dziś, teraz, prawdziwe

Ŝycie… Zapominamy, Ŝe wczoraj juŜ było, minęło i mimo najszczerszych chęci

i�niesamowitego wysiłki nie da go się nam zmienić. Jutro dopiero będzie, jeśli

w�ogóle będzie, i w ogóle nie musi wyglądać tak, jak sobie to zaplanowaliśmy.

I�na�wczoraj, i na jutro nie mamy tak naprawdę Ŝadnego wpływu. Pozostaje nam

jedynie to niedoceniane, niezauwaŜalne, skromne dziś.

MoŜna byłoby mnoŜyć przykłady z Ŝycia potwierdzające słuszność moich

wywodów. Zresztą, bez satysfakcji muszę to wyznać, wywodów nienowatorskich, bo

problem ten był podejmowany od wieków zarówno w sztuce jak i nauce. PoniewaŜ

jest to wstęp do czasopisma metodycznego, posłuŜę się przykładem procesu

kształcenia. Od momentu wprowadzenia egzaminów zewnętrznych nasila się

zjawisko prymatu etapu planowania i etapu badania oraz oceniania nad etapem

realizacji. Podczas, gdy tak naprawdę autentyczna praca z uczniami trwa właśnie

na tym ostatnim etapie procesu kształcenia. To w trakcie jego trwania staramy się

urzeczywistnić przygotowane przez nas plany pracy dydaktycznej, wykształcić
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zapisane w nich umiejętności, wpoić wiadomości, kształtować postawy. Od naszej

skuteczności dydaktycznej na tym etapie edukacyjnym zaleŜy sukces ucznia i nas,

nauczycieli. Jego wielkość poznamy podczas badania i oceniania.

W procesie kształcenia planowanie jest jutrem, realizacja dniem dzisiejszym,

a�badanie i ocenianie wczoraj. Bardzo duŜą wagę przywiązujemy do planowania pracy

dydaktycznej, jeszcze większą do wyników edukacyjnych uczniów, a gdzieś w cień

odchodzi zwykła, mozolna praca na zajęciach edukacyjnych. Warto pamiętać, Ŝe bez

skutecznych zajęć edukacyjnych nie zostaną zrealizowane plany dydaktyczne i wyniki

podejmowanych przez nas działań na pewno nie usatysfakcjonują ani nas, ani naszych

uczniów, ani ich rodziców…

We wszystkich szkołach pod koniec sierpnia odbywać się będą analizy

i�interpretacje wyników egzaminów zewnętrznych, na ich podstawie zostaną

sformułowane wnioski i rekomendacje do dalszej pracy dydaktycznej. NiezaleŜnie od

tego jak trafne będą sformułowane wnioski, jak rzetelne rekomendacje, najwaŜniejsza i

tak powinna być ich realizacja, urzeczywistnienie w procesie kształcenia.

Plany pokazują, co chcemy zrobić (przyszłość), wyniki badań pokazują, jak to

zrobiliśmy(przeszłość), a pomiędzy nimi jest to, co robimy (teraźniejszość).

Drogi Czytelniku, lada moment czeka Cię zasłuŜony urlop, Ŝyczę Ci w imieniu

swoim i Redakcji, aby plany nie zdominowały radości z kaŜdej chwili doświadczania

teraźniejszości i abyś doświadczył tyle przyjemnych chwil, Ŝeby mieć co wspominać

przez cały nadchodzący rok szkolny.

Wojciech Tański

Czuj się szczęśliwy

Dzień dobry, mój kochany.

Znajdź trochę czasu, na to,

by być szczęśliwym!

Jesteś cudem, który Ŝyje,

Który rzeczywiście

istnieje na ziemi.

Jesteś kimś jedynym,

niepowtarzalnym,

nie moŜna cię z nikim pomylić.

Czy wiesz o tym?

Dlaczego się nie zdumiewasz,

nie podziwiasz,
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nie cieszysz się swym istnieniem

i istnieniem innych wokół ciebie.

Czy to tak oczywiste,

czy to nic nadzwyczajnego,

Ŝe Ŝyjesz,

Ŝe moŜesz Ŝyć,

Ŝe dano ci czas,

abyś śpiewał i tańczył,

czas, abyś był szczęśliwy?

Po co więc tracić czas

w bezsensownej pogoni

za pieniądzem?

Po co tak się martwić o to,

co będzie jutro, pojutrze?

Po co się kłócić,

zanudzać innych,

robić tyle zamieszania,

i spać kiedy świeci słońce?

Znajdź czas na to,

by być szczęśliwym.

CZAS TO NIE DROGA

SZYBKIEGO RUCHU

POMIĘDZY KOŁYSKĄ,

A GROBEM,

LECZ MIEJSCE

PRZEBYWANIA W SŁOŃCU.

śyj dzisiaj!

Śmiej się dzisiaj!

Bądź szczęśliwy dzisiaj!

Uwolnij swoje serce.

Twoja radość i szczęście

nie mogą zaleŜeć

od tysiąca błahostek.

Phil Bosmans

fot. Pixabay
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Literatura w przedszkolu

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak waŜna jest literatura
w rozwoju małego człowieka. Literatura ma ogromny
wpływ na uwaŜność, ciekawość świata, chęć
eksplorowania otoczenia tego bliŜszego i najdalszych
zakątków. Jeśli sięgniemy do własnego dzieciństwa na
pewno znajdziemy literaturę, która zainspirowała nas do
działań w późniejszych latach Ŝycia.

Jak mówił Bruno Bettelheim: „Dopóki dzieci będą
wierzyły w czarownice - a zawsze tak było i zawsze będzie-
dopóty będą potrzebowały opowieści, w których
uwalniają się od prześladowców zrodzonych w swojej
wyobraźni. Kiedy dziecku udaje się tego dokonać we
własnym Ŝyciu, niezmiernie zyskuje-podobnie jak Jaś
i�Małgosia”

Słuchając baśni, dziecko buduje swój wewnętrzny świat,
uczy się nazywać emocje, poznaje świat dobra i zła,
buduje w sobie zaufanie do sił dobra i odwagę do
pokonania zła. Rozwija fantazję i moralność, miarę
wartości dla ludzi i rzeczy, zdolność obserwowania oraz
formułowana własnego zdania. To, co jest równie istotne,
to fakt, iŜ dziecko zyskuje umiejętność przeŜyć
w�obrazach, które wyczarowuje mowa, a powstają w jego
wyobraźni, inaczej niŜ przeŜywa narzucone mu obrazy na

ekranie, które powstały w czyjeś wyobraźni i bardziej
dziecko straszą niŜ budują. KaŜdy z nas, oglądając
ekranizację swojej ulubionej powieści, pomyślał sobie -
„ech wyobraŜałem to sobie inaczej”. Dorosłym wydaje
się, Ŝe kształtowanie wyobraźni nie jest nikomu potrzebne,
a juŜ dzieci mają jej w nadmiarze. Nic bardziej błędnego,
dzieci potrzebują wyobraźni, Ŝeby poradzić sobie
z�rozwiązywaniem problemów i tu znów zacytuję Bruno
Bettelheima: „Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy
się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany
w�języku obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu
moŜemy zrozumieć siebie i innych zanim dojrzejemy
intelektualnie”. Powinniśmy być świadomi, Ŝe jeśli
niewystarczająco rozwiniemy wyobraźnię dziecięcą, to
dzieci będą miały problem w uczeniu się geografii, historii,
a nawet matematyki.

Przy pomocy literatury w przedszkolu moŜna ćwiczyć
w sposób niezwykle atrakcyjny i przyjazny dziecku rzeczy,
które sprawiają mu trudność. I tak, o ile ciekawsze są
zajęcia logopedyczne, kiedy wykorzystujemy wiersze
chociaŜby Tuwima czy Brzechwy, jak atrakcyjne mogą
być ćwiczenia poranne oparte na opowieści ruchowej.
Kreatywny nauczyciel moŜe wykorzystać rytmiczność
wiersza do kształtowania i usprawniania grafomotoryki.
Rozwój twórczego myślenia u dzieci rozpoczynamy
zabawami słownymi. W swojej praktyce pedagogicznej
wykorzystywałam przez siebie tworzone opowiadania do
wprowadzania liter, a takŜe krótkie rymowanki do zmiany
aktywności dzieci jako stały sygnał, np. do sprzątania
po zabawie, czy przed rozpoczęciem baśni.
W�przedszkolu, w którym pracowałam, jako waŜny punkt
planu rocznego widniały konkursy rodzinne. Jednym
z�nich był konkurs na zielone wierszyki, które potem
wywieszaliśmy w formie „Kodeksu Młodego Przyrodnika”,
a takŜe zaproponowałyśmy konkurs na wspólnie napisaną
bajkę i tak powstała ksiąŜka „Bajeczki z Dwunasteczki”.
Celebrując urodziny dziecka w przedszkolu równieŜ
sięgnęłam do literatury i napisałam opowiadanie, które
miało wspólny początek dla kaŜdego dziecka, a w dalszej
części wypełniała je treść przygotowana wraz z rodzicami
dziecka, gdyŜ zawierała ona najwaŜniejsze momenty
z�kolejnych lat Ŝycia jubilata. Na tej podstawie powstała
pamiątka dla dzieci na koniec przedszkola w postaci
ksiąŜki „To zdarzyło się naprawdę”.

Nauczyciele często łączą róŜne aktywności wokół
tekstu literackiego, np. wiersz „Dwa wiatry” Juliana Tuwima
to idealny wiersz do zajęć ruchowych, ale równieŜ do
tworzenia ciekawych prac plastycznych czy teŜ zabawy
instrumentami muzycznymi.

To, Ŝe literatura jest waŜnym elementem rozwoju
dziecka, to sprawa oczywista, przypomnę tylko:

• dzieci mają kontakt z mową Ŝywą, uczą się poprawnie
mówić;

• rozwijają wyobraźnię, dzięki czemu będą
w�przyszłości łatwiej przyswajać pojęcia abstrakcyjne;

• przekazywane są im ponadczasowe wartości moralne
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• zmniejszanie lęków, łagodzenie napięć im
towarzyszących;

• podnoszenie samooceny, wiary w siebie i innych
ludzi;

• rozwijanie zaciekawienia światem;
• kształtowanie optymistycznej postawy przez

ukazywanie pozytywnego rozwiązania większości
sytuacji Ŝyciowych;

• przekazywanie waŜnych treści Ŝyciowych w niezwykle
atrakcyjny i akceptowany przez dzieci sposób, bez
karcenia i pouczania.

JednakŜe, Ŝeby literatura spełniła swoją rolę, trzeba
pamiętać o kilku waŜnych rzeczach, szczególnie
w�przypadku baśni i bajek:

• dobrać utwór do wieku dziecka;
• stworzyć odpowiednią atmosferę przy czytaniu lub

opowiadaniu;
• nie wolno zmieniać treści (baśń, bajka);
• nie naleŜy czytać dzieciom skrótów;
• czytać wyraźnie, intonując według zasad interpunkcji
• nie interpretować baśni, pozwolić dziecku „przespać

się” z obrazem;
• czytać jedną bajkę, lub baśń;
• czytać całość baśni lub bajki, nie dzielić na odcinki.
 Czemu to jest tak istotne? Dzieci obecnie nie znają

oryginałów baśni czy bajek tylko ich poprawione, często
uproszczone wersje. Uproszczenie i „upiększanie” posuwa
się tak daleko Ŝe nie jest to juŜ baśń czy bajka, która
buduje siły wewnętrzne dziecka, tylko karykatura. śeby
jednak zrozumieć karykaturę trzeba znać oryginał, trzeba
teŜ myśleć na poziomie abstrakcyjnym. W przeciwnym
razie karykatura staje się dla dzieci oryginałem, a chyba
nie o to nam chodzi, zwłaszcza Ŝe myślenie abstrakcyjne
pojawia się ok 12 roku Ŝycia, co wynika z badań Piageta.

W pierwszych latach swojego Ŝycia dziecko poprzez
zabawę uczy się świata, kształtuje swoją sprawność
fizyczną, wzmacnia muskulaturę mięśni, aby móc
w�przyszłości pisać czy siedzieć w ławce. Poznaje świat
wszystkimi zmysłami, nabywając doświadczenie, które
oddziałuje na jego Ŝycie. Dokładnie te same zasady
dotyczą rozwoju sił wewnętrznych, a największy na nie
wpływ ma literatura podana w przemyślanej i przyjaznej
formie. Dlatego teŜ dzieci w wieku przedszkolnym dla
pełnego rozwoju potrzebują baśni, bajek, legend,
opowiadań, wierszy, rymowanek, piosenek z mądrym
tekstem.

Iwona Jurczak
W-MODN w Olsztynie

 Bibliografia:

1. Bruno Bettelheim „Cudowne i poŜyteczne o znaczeniu
i wartościach baśni”

Jak uwolnić dziecięcą twórczość
literacką?

Jesieñ
Idzie jesieñ leœn¹ dró¿k¹
Oberwa³a z³ot¹ gruszk¹.

Grzeœ Iwanowicz, ucz. Kl.III, rok szk. 2001/2002

Przez 16 lat byłam nauczycielem edukacji
wczesnoszkolnej. Był to czas powitań i poŜegnań
kolejnych roczników. PoŜegnania były zawsze niezwykle
nostalgiczne, gdyŜ nie jest łatwo rozstawać się z dziećmi,
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które się pokochało i których intensywny rozwój
obserwowało się przez trzy kolejne lata. W pewnym
momencie swojej kariery wpadłam na pomysł zostawienia
sobie i dzieciom cząstki naszych twórczych działań. Była
to ksiąŜeczka, którą na zakończenie roku, jako
niespodziankę, otrzymywało kaŜde dziecko. Jej twórcami
były dzieci. Zawierała ona gromadzoną przeze mnie
twórczość literacką moich uczniów. Warunek był jeden:
ksiąŜeczka musiała zawierać przynajmniej jedną
wypowiedź pisemną kaŜdego ucznia, bez względu na jego
moŜliwości językowe. Moim zadaniem było wyszukać
przynajmniej jedną reprezentatywną pracę kaŜdego
dziecka. Jak się okazało nie było z tym problemu, gdyŜ
okazji do pisania dzieci miały co niemiara! A ksiąŜeczka
była zwieńczeniem naszych zabaw słowem.

Celowo uŜyłam terminu „zabawy słowem”, a nie
„ćwiczenia językowe”. Aby wyzwolić dziecięcą twórczość
trzeba dać jej przestrzeń i swobodę oraz pozwolić
dzieciom doświadczać języka poprzez zabawę słowem.
Pozwolę sobie podzielić się z Czytelnikiem moimi

refleksjami i doświadczeniami dotyczącymi rozwoju
językowego moich wychowanków.

Najpierw inspiracja! Skąd ją czerpać?- z dobrych
tekstów literackich nie tylko literatury dla dzieci.
W�związku z tym niejednokrotnie rezygnowałam
z�propozycji podręcznikowych zastępując je innymi
tekstami. W ten sposób moi uczniowie poznali haiku,
a�potem bawili się w tworzenie własnych na temat wiosny
wraz z rysunkami zwanymi haiga. Była to wspaniała okazja
do rozwoju wraŜliwości dzieci oraz pobudzenia ich
kreatywności. To były wspólne zabawy w tworzenie
i�odkrywanie: tworzyły dzieci, tworzyłam i ja! Wspólnie
odkrywaliśmy, bo w haiku chodzi o odkrywania, a nie
wymyślanie.W pracy z dziećmi haiku nieco odbiega od
formy, dlatego warto zacząć od zabawy w tworzenie
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hajga- rysunków do podanych haiku. Potem zabawa
w�tworzenie haiku jest o wiele łatwiejsza.

Iskrzącą ścieŜkę
Zeszklił na mokrej trawie

Ślimak winniczek
A. Spikert

Zadaniem uczniów było stworzenie hajga, które
mogłoby ilustrować moje hajku. Robiliśmy wystawę z ich
prac i kaŜdy wyjaśniał, dlaczego akurat jego rysunek jest
najlepszą ilustracją.

Niezwykłe znaczenie ma dla dziecka ilustracja. Dzieci
myślą obrazami, nawet jeśli czytają tekst. Dobra ilustracja
oddaje klimat czytanego tekstu, pozwala dziecku lepiej
go zrozumieć, wywołuje w nim emocje i pobudza
wyobraźnię. W związku z tym inspiracją do tworzenia
ciekawych i twórczych tekstów moŜe być juŜ sama
ilustracja, zanim dziecko pozna treść, którą ona dopełnia.
Warto tu wykorzystywać ilustracje, które są pełne
niedopowiedzeń, zaskakują i są pretekstem do zadawania
pobudzających wyobraźnię pytań. Nauczyciel powinien
być wraŜliwy na dobrą ilustrację i kreatywny podczas
tworzenia pytań. Przykłady pytań: Co cię zaskoczyło/
zdziwiło? Jakie dźwięki mogą być słyszane z tego
obrazka? Z jakimi zapachami ci się kojarzy? Co było
przedtem? Co będzie potem? Narysuj szerszy plan do
ilustracji, dorysuj element, opowiedz o nim. Wyjaśnij
dlaczego? Ilustracja moŜe być równieŜ inspiracją do

wprawek dramowych: tworzenia dialogów, odgrywania
ról.

Dziecko powinno być odbiorcą sztuki, ale równieŜ jej
twórcą. Świetnie tu się wkomponowuje teatr kamishibai-
teatr słowa i obrazu. Jego magia nie tylko pozwala
dzieciom tworzyć dalsze losy bohaterów i wchodzić  w�rolę
narratora. Jest to świetna zabawa, a równocześnie szkoła
snucia narracji oraz okazja do rozwijania koncentracji
małego odbiorcy.

Podczas rozwijania sprawności językowej uczniów
nauczyciel powinien inspirować dzieci poprzez
róŜnorodne i ciekawe z punktu widzenia dziecka zabawy-
ćwiczenia. Pracę z tekstem literackim nie moŜemy
ograniczać do wyodrębniania kolejności zdarzeń i ich
opowiadania. Podobnie teksty poetyckie nie mogą słuŜyć
wyłącznie do ćwiczeń ortograficznych i gramatycznych.
Oba gatunki literackie mają przede wszystkim pobudzić
ich wyobraźnię, wraŜliwość, zaciekawić i sprawić, Ŝe
dziecko będzie chciało kontakt z tekstem wykorzystać
do działań twórczych plastycznych i literackich.

Punktem wyjścia do eksperymentów językowych jest
tekst lub obraz i ciekawie sformułowane zadanie. Równie
dobrze moŜe być to odkryty ślad na śniegu (Kto go
zostawił? Jak wyglądał? Jakich miał przyjaciół i wrogów?-
stwórz losy bohatera, kałuŜa (Co moŜna ujrzeć w kałuŜy?),
magiczny przedmiot (do kogo naleŜał? jaką miał moc?
dlaczego został utracony?) albo pusta postrzępiona
kartka w butelce, na której dzieci tworzą list od rozbitków
i opowiadają ich losy. WaŜne, Ŝeby wywołać taką
sytuację dydaktyczną, podczas której uczniowie będą
mieli okazję przeŜywać losy bohatera (rozmowa kropli
wiosennego deszczu, spadających liści), odgrywać role,
przełoŜyć to na język obrazu, a następnie stworzyć
wypowiedź pisemną inspirowaną przeŜyciami.

Aby rozwijać sprawność językową uczniów
zrezygnowałam ze zbiorowego redagowania tekstów na
tablicy (dość powszechne w edukacji wczesnoszkolnej),
gdzie aktywny jest głównie nauczyciel i garstka uczniów.
Postanowiłam „rzucić na głęboką wodę” wszystkich,
nawet najsłabszych uczniów. W myśl zasady: nie waŜne,
ile napiszesz, ale napisz to sam! Potem porozmawiamy
o�twoim tekście, abyś mógł go dopracować. MoŜliwe,
Ŝe to kosztuje więcej pracy ze strony nauczyciela
i�większych umiejętności organizacyjnych (nierówne
tempo pracy dzieci), ale daje niewspółmierny efekt. KaŜde
dziecko pisze na miarę swoich moŜliwości, a dzięki
indywidualnemu podejściu z kaŜdym kolejnym tekstem
staje się coraz lepsze.

Osoby zainteresowane pomysłami, jak odczarować
twórczość literacką dzieci, zapraszamy na szkolenia:
„Czy�dziura w ksiąŜce ma znaczenie?”, „Jak oswoić
poezję, czyli zabawy wierszem w edukacji
wczesnoszkolnej?”, „Metody pracy z tekstem literackim
w edukacji wczesnoszkolnej”.

Agnieszka Spikert
W-M ODN w Olsztynie
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Nie ma wakacji
w szkole

komunikacji

Mówienia o komunikacji
jest jak opowiadanie o nauce
bezwzrokowego pisania na
klawiaturze dziesięcioma
palcami albo sztuce
głębokiego relaksu.
Praktykowanie tych umiejętności moŜe okazywać się
ipraktyczne, i�przyjemne. Właśnie – praktykowanie, inaczej
to jedynie teoria i wyobraŜenie. Nie inaczej będzie takŜe
tym razem. Lektura rozpoczynającego się właśnie tekstu,
powiedzmy to sobie uczciwie na samym jego początku,
nie sprawi, Ŝe Twoja, Drogi Czytelniku, sprawność
komunikacji interpersonalnej rozkwitnie jak kwiat paproci
w noc świętojańską. Bynajmniej. Co zatem otrzymasz?
Opowiem, uŜywając trzech metafor, jak moŜna widzieć
i�rozumieć doświadczenie międzyludzkiej komunikacji.
Jeśli okaŜe się, Ŝe w którymś z tych obrazów znajdziesz
inspirującą Cię myśl, cel zostanie osiągnięty. Reszta, jak
zawsze, będzie naleŜała do Ciebie.

Zatem, mówiąc o komunikacji interpersonalnej
porównam ją do Toccaty i fugi d-moll Jana Sebastiana
Bacha, tańca towarzyskiego (podczas zabawy weselnej)
i pierogów ruskich. Zapraszam.

Toccata i fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha

Motyw na pewno jest doskonale znany. Mimo to
zapraszam teraz do wspólnego posłuchania i …oglądania;
oglądania muzyki. Skorzystamy w tym miejscu
z�dobrodziejstw technologii. UŜywając linku albo kodu
QR znajdziesz w serwisie YouTube kilkuminutowy film.
Aby przydatność barokowej muzyki w
tekście o�komunikacji mogła w pełni okazać
swoją przydatność, potrzeba abyśmy
posłuchali i obejrzeli przynajmniej połowę
materiału (oczywiście sympatyków muzyki
klasycznej nie trzeba namawiać).

www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o

Prawda, Ŝe znajome? Co jednak ma wspólnego
muzyka organowa z komunikacją interpersonalną?
Odpowiadam: wielowarstwowość. Jedna kompozycja,
jeden instrument, jedna melodia – a wiele „ścieŜek”,
którymi porusza się dźwięk nadając całemu utworowi
przestrzenności i głębi. Nie inaczej jest z tak zwanym
komunikatem, który formułujemy i przekazujemy
słuchającej nas (lub nie) osobie. Tak długo, jak nie
jesteśmy automatami, tak długo nasze komunikaty są
złoŜonymi wiązkami i polifonicznymi utworami.
Komunikujemy więcej niŜ nam się wydaje. Podobnie teŜ,
więcej niŜ się spodziewamy, słyszymy. Nie potrzeba wcale
sięgać po teorie opisujące dynamikę nieświadomych
i�przedświadomych treści umysłu. Wystarczy zupełnie

zdroworozsądkowy pomysł Friedmanna Schultza von
Thuna, widzącego komunikat jako składający się
z�czterech warstw: warstwy dotyczącej przedmiotu
wypowiedzi, warstwy opisującej własną kondycję osoby
mówiącej, warstwę stosunku osoby mówiącej do
słuchającej i warstwę zawartego w komunikacie Ŝyczenia.
Szampon przeciwłupieŜowy „2w1” przy tym to małe piwo.
Mamy tu w jednej paczce, aŜ cztery przesyłki.
Ich�znaczenie wcale nie musi być zgodne z intencją
rozmawiających osób. Ile to razy po pytaniu: „O której
wrócisz?” rodzic nastolatka słyszy w odpowiedzi, zamiast
przybliŜonej nawet godziny: „Nie jestem juŜ dzieckiem,
nie musisz mnie kontrolować”. Pytanie o przedmiot (czas)
– odpowiedź dotycząca relacji. Czy nastolatek
rozpakowując przesyłkę komunikatu rodzica znalazł tam
słusznie obok pytania o porę powrotu do domu równieŜ
wyraz chęci utrzymania rodzicielskiej kontroli, czy błędnie
zinterpretował intencje swojego opiekuna? Tego w tym
miejscu nie rozstrzygniemy. To, co jest dla nas istotne,
to fakt, Ŝe sytuacja wymiany – komunikacji, nie odbywa
się prostym zero-jedynkowym systemem. Jest złoŜoną,
wielowarstwową, naładowaną emocjonalnie, kompozycją.
W kaŜdym jej momencie.

Taniec towarzyski (wersja weselna)

Tu nie potrzeba filmów, wystarczą własne wspomnienia.
Większość z nas najpewniej ma doświadczenia udziału
w�zabawie weselnej (albo podobnej). To co
charakterystyczne dla tego rodzaju przyjemności, to
nieprzewidywalność – i wcale nie chodzi o naturę naszego
narodowego produktu eksportowego, tzw. „polskiego
wesela”, ale kombinacje towarzyskie, a zwłaszcza
taneczne, w których się znajdziemy. Idąc na tańce ze
znajomą osobą wiemy, czego się po niej spodziewać
i�w�dodatku tego równieŜ sobie Ŝyczymy. Na rodzinnej
imprezie jest inaczej: ciotki, wujkowie, kuzyni, osoby
towarzyszące. KaŜdy ma własny styl, a taniec z kaŜdą
osobą jest pewnego rodzaju loterią. Czy „dogadamy” się
w tańcu? A tańce, pamiętajmy, będą w parach! Chyba
w�kaŜdej rodzinie jest „wujek”, który w stanie lekkiego
rauszu sieje postrach na parkiecie, zwłaszcza wśród
młodych pań. Te wracając do stolika rozmasowują stawy
barkowe, które „wujek prawie powyrywał”. Albo „ciotki”,
z którymi obligatoryjny rzecz jasna, taniec przypomina
zapasy w stylu klasycznym… albo raczej wolnym.

Dlaczego o tym wspominam? Odnosząc się do
doświadczenia tego, co stanowi o przyjemności tańca
wyraźnie moŜna dostrzec, co stanowi o przyjemności
komunikacji. Jest to wzajemność i responsywność, czyli
reagowanie na siebie. Jeśli płynnie odpowiadamy na
własne intencje i posunięcia, taniec układa się w
harmonijną całość, jeśli partnerzy realizują jedynie własne
„style” bez względu na okoliczności (takŜe muzyczne)
marny los ich tanecznych obiektów. Nie kaŜdy taniec musi
być oczywiście od razu gotową choreografią do
broadwayowskiego musicalu, czasem wystarczy, aby nie
przerodził się w męczące zmaganie albo i krwawy
pojedynek.
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Aby nie pozostać jedynie przy posępnym obrazie
zmagań na weselnych parkietach moŜemy sprawić sobie
przyjemność wizją tańca udanego. Zrobimy podobnie jak
z Janem Sebastianem Bachem – sięgniemy do zasobów
YouTube. W zaleŜności od gustu proponuję:

1) klasyka: finałowy taniec w Dirty Dancing
-Time of my Life
www.youtube.com/
watch?v=WpmILPAcRQo

2) Ed Sheeran -Thinking Out Loud(liczba
wyświetleń robi wraŜenie, trudno
powiedzieć, czy to sprawa Eda, czy
Tancerki),
www.youtube.com/watch?v=lp-EO5I60KA

3) coś dla preferujących bardziej
wymagające szlaki:Atoms For Peace-
Ingenue (śpiewa i tańczy Tom York)
www.youtube.com/watch?v=DpVfF4U75B8

Pierogi ruskie

Gdy juŜ trochę się poruszaliśmy pora coś przekąsić.
Ale zanim siądziemy do stołu, a to juŜ nie wesele, potrzeba
coś przygotować. Proponuję pierogi ruskie. Oto przepis:
zaczynamy od ciasta. Składniki: 1 łyŜka soli, 1 łyŜka oleju,
600 ml ciepłej wody, 1 kg mąki pszennej. Przygotowanie:
mąkę przesiewamy, dodajemy szczyptę soli. Woda do
wyrabiania ciasta powinna być ciepła. Mieszamy
składniki, gdy woda wsiąknie w mąkę, zaczynamy
wyrabiać ciasto rękoma; ciasto wyrabiamy do czasu, póki
nie będzie całkowicie gładkie, miękkie i puszyste.
Wyrobione ciasto przykrywamy czystą ściereczką…
Proste. Konia z rzędem jednak temu, kto korzystając z�tak
prostego przepisu nie musiał zrezygnować z zastosowania
go w literalny sposób. Co zrobić, gdy ciasto mimo
wyrabiania niezbyt puszyste i do rąk się lepi, albo twarde,
Ŝe ledwo gnieść je moŜna? Trzeba jednak coś dodać – tu
akurat prosta sprawa, dodajemy mąki albo wody.
Coś�jednak trzeba zmodyfikować. Improwizować.
Jeśli�tak jednoznaczna instrukcja, jak przepis na ciasto
do pierogów wymaga pewnej naturalnej elastyczności,
co dopiero przepis na taki kopiec kreta, albo sernik po
wiedeńsku. Nie wspomnę, Ŝe przed nami jeszcze
przygotowanie pierogowego farszu…

Algorytmy są dobre dla maszyn, chociaŜ i te zyskują
coraz większy margines swobody. Ludzie potrzebują
raczej instrukcji, która jest jednocześnie inspiracją.
ZŜymamy się, gdy na szkoleniu „technik komunikacji”
mamy do zastosowania schemat wypowiedzi asertywnej
rozpisanej w kolejnych punktach: opisz, co widzisz, wyraź
swoje stanowisko, sformułuj Ŝyczenie… Jest w tym jakaś
nienaturalność, techniczność. Przypomina to trochę
ćwiczenie gam przez młodego instrumentalistę. Jeśli ma
się rozwijać, nie moŜe jednak do końca Ŝycia ćwiczyć
„wprawek”. Po ich opanowaniu przechodzi do odgrywania
kompozycji, do ich interpretacji, dalej, jeśli chce i potrafi,
do improwizacji. Gdy mamy ambicję, wychodzić poza
i�technicznie poprawne wałkowanie etiud potrzebujemy
elastyczności. KaŜda fasadowość i nieszczerość zostaną
niechybnie rozpoznane.

Przepisy są dobre, to pałeczka przekazywana
z�pokolenie na pokolenie; dorobek tych, którzy nas
poprzedzili. Nie potrzeba wymyślać wszystkiego od nowa.
Stosowanie ich jednak bez refleksji i elastyczności na
niewiele się zda we swciąŜ dynamicznie zmieniających
się okolicznościach.

Zakończenie

Przypomnijmy jeszcze raz metafory, które pojawiły się
do tej pory i ich związek z komunikacją interpersonalną:
w Toccata i fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha -

komunikacja jest wielowarstwowa;
w taniec towarzyski (wersja weselna) - komunikacja jest

wzajemnym reagowaniem;
w pierogi ruskie - komunikacja wymaga

improwizowania.

W tym miejscu kończy się tekst. Za chwilę najpewniej
będziesz z kimś rozmawiać; w niedalekiej przyszłości,
komunikując się, będziesz wpływać ma myśli
i�samopoczucie zaleŜnych od Ciebie osób (być moŜe
uczniów i wychowanków). Jaki to będzie taniec, jakie
pierogi?

Marcin Jaroszewski
W-M ODN w Olsztynie
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Konkurs literacki

Konkurs literacki w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece
Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w�Olsztynie

W roku szkolnym 2020/2021 Warmińsko-Mazurska
Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza
Kotarbińskiego w Olsztynie zaproponowała szkołom
konkurs literacki. Zanim przejdę do podsumowania tego
wydarzenia pozwolę sobie na zakreślenie (w duŜym
skrócie) szerszego kontekstu kulturowego, w jakim Ŝyjemy,
co w pewnej mierze wyjaśni przyczynę, dla której
podejmujemy takie inicjatywy.
Wiek XX stał się czasem dominacji obrazu jako sposobu
pokazywania świata i opowiadania o nim. Stało się to
przede wszystkim za sprawą ogromnego rozwoju mediów
audiowizualnych (telewizja, wideo, film, multimedia,
smartfony) i wizualnych (magazyny ilustrowane, reklamy,
fotografia, komiksy). Powstała ikonosfera, czyli
środowisko obrazu na niespotykaną wcześniej skalę.
Dominacja obrazu jest powodem zjawiska, z którym
wszyscy się mierzymy – marginalizacją słowa. To właśnie
dlatego obserwujemy coraz większe uboŜenie
i�prymitywizację języka, rosnące trudności w rozumieniu
czytanych treści, coraz słabsze wyniki czytelnictwa,
ucieczkę przed wysiłkiem intelektualnym. Powstaje
pytanie, co moŜna zrobić, aby przeciwdziałać tej sytuacji?
Odpowiedz jest prosta: odbudowywać prymat słowa,
podejmować działania edukacyjne, które eksponują
słowo. Jest wiele takich form: teatr słowa,debaty,
przemówienia, dyskusje, wystąpienia publiczne, konkursy
recytacji, próby literackie, w tym konkursy literackie.
Jedną z nich, właśnie konkurs literacki, postanowiliśmy
zaproponować szkołom w obecnym roku szkolnym.
Przedsięwzięciu nadaliśmy nazwę - Wojewódzki Konkurs
Literacki pt. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie�tylko: poezja i dobroć... Adresatem konkursu była
młodzieŜ szkół ponadpodstawowych województwa
warmińsko - mazurskiego. Przy formułowaniu tematu
pracy konkursowej wykorzystaliśmy przypadającą w 2021
roku dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida.
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik przygotowywał
wiersz o tematyce związanej (w swobodny sposób) z
zacytowaną w tytule myślą Norwida z wiersza
Do�Bronisława Z. Do konkursu zgłoszono 41 prac, 36
uczniów, które wpłynęły z 14 szkół ponadpodstawowych
naszego województwa. Rozstrzygnięcie konkursu miało
miejsce w formie zdalnej 27 kwietnia 2021 roku. Jury
konkursowe w składzie:

1. Przewodnicząca - Sylwia Czacharowska - dyrektor
Warmińsko – Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
im.�Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie;

2. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar - prof. Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w�Krakowie;

3. Joanna Dronow – nauczyciel języka polskiego
w�V�Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy
w Olsztynie;

4. Wojciech Tański – konsultant ds. doskonalenia
nauczycieli przedmiotów humanistycznych
w�Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie;

przyznało I,II,III miejsce oraz 6 równorzędnych wyróŜnień.
Przewodnicząca jury podczas podsumowania konkursu
stwierdziła: „Gratulując wszystkim laureatom warto dodać,
Ŝe jurorzy byli pełni uznania dla dojrzałości nagrodzonych
utworów. KaŜdy z autorów realizował w sposób poetycko
spójny przyjęty pomysł, interesująco budował poetycki
wywód i twórczo odnosił się do motta konkursu”.
Na�stronie internetowej biblioteki www.wmbp.olsztyn.pl.
znajdują się materiały z rozstrzygnięcia Wojewódzkiego
Konkursu Literackiego: wyniki, interpretacja
nagrodzonych wierszy oraz impresja filmowa inspirowana
twórczością Cypriana Kamila Norwida. Na początku
czerwca zostanie zamieszczona, takŜe na naszej stronie,
publikacja pokonkursowa „ Z rzeczy świata tego zostaną
tylko dwie, Dwie tylko: poezja i dobroć...”. Wokół myśli
Cypriana Kamila Norwida. Publikacja pokonkursowa
obejmująca wszystkie wiersze nadesłane na konkurs.
Zachęcam do lektury, która z pewnością przerodzi się
w�refleksję, zadumę nad waŜnymi sprawami tego świata
wypowiedzianymi w poetyckiej formule przez młodych
ludzi.

Maria Wiœniewska
Warmiñsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

w Olsztynie
Nagrodzone i wyróŜnione teksty

jak tworzyć piękno
gdy cisza rozdziera myśli
pigmalion w samotności całuje
swój posąg ze słoniowej kości
zapętla marzenia
chowając je w otchłań złudzeń
i snuje nową opowieść
o miłości z milczenia
zapada się w bezdenną otchłań
a pęknięta glina
utraciła sens
podmyta strugą  łez
jak brueglowski ikar
runęła w toń
- - - - - - -
by tworzyć piękno
wypatruję świątynnego światła  z nadzieją
by słowo ciałem się stało

Jakub Sepetowski
kl. III Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście
Lubawskim
opiekun: Tadeusz Banowski
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IX I MMXXI
Do Kalokagatii
Gdybyś mówiła jak mówi moda,
jak wszyscy nam mówią,
niczym inni byś była
niczym nic. Niczym, droga.
Gdybyś nie miała ducha
stałabyś się pusta,
jak spróchniały pień,
bądź jak świątynia bez bóstwa.
Gdybyś jak inni umiała krzyczeć
i wychodziła na ulice,
czym byś się wyróŜniła,
jeśli nie głośniejszym krzykiem?
Gdybyś umiała porywać tłumy
i miała bogactwa,
tak iŜbyś była rozpoznawalna,
byłabyś nadal tą samą Panną?
Ty jednakŜe jesteś inna,
jedna w jedyności,
unosisz się nad nami,
nawet sięgasz ponad siebie.
Nie szukasz poklasku,
nie pragniesz wielbicieli.
Nie szukasz swego,
bo swój szuka Ciebie,
jako coś cennego.

Niczego Ci nie moŜna dodać,
równieŜ niczego odebrać,
jedynie moŜna odkrywać,
by się w Tobie rozkochać.
Niektórzy Tobą gardzą,
plują, przechodzą obok.
I myślą, Ŝe wygrali,
Ŝe stłamsili dobro, poezji urok.
Ale Ty stoisz, ciągle będziesz.
Nie starzejesz się jak inne myśli,
ulotne i chwilowe.
Bo gdy świat się wali, upada na głowę,
Ty zawsze, chociaŜ w jednym sercu, jesteś.

Z serdecznością,
my amanci amatorzy

piękna i dobroci
PS: Nie musisz odpowiadać.

Damian Woda

II LO im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie, kl. 3B
opiekunowie: GraŜyna Budzyńska, Aleksandra
Suchostawska, Jolanta Chlewińska-Wajman

Znika
Wszystko znika.
Wielkie budowle, wymyślne zabawki.
To wszystko znika.

Zmienia się w pył, którego słowa
juŜ nie przywrócą do Ŝycia.

Ludzie.
I ci takŜe znikają,
bez szansy na wyjście z popiołu.

Poezja.
W pozostałościach widnieje.
Ta się nie spaliła.
Wytrzymała na wszystkie ognie i miecze.
śyje własnym Ŝyciem,
nieposkromiona złym słowem,
zrodzona na nowo.
Głaszcze słowo dobre.
Daje Ŝycia rys.

Justyna Jóźwiak

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
klasa II D opiekun: Anna Tobolewska

Poezja i dobroć
gdyby tak wszystkie wojny
poezją rozwiązać
wszystkie konflikty i spory
piórem załatać rany
krew powstrzymać zatamować
miłość zasadzić
i pozwolić jej kiełkować
powiedz mi
świat będzie piękniejszy
napisz a odpisze bez kul
bez broni przy skroni
czy świat nie będzie piękniejszy
jak zostaną dwie rzeczy
bez trupów
bez przemocy
tylko wulgaryzm na papierze
się przytoczy

Ernest Bronicki
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi,
klasa 4tl, opiekun: Urszula Rauba
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ytsiwyzcerztaiwś
Zerwały Się,
Dwie One
Poezja I Dobroć
Siostry Rodzone
Mimo Kłótni, Ucieczek, Rozterek
Jak Magnes Ich Dusze Nadprzyrodzone.
Mkną Razem Przez Nicość,
Nie Wiedząc, W Którą Stronę
Biegną, Błądzą, Pod Prąd TeŜ Próbują
Pusto, Ciemno, AŜ Nagle Znajdują,
Nie Chcą Lecz Muszą
I  Wiedzą Dokładnie
Wrócą, A Świat Znów Się Rozpadnie
Potem Znów Nicość, W Tej Kobiety Głowie
Jest Świat Rzeczywisty,
ktokolwiek jej powie?!

Amelia Malinowska
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi
2PL, opiekun: Urszula Rauba

Poetycki nabój
Dobroć nabojem na zło tego świata,
Strzelasz, ranisz – jednak zbawiasz.

Strzelec-poeta i broń jego pióro,
Nabój wylewny, niczym atrament.

Poezja motywacją przelaną na papier.
Dobro zbawieniem niesionym przez podmuch.

Dawid Rakowski
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi,
klasa 4tl, opiekun: Urszula Rauba

***

Ojciec uczył mnie pisać, łamiąc ołówki i wbijając w�rękę
drzazgi,

teraz piszę krwią, nie oczekując na oklaski,
nie obchodzą mnie te nowe wynalazki
jestem staromodny, wystarczą długopis i kartki
tworzę swój rękopis jakbym sporządzał notatki na brudno
zamieniam węgiel w diament błyszczący odbiciem

siedmiu planet,
chciałbym kiedyś się na którejś znaleźć,
być sam,
przed ludźmi zamykam bramę,
straciłem  zaufanie…

Adrian Sohn
Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie,
opiekun: M. Labusch-Kaliszewska

Nadzieja jak niebieskie irysy

Słowami próbujesz zasiać w nas coś obrzydliwego.
 Zazdrość, nienawiść i urazę
Słowami, próbujesz nastawić brata przeciwko bratu.
Zazdrość, nienawiść i uraza

Słowami próbujesz stale zabić w nas coś pięknego.
Słowami próbujesz zrobić z nas coś obrzydliwego
Słowa nie są nam obce więc i my dziś coś zasiejemy
jedno wiecznie waŜne słowo:
Dobro

 Natalia Sopel

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
w�Olsztynie, opiekun: Wiesława Zielińska

Testament

śyć nie mogłem, umrzeć nie dano,
bo w moich tekstach za duŜo mnie zostało.
Lecz oprócz swych słów zapisanych,
przekazałem To co objawia się w prostych gestach.

Przekonanie Ŝe To czasami znika jest błędne,
bo kaŜdy z nas Tego potrzebuje i pragnie.
Dzieło mojego istnienia nie opiera się na samej materii,

którą zostawiam,
a miłości pozostawionej w niewypowiedzianej Dobroci.

Walczyłem o To z przekornym losem dla innych,
szczególnie dla tych porzuconych i bezradnych.
Niesprawiedliwy świat oszczędza To,
nieuczciwi ludzie wykorzystują To,
a ja wam To po sobie zostawiam.

Aleksandra Wołk

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza
Jagiellończyka
klasa 3c ZSO, opiekun: Agata Herman

Wszystkim nagrodzonym
i�wyróŜnionym oraz ich opiekunom
Redakcja gratuluje i Ŝyczy dalszych

sukcesów twórczych
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Po zdalnym nauczaniu

Jeszcze rok temu nikt nie przypuszczał, Ŝe kolejne
miesiące spędzimy, pracując zdalnie. Pierwsza fala
pandemii zmusiła nas co prawda do wprowadzenia zmian
w sposobie prowadzenia zajęć, jednak większość
nauczycieli nie chciała uwierzyć, Ŝe to dopiero początek
pracy w zupełnie innych warunkach. Cała sytuacja trwała
tak długo, Ŝe zdąŜyliśmy (lub musieliśmy) się do niej
przyzwyczaić. A Ŝe człowiek dysponuje mechanizmami
przystosowawczymi, więc z dnia na dzień i z miesiąca na
miesiąc, zaczęliśmy coraz lepiej radzić sobie
z�wyzwaniami. Oczywiście nie chcę stawiać tezy, która
będzie sugerować, Ŝe lepiej jest uczyć zdalnie. Chcę
jednak wyraźnie podkreślić, Ŝe czas zdalnego nauczania
nie był stracony ani dla uczniów, ani dla nauczycieli.

Przede wszystkim zostaliśmy postawieni w sytuacji bez
wyboru. Jeszcze w czerwcu zeszłego roku byliśmy
przekonani, Ŝe forma pracy zdalnej przydarzyła nam się
niemal incydentalnie i od września wszystko wróci do
dawnego ładu. Nikt nie przypuszczał, Ŝe pandemia stanie
się aŜ tak powaŜnym zagroŜeniem. TakŜe szukanie
winnych, na przykład wśród nauczycieli, którzy,
domniemanie, nie realizowali „materiału” lub zrzucanie
odpowiedzialności na uczniów, którzy „nie chcą nic robić”,
ewentualnie na „nieodpowiedzialnych” rodziców, nie
doprowadzi do konstruktywnych wniosków. śycie toczy
się dalej i stawia przed nami kolejne wyzwania. Jednak
nie mam Ŝadnych wątpliwości, Ŝe my, nauczyciele,
jesteśmy bogatsi o wiedzę i doświadczenia, o których
nigdy wcześniej nawet nie myśleliśmy. Wzbogaciły one
nasz warsztat pracy pod względem wiedzy przedmiotowej,
wiedzy psychologicznej i metod pracy ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystywania platform
komunikacyjnych i róŜnych aplikacji. Najpierw warto się
skupić na naszym podejściu do nauczania przedmiotu.
Mam wraŜenie, Ŝe wcześniej wiele osób koncentrowało
się na realizacji wybranego programu nauczania,
opracowanych przez wydawnictwa „rozkładach
materiału”, a nawet treściach zawartych w podręczniku.
Teraz nie mamy najmniejszych wątpliwości, Ŝe naszym
głównym zadaniem jest realizacja podstawy
programowej. Aby sprostać temu zadaniu, naleŜy ją
przede wszystkim dobrze poznać i z pełną świadomością
opracować zawarte w niej cele, treści oraz
z�odpowiedzialnością traktować zapis o formach realizacji.
Pamiętajmy, Ŝe obowiązujące przepisy nie nakazują, by
korzystać z podręczników, mają one charakter pomocy
naukowej, więc zanim się zdecydujemy na wybór
propozycji konkretnego wydawnictwa, sprawdźmy, na ile
rzeczywiście taka oferta przyda nam się w praktyce
i�w�jakim stopniu odpowiada ona zapisom zawartym
w�podstawie programowej. To, jak waŜne zapisy zawiera
podstawa programowa i z jak duŜym dystansem naleŜy
traktować podręcznik, chyba większość z nas odkryła
właśnie w czasie nauczania zdalnego, kiedy chcąc
w�pełnym stopniu wykorzystać czas lekcji, musieliśmy

samodzielnie szukać inspirujących materiałów, sami je
tworzyć lub z rozsądkiem traktować treści zawarte
w�podręczniku. Myślę, Ŝe wielu nauczycieli odkryło, Ŝe
Internet jest bardzo bogatym źródłem informacji nie tylko
dla naszych uczniów. Pod wpływem determinującej nas
sytuacji odkrywaliśmy strony na przykład dedykowane
dla polonistów, tych kreatywnych i tych, którzy szukali
ciekawych treści pozwalających na przygotowanie
uczniów do Nowej Matury. Materiały interaktywne, które
oferują nam liczne aplikacje, pozwalały urozmaicać formy
pracy. Nie mam równieŜ Ŝadnych wątpliwości, Ŝe czas
pracy zdalnej wpłynął na rozwój naszych, szeroko
rozumianych, kompetencji cyfrowych. Wcześniej bardzo
rzadko zdarzało nam się uczestniczyć w szkoleniach
on-line, teraz bez większych kłopotów generujemy linki,
łączymy się w wirtualnej przestrzeni, udostępniamy ekran
z dźwiękiem lub bez, zapraszamy uczniów do wspólnego
edytowania, pracujemy w grupach w oddzielnych
pokojach, nagrywamy komentarze, przykłady moŜna by
mnoŜyć. Oczywiście początki poruszania się w wirtualnej
przestrzeni były trudne, przeŜywaliśmy poraŜki, czuliśmy
się nieprzygotowani do wypełniania nowej roli, zupełnie
niepotrzebnie, gdyŜ jako nauczyciele najbardziej krytyczni
okazaliśmy się wobec samych siebie. PrzecieŜ to MY
zawsze prowadzimy lekcję i wiemy LEPIEJ.

Zaczęliśmy się takŜe dokładniej przyglądać potrzebom
naszych uczniów, gdyŜ istotne problemy dostrzegliśmy
w obszarze ich motywowania do pracy. Warto przy okazji
przypomnieć, w ramach autorefleksji, Ŝe badania
wykazują, iŜ wiele w tym zakresie zaleŜy od cech
nauczyciela, wśród nich najwyŜej ocenione znalazły się
takie jak : optymizm, poczucie humoru, następnie
kompetencje merytoryczne i metodyczne oraz
umiejętność nawiązywania kontaktu; sprawiedliwe
ocenianie i wspomaganie uczniów w problemach
i�kłopotach, a takŜe otwartość i umiejętność planowania
pracy w klasie.

 Myślę, Ŝe kaŜdy kto twierdzi, Ŝe wracamy po zdalnym
nauczaniu do nowej rzeczywistości, nie ma racji. Wracamy
do INNEJ rzeczywistości, w której nauczyciel jest nadal
bardzo potrzebny. Powinien jednak być osobą uwaŜną,
starannie planującą pracę, świadomą, Ŝe nie zbuduje
swojego autorytetu na stylu autorytarnym. Być moŜe
powinien pomyśleć o swojej roli w innej rzeczywistości
jako zadaniu przewodnika („czułego” przewodnika?)
uczącego krytycznego myślenia, inspirującego do
odkrywania świata i pozwalającego popełniać błędy,
uczniom i sobie?

 Wies³awa Zieliñska
W-MODN w Olsztynie
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Dzieciêcym Piórem
Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziecięcym

Piórem’’
Za nami kolejna, czwarta edycja Międzyszkolnego

Konkursu Literackiego „Dziecięcym Piórem”. 28 maja
w�Szkole Podstawowej we Wrzesinie na uroczystej gali,
w gronie zaproszonych gości, poznaliśmy laureatów
najlepszych prac konkursowych. Uroczystość
poprowadził uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 1
w�Olsztynie, Wojciech Piłat. Spotkaniu towarzyszyła
muzyka na Ŝywo w wykonaniu Kornelii Wójcik, młodej
olsztyńskiej wokalistki i autorki tekstów.

Cieszymy się, Ŝe mimo tak trudnego czasu, wielu
uczniów z róŜnych szkół wzięło udział w konkursie. Trafiło
do nas 46 prac z 11 szkół powiatu olsztyńskiego i miasta
Olsztyn. Patronat nad konkursem został objęty przez
Wójta Gminy Jonkowo, Wojciecha Giecko, Gminny
Ośrodek Kultury w Jonkowie, Kuratorium Oświaty
w�Olsztynie i Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie.

Prace konkursowe oceniało jury, które jest juŜ z nami
od kilku lat: BoŜena Kraczkowska, poetka, dziennikarka
Gazety Olsztyńskiej, Arkadiusz Łakomiak, poeta, autora
wierszy dla dzieci i młodzieŜy oraz Wojciech Tański-
polonista, nauczyciel konsultant z Warmińsko-
Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w�Olsztynie.

Zadaniem uczestników konkursu w dwóch kategoriach
wiekowych: młodszych ( klasy IV-VI) oraz starszych( klasy
VII- VIII) było napisanie wiersza lub utworu prozą:
opowiadania albo kartki z dziennika/ pamiętnika na
dowolny temat. ZaleŜało nam, aby w tym roku niczym
nie ograniczać autorów.

Dzielimy się z Państwem kilkoma opiniami nauczycieli
na temat projektu.

Na pytanie: Czy warto kontynuować konkurs „Dziecięcym
Piórem” jest tylko jedna, oczywista odpowiedź. Tak.
Cieszy�się on w mojej szkole ogromnym zainteresowaniem.
Tylko w bieŜącym roku wzięło w nim udział dziewięcioro
uczniów z klas V – VII. Sama zastanawiałam się, w czym
tkwi magia, która zmusza młode umysły do wysiłku
twórczego, na dodatek nieobowiązkowego. OtóŜ doszłam
do wniosku, Ŝe konkurs ten zachęca dowolną formą
i�tematyką prac bez narzucania sztywnych ograniczeń.
Dzieci mogą po prostu pisać, co i jak chcą. ChociaŜ przez
chwilę mogą poczuć się jak prawdziwi literaci. I są z tego
dumne. A ja jestem dumna z nich.

 Krystyna Smilgin,
nauczycielka języka polskiego SP w Łukcie

Konkurs „Dziecięcym Piórem” to forum dla młodzieŜy,
która potrafi pisać, choć nie zawsze ma przestrzeń do
zaprezentowania swoich talentów literackich. W tym roku,
podczas nauki zdalnej, to wydarzenie stało się okazją do
przelania na papier nie tylko tego, co podpowiada
wyobraźnia. Było szansą na podzielenie się strachem,
bólem, a czasem – na przeanalizowanie i rozliczenie się
z�własną historią Ŝycia. Dlatego uwaŜam – i będę tu
reprezentowała głos Uczniów, Ŝe warto takie miejsce na
przyszłość zarezerwować. Warto zachęcać do tworzenia,
które moŜe być czystą kreacją, ale teŜ i dzieleniem się
swoimi doświadczeniami, a czasem autorefleksją, która
pełni rolę katharsis. Dziękujemy za zaproszenie i szansę
na otwarcie drzwi dla historii pozamykanych w sercach
naszych Dzieci!

 Beata Późniak
SP Jonkowo

UwaŜam, Ŝe idea konkursu trafia w punkt. Widać, Ŝe mamy
utalentowaną i wraŜliwą młodzieŜ, która często zaskakuje
swoją dojrzałością literacką. Puszczajmy więc ten latawiec
coraz dalej, Ŝeby pomysł „Dziecięcym Piórem” Izy
Kędzierzawskiej docierał do najodleglejszych szkól
naszego województwa.

 Iwona Szymańska
SP Wrzesina

 Podziwiamy młodych autorów za ich dojrzałość,
wraŜliwość i uwaŜność na drugiego człowieka. Nadesłane
prace mieszczą w sobie niepowtarzalne bogactwo myśli
i odsłaniają wraŜliwość młodych twórców. Wszystkim
uczestnikom konkursu, ich opiekunom i rodzicom
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dziękujemy za zaangaŜowanie i stworzenie warunków do
rozwijania swoich pasji literackich. Zwycięzcom
tegorocznej edycji gratulujemy.

 Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
klasy IV-VI
kategoria: poezja

1. I miejsce - Natalia Zielaskiewicz kl.6 Szkoła
Podstawowa nr 33 w Olsztynie „Tele porada”

2. II miejsce - Amelia Kurylak kl.6 Szkoła Podstawowa
w Jonkowie, „Niespodzianka”

3. III miejsce - Ewa Kolator Szkoła Podstawowa nr 19
w�Olsztynie „Szczęście”

kategoria: proza
1. I miejsce - Marek Kiczkajło kl. 4 Szkoła Podstawowa

w Jonkowie „Dziennik Marka”
2. II miejsce - Bartosz Kolender kl. 6 Szkoła

Podstawowa we Wrzesinie „Inwazja Krypto”
3. III miejsce - Oliwia Lemańska kl. 6 Szkoła Podstawowa

nr 9 w Olsztynie „Niesamowita podróŜ”

klasy VII-VIII
kategoria: poezja

1. I miejsce - Bartosz Porczyk kl. 7 Zespół Szkolno-
przedszkolny w Łukcie „Fraszki”

2. II miejsce - Kalina Rajska kl. 7 Szkoła Podstawowa
w Jonkowie „Lipcowy wieczór”

3. III miejsce - Wiktoria Szczerbal kl. 8 Szkoła
Podstawowa we Wrzesinie „Moja natura”

kategoria: proza
1. I miejsce - Anna Foks kl. 7 Szkoła Podstawowa we

Wrzesinie „Fatalny dzień”
2. II miejsce - Sandra Dybich kl. 8 Szkoła Podstawowa

w Jonkowie „Zanim będzie za późno”
3. III miejsce - Gabriela Prusek kl. 8 Szkoła Podstawowa

nr 15 w Olsztynie „Morderstwo w koszarach”

PoniŜej wiersze i fragmenty prozy laureatów.
Zachęcamy do ich poznania.

Iwona Szymañska, Monika Wilczewska
SP Wrzesina

Tele Porada
Świat się dziwny zrobił teraz,
przeniósł nas do komputera,
zdalna praca, zdalna szkoła,
zdalne Ŝycie dookoła.
I choć brzmi to nierealnie,
nawet lekarz leczy zdalnie.
Całkiem o tym zapomniałam,
do przychodni się wybrałam.
Drzwi zamknięte, cicho, ciemno,
tylko napis był przede mną:
„Gdy Cię boli coś pacjencie,
to zrób tego bólu zdjęcie,

prześlij mailem, lekarz zbada,
czy potrzebna jest porada.”
No i miałam problem wielki!
Jak tu zrobić zdjęcie nerki?
Wpadł mi pomyśl wprost genialny!
Skoro świat jest taki zdalny,
skopiowałam zdjęcie z netu,
potem tylko mały retusz,
powiększyłam, barw dodałam
opisałam i wysłałam.

Nie czekałam nawet długo,
lekarz dzwonił juŜ przed drugą:
„Przebadałem przeraŜony,
twoje zdjęcie z kaŜdej strony.
Tak mi dziecko ciebie szkoda,
jesteś jeszcze taka młoda!
Powiem szczerze, jestem w szoku!
Nie doŜyjesz końca roku.
Tu porada, nawet Tele,
nie pomoŜe juŜ zbyt wiele.
I nie w nerce tkwi choroba,
bo na zdjęciu jest wątroba.”

Natalia Zielaskiewicz

Niespodzianka
Pod sercem mojej mamy
inne bije serce.
Bulgocze, wibruje, aŜ
brzuch podskakuje.
Codziennie witam się
z nim czule.
Przytulam, całuję, w
swe ręce obejmuję.
Z dnia na dzień obserwuję,
jak masę swą buduje.
Do przyjścia na świat
się przygotowuje.
Odliczam, planuję i
strasznie się denerwuję,
bo nie wiem, co Ty dla mnie
organizujesz.
Malutki braciszku, kocham Cię
juŜ teraz, chociaŜ,
tak naprawdę, dokuczysz
mi nieraz.

 Amelia Kurylak

Szczęście
Do szczęścia mi trzeba nieba błękitu
zapachu kwiatów, zieleni traw
do szczęścia mi trzeba końskiego rŜenia
galopu po łące, uczucia wolności
Do szczęścia mi trzeba sztalugi i pędzla
Światła i cienia, bogactwa barw
Do szczęścia mi trzeba drugiego człowieka
Przyjaźni, miłości kaŜdego dnia
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Szczęście to dla mnie piękno przyrody
Szczęście to dla mnie najbliŜsze osoby
Szczęście to dla mnie konie i sztuka
Innego szczęścia nie szukam

Ewa Kolator

Dziennik Marka
Sobota, 24.10.2020 r.
Obudziłem się dziś rano i wciąŜ nie mogłem uwierzyć

w to, co przydarzyło mi się wczoraj. Do południa
wczorajszy dzień nie róŜnił się niczym od innych. Wszystko
zmieniło się, kiedy mijałem kościół wracając ze szkoły
do domu.

Nasz kościół w Jonkowie jest zabytkiem pochodzącym
z początku XVIII wieku. Wcześniej w tym miejscu stał
kościół z drewna wybudowany prawdopodobnie
w�połowie XIV wieku.

Kiedy mijałem wejście do kościoła, poczułem silny
powiew. Zamiast pochmurnego jesiennego dnia zrobił się
środek lata. Zniknęła moja kurtka i tornister. Stałem przed
drewnianym kościołem w lnianej koszuli i boso, a w ręku
trzymałem drewniane wiadro. Zamurowało mnie.
Patrzyłem, jak w moją stronę zmierza ciągnięty przez konia
wóz, a wokół niego pełno ludzi. Wszedłem na pobliski
kamień, by lepiej widzieć. Wóz zajechał pod kościół
i�zobaczyłem, Ŝe siedzi na nim Mikołaj Kopernik. O jeny,
przeniosłem się w czasie! Jestem w XVI wieku!

Nie zdąŜyłem ochłonąć z wraŜenia, kiedy znów powiało.
Tym razem zrobiło się przeraźliwie zimno, a ja miałem na
sobie długi koŜuch i wielką futrzaną czapkę. Zamiast
drewnianego, stał murowany kościół. Znów przed
kościołem było pełno ludzi. Drogą od strony Olsztyna
maszerowali Ŝołnierze. Na czele kolumny jechali konno
oficerowie. Wśród nich moŜna było rozpoznać Napoleona
Bonapartego, poniewaŜ miał charakterystyczną czapkę.
Podszedłem bliŜej. Nagle zobaczyłem oddziały rosyjskie
i zacząłem o tym krzyczeć. Napoleon i jego Ŝołnierze
ruszyli do bitwy, a do mnie zaczęto strzelać. Szybko
przybiegłem pod kościół i znów zawiał wiatr.
Zorientowałem się, Ŝe wróciłem do XXI wieku. Jak dobrze
być w swoich czasach! (…)

Marek Kiczkajło

Inwazja Krypto

Było ciemno. Nikodem obudził się w dziwnym miejscu.
LeŜał na sianie w małej drewnianej, lecz stabilnie
wykonanej szopie. Chłopak był przeraŜony, nigdy nie był
w takim miejscu. Wstał energicznie i chciał wydostać się
jak najszybciej z tego miejsca.

- Dlaczego wstałeś? - zapytała jego młodsza o rok
siostra Paulina zaspanym głosem.

- Co to za miejsce? - zapytał przestraszonym głosem
Nikodem.

- Co ty, Niko, nie pamiętasz? PrzecieŜ po świecie
grasuje groźny wirus zamieniający ludzi w… - Tutaj
przerwała nabierając powietrze - W krwioŜercze

mutanty Ŝywiące się wszystkim co się rusza. -
Skończyła dziewczyna.

Chłopak przełknął ślinę i westchnął.
- Czyli my ukrywamy się tutaj przed mutantami… -

nastolatek zamilkł - A co z rodzicami, gdzie oni są?
- Mama umarła walcząc z wirusem, a tata został

wezwany przez wojsko do Colorado Springs, czyli
jedynego miasta przygotowanego na apokalipsę.
Tam właśnie mamy się udać. Kiedy odchodził
zostawił ci swój pistolet, na wszelki wypadek.
Powiedział, Ŝe nie moŜemy go nikomu pokazywać
i�uŜywać tylko w ostateczności. Masz go w plecaku.

Nikodem odwrócił się, zajrzał do plecaka i faktycznie
dojrzał colta m1911 taty wraz z dwoma magazynkami.
Chłopiec schował broń do kieszeni. W plecaku była teŜ
mapa, jakiś prowiant oraz cztery butelki wody mineralnej.

- Idziemy - zdecydował chłopiec powaŜnym głosem.
Chciał ukryć strach w swoim głosie.

Otworzyli zabarykadowane drzwi od szopy i wydostali
się na zewnątrz. Przywitała ich piękna pogoda. Było
słonecznie, na niebie nie widać było Ŝadnej chmurki.

- Do Colorado Springs mamy 40 kilometrów, to jakieś
dwa dni na pieszo. Wieczorem poszukamy jakiegoś
opuszczonego domu czy samochodu na
odpoczynek. - Oznajmił Niko.

Wyruszyli lasem, bo Nikodem uwaŜał, Ŝe tamtędy
będzie bezpieczniej i będzie mniejsza szansa na spotkanie
mutanta. Paulinie niezbyt podobała się ta decyzja, nie
lubiła podróŜować lasem. Bała się ciemniejszych
zakamarków puszczy. Nikodem zapewniał ją, Ŝe z nim jej
nic nie grozi, i Ŝe nie ma się czego bać, wszystko będzie
dobrze. Dziewczyna dalej nie czuła się bezpiecznie.(…)

 Bartosz Kolender

Niesamowita podróŜ
Wszystko zaczęło się tego wakacyjnego ranka, gdy

RóŜa i Laura wybrały się do wrocławskiego zoo.
- Zobacz Lauro! W krzakach, które rosną przed nami

coś się świeci!
RóŜa aŜ podskakiwała z emocji. KoleŜanka zatrzymała

się i z zaciekawieniem spojrzała w stronę zarośli, na które
RóŜa, chuda blondynka o jasnoniebieskich oczach,
wskazywała palcem. Dziewczyna obawiała się, Ŝe to
dowcip, poniewaŜ RóŜa często w ten sposób Ŝartowała.
Nastolatki kiedyś bardzo się nie lubiły, jednak od
pewnego czasu to się zmieniło. Postanowiły zapomnieć
o dawnych niesnaskach. Dały sobie szansę i wrogość
zamieniły w prawdziwą przyjaźń.

Laura, brunetka o ciemnoszarych oczach, patrząc na
krzak, zauwaŜyła, Ŝe koleŜanka nie kłamie. OstroŜnie
podeszła do krzewu i włoŜyła dłoń między gałązki,
kalecząc sobie przy tym skórę. Gdy cofnęła rękę, ich
oczom ukazał się naszyjnik z zawieszonym na nim
świecidełkiem. Wisiorek był w kształcie koła, a dziewczyny
uznały, Ŝe to małe lusterko. W pewnym momencie RóŜa
równieŜ chciała wziąć do ręki znalezisko, Ŝeby dokładnie
je obejrzeć. Laurze niezbyt się to spodobało. Zaczęły
sobie wyrywać wisiorek, który niespodziewanie zaczął
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bardzo szybko się obracać. Przyjaciółkom kręciło się
w�głowach.

- No i widzisz, co narobiłaś!- powiedziała Laura
z�niepokojem w głosie. - Ja? To twoja wina!-krzyknęła
rozpaczliwie RóŜa. W tym samym momencie
nastolatki zemdlały. Gdy się ocknęły, zauwaŜyły, Ŝe
nad ich głowami przeleciał samochód.

- Od kiedy samochody latają?-wyjąkała po dłuŜszym
milczeniu Laura.

- Uderzyłyście się w głowę? Dziwią was
samochodoloty?- odezwał się wysoki chłopak
o�rudych włosach i szerokim uśmiechu. (…)

 Oliwia Lemańska SP 9 Olsztyn

FRASZKI
Wirus
Koronawirus ostatnio nam trochę przyrósł,
Wszyscy, wszystko, wszystkich, wszędzie oblewają.
Ale… na e-lekcji nie trzeba dezynfekcji,
A mimo to unikniemy infekcji.

Do języka
Bądź dzielny, odwaŜny, wytrwały,
śeby skróty i slangi młodzieŜowe cię nie pokonały.

Do nieuka
Włanczasz czy włączasz, dla ciebie bez róŜnicy,
A mi, poprawnej polszczyźnie, łzy się leją do miednicy.

Na słowa
Kiedy włanczsz światło w swym pokoju,
Polszczyźnie robi się zwarcie mózgowego zwoju.

Bartosz Porczyk

Lipcowy wieczór

Pustka otula istnienie
śycie pokrywają cienie
Na skraju lasu samotnie
Zieleni się bluszcz pogodnie
Kwitnie wilcza jagoda
Ostatnia gorzka osłoda
Sól w rany wcierasz
KaŜdy ma cię za pozera
Maska w kawałkach
LeŜy w rozbitych lalkach
Uśmiechem poranka
Wieczorna walka
Odpływa w niepamięć
Jak latem zamieć
16:25

 Kalina Rajska

Moja natura
Motyl przeleciał mi przed oczami,
Zatrzepotał swymi skrzydełkami
I wzniósł się pod niebiosa.
Wtedy na kwiecie usiadła osa.
Gdy nasze spojrzenia się spotkały,
Ptaki dookoła zaćwierkały.

Wtem ryk był słyszalny.
Jeleń wybiegł zza drzew,
W poroŜe majestatyczne odziany,
Dumnie stojąc jak lew.

Znajduje się teraz na środku polany,
Przyglądając się jakby zza ściany
Czeka na moją reakcję.
Jest dzikim zwierzęciem, boi się ludzi,
Więc kilka skoków i w popłochu
Zaczyna uciekać od mojego wzroku.

Teraz sama zostałam na środku polany.
śaden zwierz nie będzie przeze mnie spotkany.
Stojąc oszołomiona do pewnego wniosku doszłam.
Wszystko przemija. Trwa długo lub krótko.
A ty? MoŜesz wspominać wszyściutko.

To nie jedyna opcja, wszystko w twoich rękach.
Czy na Giewont się wspiąć, czy szaleć przy muzyki

dźwiękach?
NiewaŜne co wybierzesz morał jest jeden.
Zrób to teraz- nie czekaj lat siedem.

 Wiktoria Szczerbal

Fatalny dzień

Pewnego słonecznego dnia ranka Kacper usłyszał głos
mamy, dochodzący z kuchni. Wołała go na śniadanie.

Wchodząc do kuchni poczuł piękny zapach naleśników.
- CóŜ to za piękny zapach mamo? - zapytał chłopiec.
- Aaa…. Niespodzianka, zaraz zobaczysz -

odpowiedziała kobieta.
 Kacper usiadł przy stole. Mama podała naleśniki.

- Wow! Mniam! - wykrzyknął chłopiec i zabrał się do
jedzenia.

- Ale to jeszcze nie wszystko po śniadaniu musisz się
szybko spakować.

- Co? Gdzie jedziemy? - zapytał Kacper.
- Wakacje spędzimy nad morzem w miejscowości

Jantar - powiedziała pani Basia, tak miała na imię
mama chłopca.

- A gdzie będziemy spać? W namiocie? Nigdy jeszcze
nie spałem pod namiotem, a bardzo bym chciał.

- Tak, będziemy spać na polu namiotowym.
 Kacper zjadł naleśniki najszybciej jak tylko potrafił.

Pobiegł do pokoju się spakować. Wziął z szafy walizkę
i�spakował najpotrzebniejsze rzeczy: latarkę, koc,
poduszkę, płyny do kąpieli i przede wszystkim ubrania.
Poszedł do samochodu zanieść swoje tobołki. Po drodze
spotkał tatę, przywitał się z nim i rozeszli się w dwie strony.
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Godzinę później byli juŜ prawie w połowie drogi. Kacper
spał, kiedy nagle obudziły go głośne krzyki rodziców.
Obwiniali się o to kto nie zapakował dokumentów syna.
Chłopak nie lubił jak mama i tata się kłócą więc zareagował
na ich kłótnię i krzykną:

- Przestańcie się kłócić!
- Kacper! Nie wtrącaj się - powiedziała mama.
- Nie wytrzymam, przecieŜ to ty pakowałaś te wszystkie

dokumenty!- Zawsze wszystko jest na mojej głowie! -
krzyknęła pani Basia.

W pewnym momencie ojciec Kacpra stracił panowanie
nad kierownicą i nieszczęśliwie doszło do zderzenia
z�pojazdem cięŜarowym. Na miejsce zdarzenia przyjechały
trzy karetki, straŜ poŜarna oraz policja. Po oględzinach
okazało się, Ŝe tata Kacpra nie Ŝyje, a mama trafiła do
szpitala w krytycznym stanie. Na szczęście Kacper miał
tylko złamaną rękę i rozcięty łuk brwiowy, lecz takŜe trafił
do szpitala na obserwację.

Chłopiec poszedł z pielęgniarką, Ŝeby załoŜyć gips na
rękę. Cały czas płakał, nie mógł tego znieść, Ŝe stracił
tatę, a mama była w krytycznym stanie. Po godzinie
Kacper znowu wrócił na salę. W myślach modlił się o to,
aby jego mama przeŜyła. Lecz ciągła wiara nie pomogła.

Na salę ze złą informacją przyszedł ordynator.
- Kacper, mam dla ciebie bardzo przykrą informację -

powiedział ze smutkiem ordynator.(…)
 Ania Foks

Zanim będzie za późno
Pewnego letniego dnia Sofia zastanawiała się, czy

pojechać nazajutrz na spływ kajakowy zaproponowany
przez jej ciocię, z którą oczywiście miała pływać. Z tego,
co wiedziała, spływ miał być bardzo długi. Głęboką
i�szeroką rzeką. Ciocia Pola była bardzo energiczną,
kreatywną i dość wesołą kobietą, która lubiła podejmować
takie "ryzyka". Jednak Sofia była bardzo wraŜliwa
i�ostroŜna, dlatego wahała się co do tego pomysłu
i�postanowiła następnego dnia powiedzieć cioci, Ŝeby
popłynął jej młodszy brat. Nie zastanawiała się nad tym,
jakie przyjemności moŜna czerpać z takich ekstremalnych
przygód.

Dziewczynka, kładąc się spać, zgasiła nocną lampkę
i�po chwili zamknęła oczy. Zanim coś pomyślała, ujrzała
mieniący się kolorami rozbłysk, który szybko przeleciał
nad jej głową. Poczuła, jakby znajdowała się w bardzo
dziwnym i twórczym miejscu. Dotykała gładkich,
masywnych, niekończących się obłoków, w których
dostrzegła stojący wieszak z pięknymi ubraniami -
podobnych nigdy nie widziała. Bohaterka podeszła bliŜej
i przeglądała małą garderobę. Nie widziała projektantki,
która wymyśliła tę wspaniałą odzieŜ, ale na wieszaku
przyczepiona była metka z podpisem. Sofia szła przed
siebie z zadziwieniem. Rozmyślając, natknęła się na więcej
wspaniałych rzeczy. Tym razem przeglądała półkę
z�ksiąŜkami, których nigdy nie czytała i nie miała o nich
pojęcia. Autorzy lektur nie byli znani i pierwszy raz na
oczy widziała nazwiska tych poetów i pisarzy. Przejrzała
wszystkie ksiąŜki i "popularne" wiersze, których nigdy nie

przeczytano. Moment później oglądała drugą półkę, tyle
Ŝe z róŜnymi lekami, wśród których było
najprawdopodobniej lekarstwo na raka. Zanim się temu
przyjrzała, nagle usłyszała z jakiegoś miejsca ciche
"przepraszam". Dziewczynka zaczęła się zastanawiać
jeszcze bardziej - o co tutaj chodzi, ale nadal nie mogła
nic zrozumieć. Po lewej stronie były zaparkowane duŜe
samochody. Sofia weszła do jednego z nich. Były w nim
pięknie obrobione, nowoczesne kluczyki – tak, jak
w�innych pojazdach obok. Na kokpicie ujrzała wiele
kolorowych guzików i funkcji. Próbując uruchomić
samochód, włoŜyła kluczyki do otworu. Okazało się, Ŝe
to nie były kluczyki do uruchomienia pojazdu, ale za to
sprawiły, Ŝe schowały się kółka auta, a rozwinęły skrzydła.
Po chwili dziewczynka z przeraŜeniem latała
i�spontanicznie wpadła do niespotykanego jeziora.
Po�chwili samochód zaczął zamieniać się w mały statek
podwodny, który bezkierunkowo i szybko płynął.
Po�czasie wyleciał z jeziora, a bohaterka trafiła pod śliczną
budowlę przypominającą dom. Wchodząc do niego,
zobaczyła, Ŝe jest wyjątkowo dziwnie urządzony.
Pomyślała, Ŝe projektant wnętrza musiał być genialny, Ŝe
wpadł na takie rozwiązania. Dziewczę wchodziło po
cienkich, ale stabilnych schodach, patrząc na "popularne"
obrazy na ścianach. Dzieła opatrzone były podpisami
malarzy, o których istnieniu takŜe nie wiedziała. Doszła�do
duŜego okna. Wpatrując się w horyzont, usłyszała kilka
"popularnych" piosenek, których nigdy dotąd nie słyszała.
Nuty szybko wpadły jej w ucho. Z zaciekawieniem
podąŜała schodami w górę. Ujrzała meble, które nigdy
nie były modne (tak samo jak ubrania) i w Ŝadnym domu
jeszcze takich nie spotkała. Nie było ich nawet
w�sklepach. Oglądając wyposaŜenie, natknęła się na
uroczą kuchenkę z ciastkami, które były tak samo
oryginalne jak wszystko w tym miejscu. Nagle było
słychać, z tej samej strony co słowo "przepraszam", wyraz
"dziękuję, a minutę później - "kocham cię". Sofia zaczęła
się martwić, ale po pewnym czasie zorientowała się,
dlaczego tak jest i gdzie się znajduje. Była to kraina nigdy
niewynalezionych wynalazków. Nigdy
niezaprojektowanych stylizacji i nienamalowanych
obrazów. Nigdy niewypowiedzianych słów (takich jak np.
przepraszam, czy dziękuję albo kocham cię), nigdy
nienapisanych ksiąŜek i nigdy niezaśpiewanych
piosenek... Kiedy dziewczynka uświadomiła sobie, na
czym to wszystko polega, spróbowała apetycznie
wyglądających ciastek... (…)

Sandra Dybich

Morderstwo w koszarach
Bartek rozglądał się zaciekawiony po koszarach. Z jego

brązowych oczu biła ogromna ciekawość. To była jego
pierwsza misja zagraniczna- dwudziestopięciolatek
dopiero co skończył studia, a juŜ miał okazję przysłuŜyć
się swojej ojczyźnie…

Chłopak podniósł wzrok i wyprostował się. Dowódca
przemawiał. Chłopak chłonął jego słowa niczym kuchenna
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wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie, reprezentującą
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Małgorzatę
Adamowicz, Dyrektora Delegatury w Elblągu Kuratorium
Oświaty w Olsztynie, Beatę Kulesza, wizytatora Delegatury
w Elblągu, Irenę Poździech, konsultanta ds. edukacji
historycznej i obywatelskiej w W-M ODN w Elblągu oraz
nauczycieli, rodziców i uczniów naszego Ośrodka.

Lekcja odbyła się w formie on-line, na wstępie
nauczyciel historii, Marzena Bazydło, zaprezentowała
uczniom wystawę „śołnierze Wyklęci. Podziemie
niepodległościowe 1944-1963”, przygotowaną przez
Instytut Pamięci Narodowej. Drugą część lekcji
poprowadził gość specjalny, Helena Olender – wnuczka
„Ŝołnierza wyklętego” porucznika Klemensa Panasiuka ps.
„Orlis”, „śytosław”, która przedstawiła jego historię –
uczestnika walki obronnej 1939 r., Ŝołnierza Związku Walki
Zbrojnej, Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj,
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, uczestnika
zbrojnego podziemia niepodległościowego walczącego
na Lubelszczyźnie. Jego Ŝycie to niezwykły przykład
długiej i ofiarnej słuŜby dla niepodległej Rzeczypospolitej.

Cześć i chwała Bohaterom!

Organizatorzy: M. Bazyd³o, K. Wojtas,
A. Orysiak, Cz. Koz³owski

gąbka. Nie chciał uronić ani sylaby. Marzył, Ŝeby pokazać
wszystkim, Ŝe nie jest nieudacznikiem. śe fakt, iŜ nie
przyjęli go do policji jest nieistotny. Stał teraz z orłem na
piersiach naprzeciwko jednego z najwspanialszych
wojskowych, jakich znał- naprzeciwko pułkownika Adama
Lewandowskiego.

- Spocznij! - wykrzyknął gromko Lewandowski.
- Wy- powiedział, patrząc na jednego z chłopców.
- Co robiliście w cywilu?
- Gotowałem, panie pułkowniku - odpowiedział

piegowaty blondyn.
- To pójdziecie tam - powiedział pułkownik, wskazując

jeden z kierunków.
- Będziecie pełnić słuŜbę w kuchni.
- Wy - zwrócił się do następnego.
- Co wy robiliście?
Bartek wyprostował się i przyjrzał się swoim butom,

sprawdzając, czy są dokładnie wypastowane. Póki co,
nie interesowało go, czym będą zajmować się pozostali.
Chciał wyglądać nienagannie, aby otrzymać jak najlepsze
zadanie.

- Głusi jesteście?!- ryknął ktoś, tuŜ nad jego głową.
Chłopak z przeraŜeniem podniósł wzrok. Nie
spodziewał się, Ŝe z pozostałymi pójdzie tak
szybko…

- Nie, panie pułkowniku - powiedział, szybko prostując
się. Przeszył go morderczy wzrok starego Ŝołnierza.

- W cywilu byłem studentem kryminalistyki.
Przepraszam za zmarnowany czas.

Pułkownik uśmiechnął się z powątpiewaniem.
- Idźcie tam, studencie- powiedział, wskazując

kierunek.
- Będziecie szorować szalety. I dam wam dobrą radę.

Tu nie przepraszajcie.
Bartek skinął głową i skierował się do szaletów. (…)

Gabriela Prusek

Wszystkim nagrodzonym
i�wyróŜnionym oraz ich opiekunom
Redakcja gratuluje i Ŝyczy dalszych

sukcesów twórczych

¯ywa lekcja historii
– „¯o³nierze Wyklêci”

Od 2011 r. 1 marca obchodzony jest w całej Polsce
jako Narodowy Dzień Pamięci „śołnierzy Wyklętych”.
Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu Ŝołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

3 marca 2021 r., w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Braniewie odbyła się „Ŝywa” lekcja
historii związana z tymi tragicznymi wydarzeniami,
zapisanymi na kartach historii naszej ojczyzny.

Dyrektor, Dorota Wiśniewska, przywitała znamienitych
gości biorących udział w lekcji: BoŜenę Reszkę,
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Zielone projekty
edukacyjne

w ZSB w Olsztynie
W mijającym roku szklonym 2020/21 Ŝycie społeczności

szkolnej było zupełnie inne, odbiegało od tradycyjnej
formy, jaką znamy od pokoleń. Ale ogród szkolny przy
Zespole Szkół Budowlanych im. śołnierzy Armii
Krajowej w Olsztynie Ŝył swoim naturalnym rytmem –
jesień, przedzimie, zima, przedwiośnie, wiosna, a teraz
juŜ nawet upalne lato. Obserwując, co dzieje się w
ogrodzie, stwierdziliśmy, Ŝe część roślin poradziła sobie
bez nas, nie przeszkadzaliśmy w ich rozwoju. Wiele roślin
ozdobnych pięknie zakwitło w swom naturalnym czasie.
Oczywiście, pojawiło się wielu nieproszonych roślinnych
gości. Niektóre rośliny wymarzły, wyschły, nie wydały
kolejnego pokolenia i nie rozrosły się. Jak widać, jednak
jesteśmy potrzebni, Ŝeby zadbać, zaopiekować się zieloną
przestrzenią i nadać określony charakter.

Jednym z elementów zieleni wokół Zespołu Szkół
Budowlanych w Olsztynie jest Geoogród – ogród

dydaktyczny przeznaczony do prowadzenia zajęć
z�zakresu edukacji przyrodniczej, ekologicznej
i�zawodowej. Pierwsze prace związane z załoŜeniem
Geoogrodu były podjęte jesienią 2015. Wielokrotnie
realizowane były projekty edukacyjne, korzystaliśmy
z�dofinansowania WFOŚiGW w Olsztynie poprzez OCEE
przy WMODN w�Olsztynie.

RównieŜ jesienią 2020 realizowany był projekt z zakresu
edukacji ekologicznej „RóŜnorodność głazów
narzutowych w szkolnym ogrodzie”, tytuł naszego
projektu „Skały są wszędzie”.Zaprojektowane i wykonane
zostały tablice dydaktyczne: Skamieniałości przyniesione
przez lądolód i Gdzie znajdziemy skamieniałości? Zdjęcia
i opracowania udostępniła nam Alicja Szarzyńska
z W-M ODN w Olsztynie. Projekt graficzny przygotowała
Anna Kozyra-Sarwińska, nauczyciel przedmiotów
budowlanych naszej szkoły. Tablice uzupełniły bazę
dydaktyczką szkolnego ogrodu. Wykonane zostały
równieŜ jesienne prac pielęgnacyjne i odbywały się zajęcia
dydaktyczne, oczywiście do momentu zawieszenia zajęć
stacjonarnych.

W minionym roku kalendarzowym 2020 wzięliśmy po
raz kolejny udział w konkursie Certyfikat Szkolnego
Ogrodu Dydaktycznego V edycja „Interdyscyplinarne
projekty edukacyjne w ogrodzie dydaktycznym”. Naszym
zadaniem było przygotowanie dwóch projektów,
opracowane zostały dwa tematy: Klimatyczne ogrody dla
kaŜdego i Portal informacyjny Geoogrodu przy ZSB
w�Olsztynie.

Celem głównym projektu Klimatyczne ogrody dla
kaŜdego było zagospodarowanie terenu zieleni
i�powiększenie szkolnego ogrodu dydaktycznego przy
ZSB w Olsztynie. Wiele zadań zostało wykonanych, jednak
pielęgnacja ogrodu i jego powiększanie jest to zadanie
długoterminowe, wymagające ciągłego zaangaŜowania.
Będziemy kontynuować prace związane z poprawą
estetyki otoczenia szkoły, zwiększaniem bioróŜnorodności
i podnoszeniu wartości edukacyjnych szkolnego ogrodu.
Na efekty prac warto czekać.

Jednym z załoŜeń projektu było interdyscyplinarne
łączenie przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
dlatego uczniowie kształcący się w róŜnych zawodach
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wykonują prace w szkolnym ogrodzie dydaktycznym
i�realizują zajęcia terenowe z przedmiotów zawodowych
i�ogólnokształcących.

Wiosną zorganizowana była akcja zbiórki roślin
ozdobnych „Jeszcze w zielone gramy” przeznaczona do
uzupełnienia nasadzeń w naszym ogrodzie.

Celem głównym drugiego projektu Portal informacyjny
Geoogrodu przy ZSB w Olsztynie było opracowanie bazy
danych o Geoogrodzie, uwzględniającym informacje
o�głazach, roślinach i elementach małej architektury.
Zadanie to jest podczas realizacji, zaangaŜowani w prace
są uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta
i technik architektury krajobrazu.

Aktualnie bierzemy udział w VI edycja konkursu
Certyfikat Szkolnego Ogrodu Dydaktycznego „Nasz
ogród dydaktyczny w cyfrowej odsłonie”. Zbieramy
materiały i podejmujemy róŜne działania, Ŝeby jesienią
opracować przewodnik po szkolnym ogrodzie,
interaktywne pomoce dydaktyczne i portal informacyjny
Geoogrodu.

Prace w ogrodzie są prowadzone podczas zajęć
praktycznych młodzieŜy kształcącej się w zawodzie
technik architektury. RównieŜ do prac w ogrodzie
w�ramach zajęć pozalekcyjnych zgłosili się uczniowie
kształcący się w zawodzie technik geodeta. Chętnie
wykonywali prace pielęgnacyjne w ogrodzie, ręce do
pracy zawsze są mile widziane…

Drugim, obok Geoogrodu, projektem związanym
z�terenem zielonym wokół naszej szkoły jest projekt
„Tradycyjny Sad”. Jest to ogólnopolski konkurs grantowy,
organizowany przez Fundację Banku Ochrony
Środowiska, mający na celu szerzenie wiedzy na temat
starych odmian drzew owocowych, które charakteryzuje
wyjątkowy smak owoców i naturalna odporność na mróz,
choroby oraz szkodniki. Jest to czwarta odsłona projektu,
którego zwieńczeniem jest załoŜenie na przyszkolnych
terenach mini sadu składającego się z co najmniej
5�drzewek tradycyjnych odmian czereśni. Projekt został
objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki
oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Tradycyjny Sad to projekt, w ramach którego wspólnie
chcemy zrobić coś wartościowego dla społeczności
szkolnej i lokalnej. Pomysł na udział podsunęła
nauczycielka geografii, Hanna Kamińska, a zadania podjął
się zespół uczennic z klasy 2a 2 technikum architektury
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krajobrazu wraz z opiekunką – nauczycielką przedmiotów
zawodowych w zawodzie architektura krajobrazu,
Małgorzatą Bigus. Projekt postawił przed młodzieŜą nowe
wyzwania, stworzył moŜliwość rozwijania zainteresowań
zawodowych, spędzenia czasu na świeŜym powietrzu,
a�przede wszystkim integracji, tak bardzo potrzebnej po
ostatnim, bardzo trudnym okresie izolacji. Inicjatywa daje
szansę wykroczenia poza ramy nauczania programowego,
stawia na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności
praktycznych. Co nas wyróŜnia? Głowy pełne pomysłów,
które chcemy wykorzystać przy tworzeniu naszego
Czereśniowego ZSB – miejsca, które stanie się oazą zieleni
dla naszych nauczycieli, kolegów, koleŜanek.

Dlaczego akurat stare odmiany czereśni?
Sady XXI wieku to przewaŜnie ciągnące się po horyzont

rzędy regularnie przyciętych, skarłowaciałych drzewek
owocowych, które zaczynają dominować w krajobrazie
w wielu miejscach w Polsce. Stosowane w nich odmiany
są nowe, rodzą piękne, duŜe owoce. Niestety zapewnienie
wysokiego plonowania i utrzymanie ich w dobrej kondycji
wymaga stosowania duŜej ilości środków ochrony roślin,
a sam sposób prowadzenia takiego sadu, bez roślin
towarzyszących, praktycznie wyklucza bioróŜnorodność.
Uczniowie ZSB, włączając się w ten projekt, chcą pokazać,
Ŝe moŜna inaczej, Ŝe nasadzanie starych odmian w sposób
tradycyjny to powrót do naszych korzeni, dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego.

Takie drzewa są znacznie mniej wymagające, bardziej
odporne na choroby i szkodniki, a w ich utrzymaniu nie
musimy stosować Ŝadnych środków chemicznych, czyli
pochodzące z nich owoce są znacznie zdrowsze. Stary
sad, to najprawdziwszy, mały, niezaleŜny ekosystem,
miejsce Ŝycia wielu gatunków ptaków, owadów, grzybów.

Otaczający świat jest dla nas, całej społeczności
Zespołu Szkół Budowlanych im. śołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie, niezwykle waŜny – wierzymy, Ŝe nawet
niewielkie, lokalne działania mogą wiele zmienić,
a�dbałość o zdrowie i środowisko naturalne to podstawa.

Mamy ambitne plany zagospodarowania przestrzeni
wokół naszej szkoły, ale potrzeba nam czasu i naturalnego
funkcjonowania podczas całego roku szkolnego. Jednak,
mimo przeszkód, podjęliśmy wiele działań związanych
z�funkcjonowanie i pielęgnacją terenów zieleni wokół
naszej szkoły i po wakacjach, pełni sił, będziemy te
działania kontynuować.

Hanna Kamiñska, Ma³gorzata Bigus
Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Olsztynie


