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Drogi Czytelniku,

usiądź w wygodnym fotelu, weź do ręki kieliszek z ulubionym trunkiem i oddaj się

lekturze tego numeru „Kajetu”. Znajdziesz w nim róŜne teksty, tak róŜne jak to, czego

doświadczasz na co dzień, ale tak inne od codzienności, Ŝe ich lektura pozwoli

Ci�chociaŜ na kilka chwil wytchnienia… Taką mam nadzieję.

Nasza półkula jest teraz bliŜej Słońca niŜ jeszcze kilka miesięcy temu, a to

skutkuje coraz krótszymi dniami i coraz dłuŜszymi nocami. Ciemność zdaje się być

coraz bardziej zachłanna. KaŜdy kolejny dzień zdaje się być nią coraz bardziej

przesiąknięty. Kiedyś przeciwwagę dla niej stanowił śnieg, spowijający całunem

niewinności pola, łąki, lasy i rzeki skute lodem. Dziś wycofuje się coraz bardziej pod

jej naporem. Króluje ciemność, panoszy się pełna pychy i próŜności. Zapomina,

Ŝe�cechy te zawsze kroczą przed upadkiem. Jej upadkiem. Nie będzie on tak

spektakularny, jak wielu by tego oczekiwało. Zacznie się, jak co roku, 22 grudnia

i�skończy 21 marca. JuŜ - jak mówią ludowe porzekadła -„na BoŜe Narodzenie

przybędzie dnia na kurze stąpnienie”, a „na Nowy Rok na barani skok”… Jasność

powoli, ale skutecznie, dzień po dniu, dzień po dniu... będzie odzyskiwała naleŜne

jej miejsce. Zanim do końca je odzyska, będzie szeptać:

„Szukam nauczyciela i mistrza

Niech przywróci mi wzrok słuch i mowę

Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia

Niech oddzieli światło od ciemności.”

Potem jasność będzie królowała na półkuli północnej przez kolejne sześć

miesięcy.

Brzmi prawie jak baśń, ale to tylko odwieczne prawo Natury, prawo, któremu

wszystko i wszyscy podlegają. Nawet ci, którzy w nie w ogóle nie wierzą, sytuując

się poza lub - znacznie częściej – ponad nim, faryzeuszowsko interpretując słowa:

„Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnaŜajcie się,

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami

morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po

ziemi».”

A skoro o Bogu mowa, to 25 grudnia chrześcijanie na całym świecie będą

świętować 2021. rocznicę otrzymania od Niego najlepszego prezentu, jaki mogli

otrzymać w ogóle – Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa, o którego narodzinach tak pisał

wieki temu Franciszek Karpiński:

„Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnaŜony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.
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Wzgardzomy - okryty chwałą,

Śmiertelny - Król nad wiekami!...

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

CóŜ, Niebo, masz nad ziemiany?

Bóg porzucił szczęście twoje,

Wszedł między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje.

Niemało cierpiał, niemało.

śeśmy byli winmi sami.

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,

śłób mu za kolebkę dano!

CóŜ jest, czym był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami!

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani:

Cisną się między prostotą,

Niosąc dary Panu w dani:

Mirrę, kadzidło i złoto.

Bóstwo to razem zmieszało

Z wieśniaczymi ofiarami!...

A Słowo Ciałem się stało,

I mieszkało między nami.
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Podnieś rękę, BoŜe Dziecię,

Błogosław ojczyznę miłą,

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą,

Dom nasz i majętność całą,

I Twoje wioski z miastami.

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.”.

Jego narodziny miały zmienić wszystko. Mściwość, pamiętliwość i nienawiść miały

być zastąpione miłosierdziem, wyrozumiałością i miłością. Wszak z jego przyjściem

jasność rozpoczynała swoją dominację nad ciemnością…

I?… Miały!…

Efekt zdaje się ukazywać jedna z polskich tradycji wigilijnych – puste miejsce przy

stole dla niespodziewanego wędrowca. Celowo napisałem puste miejsce, bo Ŝeby tradycji

stało się zadość... zawsze pozostaje puste, chociaŜ tych, którzy mogliby je zająć nie

brakuje wokół nas. Deklaratywnie jesteśmy otwarci na niespodziewanego gościa, realnie

cieszymy się, Ŝe tradycyjnie wieczerzę spoŜyliśmy w gronie najbliŜszych – przecieŜ to

takie rodzinne święta – i nikt nieproszony nie zbrukał nam bielusieńkiego obrusa

czerwonym barszczem…

A przecieŜ jasność z ciemnością wygrywa juŜ o „kurze stąpnienie”.

Drogi Czytelniku,

z okazji nadchodzących Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego 2022 Roku w imieniu

Redakcji i swoim Ŝyczę Ci urzeczywistnienia się wszystkiego tego, co do tej pory

pozostawało w Twoim Ŝyciu jedynie w sferze deklaratywności.

Wojciech Tański
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Klimat grupowy – czyli emocje,
którymi„oddychamy” wspólnie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce.
Tekst, który masz przed sobą, powstał na kanwie

warsztatu „Zadbać o klimat w grupie - jak tworzyć
sprzyjające uczniowi środowisko” – zrealizowanego
w�Warmińsko Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie (listopad 2021 r.). Wspominam
o�tym, wyjaśniając powód bezpośredniej formy zwracania
się do Ciebie, Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku.
Skoro motywem i inspiracją jest praca warsztatowa, rzecz
nie będzie omówieniem teorii, a propozycją praktycznego
spojrzenia na problem.

Zatem, bez zbędnych wstępów, przejdźmy do sedna
sprawy.

Zaczniemy od spostrzeŜenia o fundamentalnym
znaczeniu grupy społecznej w pracy wychowawczej
i�psychologiczno-pedagogicznej. Idę o zakład (stawiam
wszystkie fundusze zgromadzone na koncie emerytalnym
w ZUS), Ŝe nie znajdziesz dobrego programu
profilaktycznego ignorującego znaczenie
konstruktywnych doświadczeń społecznych w grupie
rówieśniczej. I nie mam najmniejszych obaw o przegranie
takiego zakładu. Nie dlatego, Ŝe kapitał w ZUSie jest
raczej symboliczny, ale dlatego, Ŝe nie znajdziesz takiego
programu; a jeśli taki znajdziesz, to nie jest on dobry.
Słowem – chcesz dać młodym doświadczenie chroniące
i rozwijające zdrowie emocjonalne – zapewnij im dobre
relacje społeczne: pomóŜ w stworzeniu grupy, która
będzie dostarczała konstruktywnych celów, stanowiła
o�bezpieczeństwie w swojej strukturze, dawała powody
do identyfikowania się z nią, będzie bezpieczną
i�atrakcyjną przestrzenią współdziałania.

Powiesz, Ŝe owszem, takie środowiska moŜna tworzyć
w kołach zainteresowań, druŜynach sportowych,
organizacjach skautowych, ale w szkole wygląda to
inaczej, klasa (zespół klasowy) jest zbiorem stworzonym
nie tyle z wyboru, co ze zbiegu okoliczności – wynika
z�przynaleŜności do rocznika i rejonu, nie ze wspólnoty
celu (jak w druŜynie sportowej) albo wspólnie dzielonych
wartości (jak w skautingu)…

Tu potrzeba, abyś rozstrzygnął, czy stawiasz kropkę
i�godzisz się z myślą o niezmienialnym charakterze
środowiska szkolnego. Dalsze czytanie moŜe być wtedy
tylko pogłębianiem frustracji. Czy jednak dajesz szansę
sobie i swoim uczniom?

… Ok, skoro czytasz dalej, rozumiem, Ŝe masz
moŜliwość myślenia o sobie jako o działającym,
sprawczym podmiocie, który, owszem, nie decyduje
bezpośrednio o prawie oświatowym, podstawie
programowej, polityce zatrudnienia w placówce, ale ma
realny wpływ na 45 minutowy fragment rzeczywistości.
Nawiasem mówiąc, te 45 minut pomnoŜone przez
kilkanaście godzin tygodniowo, przez kilkadziesiąt
tygodni w roku, przez kilkadziesiąt lat (znowu ZUS) daje
wcale niemały areał do własnych działań.

Co moŜna zatem robić ze środowiskiem społecznym,
„które się zdarzyło” w postaci zespołu klasowego. OtóŜ
moŜna zadbać o jego KLIMAT. To jeden z wymiarów
funkcjonowania grupy, obejmujący całą gamę dzielonych
wspólnie nastrojów i uczuć – emocjonalny kontekst
całokształtu interakcji.

Skoro organizacje businessowe nastawione na
generowanie zysku inwestują czas i środki w badanie
i�rozwijanie panującego w nich klimatu grupowego, coś
musi być na rzeczy albo mówiąc dosłowniej – musi się to
opłacać. Nie potrzeba wywaŜać drzwi juŜ otwartych na
ościeŜ – wiadomo, Ŝe grupy, w których panuje „dobry
klimat” są bardziej produktywne, trwałe, intensywnie
aktywizują potencjał sowich członków, dają poczucie
przynaleŜności, stanowiąc takŜe o części toŜsamości
swoich członków. Czy nie takimi chcielibyśmy widzieć
zespoły klasowe?

Jak zatem tworzyć dobry klimat grup?
Proponuję dwa nurty odpowiedzi – do wyboru dla

preferujących bardziej analityczny lub heurystyczny
(metaforyczny) sposób myślenia.

Dla umysłów analitycznych

Jeśli chcesz, aby twoi uczniowie czuli się dobrze
w�zespole klasowym, przyjrzyj się uwaŜnie kolejnym
wymiarom funkcjonowania grupy, stanowiących o jakości
jej klimatu. MoŜesz to zrobić inspirując się formułą OCE -
Organizational Climate Exercise, w polskiej adaptacji
Grzegorza Wudarzewskiego.
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W zaadaptowanej do naszych potrzeb perspektywie
szkolnej mogłoby to wyglądać następująco.

O jakości klimatu grupowego w zespole klasowym
decydują kolejne wymiary:

• elastyczność, „otwartość na nowe pomysły” -
pozytywne nastawienie nauczyciela do rozpatrywania
zgłaszanych przez uczniów propozycji i ich
wdraŜania,

• odpowiedzialność, „stopień samodzielności
uczniów” (autonomia) - odbierany przez uczniów
stopień swobody wykonywania swojej pracy
samodzielnie oraz do podejmowania skalkulowanego
ryzyka bez konieczności ciągłego zwracania się do
nauczyciela,

• standardy, „standardy pracy” - stopień, w jakim
uczniowie odczuwają to, Ŝe ustalone dla nich cele
stanowią moŜliwe do zrealizowania, atrakcyjne
wyzwanie,

• nagrody, „zakres stosowania bodźców pozytywnych”
- odczuwany przez uczniów poziom dostrzegania
i�wynagradzania; prymat nagradzania za wysiłek
i�sukcesy przed karą w przypadku niepowodzeń,

• klarowność, „jasność” - jednolitość rozumienia
celów, zadań i zasad; odczucie przewidywalności
i�orientacji w środowisku,

• zaangaŜowanie zespołowe, - przekonanie
o�gotowości udzielania pomocy innym w razie
potrzeby i otrzymania pomocy od innych,
utoŜsamiania się z zadaniami grupy, przekonanie
o�potrzebie wspólnego rozwiązywania problemów
oraz zespołowego podejmowania decyzji.

Jeśli chcesz poddaj to analizie sam, lub ze
współpracownikami. Tylko pomyśl albo stwórz
kwestionariusz, który wypełnią twoi uczniowie. Nowe
rozwiązania zaproponuj sam albo (polecam) przedyskutuj
je wspólnie z uczniami (moŜesz „sprzedać” to jako rodzaj
eksperymentu z ambitnej praktycznej przedsiębiorczości).
Jakikolwiek miałbyś zrobić z tego uŜytek. Zrób! Najpóźniej
do dwóch tygodni od dziś.

Wersja analityczna 2.0

W tej wersji takŜe proponuję analizę, ale ograniczoną
do dwóch pytań.

Pierwsze inspirowane jest stwierdzeniem filozof
Katarzyny de Lazari Radek (Przekrój 3(35580/17): „MoŜna
odczuwać przyjemność nie będąc szczęśliwym, ale nie
moŜna mieć szczęśliwego Ŝycia nie odczuwając
przyjemności”.

Drugie pytanie ma u swoich podstaw wykład profesora
Jerzego Vetulaniego (dostępny w serwisie YouTube
„Jak�usprawnić mózg nastolatka”) opisującego, m.in.
róŜnice w rozwoju mózgu szczurów, którym przyszło Ŝyć
w środowiskach laboratoryjnie ubogich lub bogatych
w�stymulacje (mózgi gryzoni, które miały szczęście
przebywać w otoczeniu pełnym zachęcających do
eksploracji i zabaw atrakcji, jak moŜemy się spodziewać,
były bez porównania bardziej rozwinięte).

Zatem Odpowiedz na następujące pytania i zrób to
w�sposób, który w najbliŜszym tygodniu realnie wcielisz
w Ŝycie:

• Jak sprawisz, Ŝe Twoim uczniom będzie przyjemniej?
• Jak sprawisz, Ŝe Twoi uczniowie będą zaskakiwani?
Pytania pomocnicze:

• Czy statut szkoły zabrania uczniom przyniesienia
swoich poduszek, którymi mogą tiuningować twarde
drewniane krzesła?

• Czy wiesz jak VitalHeynen zaczynał treningi siatkówki
z polską męską reprezentacją, gdy ta w 2018 roku
zdobywała tytuł Mistrzów świata?

Dla umysłów heurystycznych

Tu skorzystamy z metafory zmian w funkcjonowaniu
społecznym grupy jako zmian klimatycznych. Wiemy, jak
młodzi są wraŜliwi (i słusznie) na sprawy ochrony
środowiska. Nie potrzebujemy przekonywać ich, jak waŜna
jest troska o kondycję klimatu naszej planety – wystarczy
pokazać im, Ŝe analogicznie mogą troszczyć się
o�„ekosystem” klasowy (moŜe takŜe szkolny), w którym
spędzają prawie jedną trzecią swojego Ŝycia.

Wykorzystaj w tym celu materiały dostępne w sieci,
zaproś młodych do dyskusji – wspólnie poszukajcie tego,
„co truje klasową atmosferę”, gdzie „składowane są
niebezpieczne odpady sączących się konfliktów
i�niewyjaśnionych uraz”, czym byłoby „sadzenie nowych
drzew konstruktywnej komunikacji”, czym są „odnawialne
źródła grupowej energii”, jak „poddać recyklingowi
odpady złości i zrobić z nich uŜytek na przyszłość”…

WyobraŜam sobie sytuację, gdy zajęcia szkolne
zaczynają się od krótkiej „stacji meteorologicznej”, gdzie
dokonuje się aktualnego pomiaru „jakości klasowego
powietrza” określając w ustalony sposób „stęŜenie tlenku
siarki – poziomu napięcia” albo „tlenku węgla – poziomu
zmęczenia”. W pracy zdalnej, gdy dysponujemy arkuszem
kalkulacyjnym, moŜe to zająć dosłownie kilkadziesiąt
sekund, dając kaŜdej osobie moŜliwość określenia
swojego stanu, z automatycznym uśrednionym wynikiem
całej grupy. Poza elementem symbolizowania stanów
emocjonalnych i realnej zabawy – moŜe być to takŜe
rodzaj grupowego rytuału stanowiącego o odrębności
i�toŜsamości grupy, co wiąŜe się z jej spójnością
i�atrakcyjnością.

Mam nadzieję, Ŝe czytając to, oglądasz oczyma swojej
wyobraźni, jak reagują na to Twoi podopieczni – czy będą
to dzieciaki, czy nastolatkowie – kaŜdy odpowiednio do
swojego poziomu rozwoju. Jeśli juŜ to zobaczyłeś nie
odbieraj im tego. Zrób to. Klimat w klasie, to takŜe Twój
klimat: „powietrze społeczne”, którym oddychasz, które
wchłaniasz, które staje się twoim ciałem (dosłownie,
o�czym mogłyby zaświadczyć, m.in. skany naszych
mózgów i jakość działania układów współczulnego
i�przywspółczulnego).

Oto garść pomysłów i inspiracji. Reszta naleŜy do
Ciebie. Jeśli chciałbyś coś omówić – indywidualnie albo
w gronie rady pedagogicznej, polecamy się w naszym
dziale pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w�Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli. Zapraszamy do kontaktu.

Marcin Jaroszewski
W-M ODN w Olsztynie
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Coś ty uczynił Polakom Cyprianie,
śe dziś czytają Twoje kaŜde zdanie,

Wyśmiawszy pierwej?

Norwid – od uznania, poprzez
odrzucenie, do pośmiertnej sławy

Juliusz Wiktor Gomulicki we wstępie do Pism wszystkich
napisał: Pełne zbiorowe wydanie pism Cypriana Norwida
(1821-1883) – poety równego rangą największym spośród
jego współczesnych: Mickiewiczowi, Słowackiemu,
Baudelaire`owi, Heinemu, Whitmanowi […] ukazuje się
88 lat po śmierci poety.

Gomulicki odnosząc się do przyczyn tej sytuacji, uznaje
za niewystarczające tłumaczenia prekursorstwem Norwida,
ograniczeniem ówczesnych krytyków i zauwaŜa, Ŝe są:
dodatkowe przyczyny tragedii Norwida. Przyjrzymy się więc
mniej znanym faktom z Ŝycia poety, które wpłynęły
w�pewnym sensie na literacki ostracyzm w kręgach
literackich, czytelniczych jego czasów. Ale zacznijmy od
początku, debiutu poetyckiego Norwida.

Uznanie, czyli młodzieńcza poezja warszawska

Cyprian Norwid debiutował w warszawskich
czasopismach, a jego wiersze przyjmowane były
z�zaciekawieniem, bo rozpoznano nie tylko wielki talent
poety, ale takŜe rozpoznano nowy język poetycki

(J.�Gomulicki pisze: zauwaŜono inność i trochę niepokojącą
oryginalność). Od roku 1841 Norwid zaŜywa sławy
i�uznania wśród warszawskich literatów, krytyków, a jego
kolejne wiersze są powszechnie czytane i komentowane
na łamach czasopism (w Warszawie pojawiły się pierwsze
teksty charakteryzujące twórczość poety). Jednym
z�pierwszych utworów jest sonet „Samotność”, który
powstał w 1839r., a anonimowo opublikowany został
w�1840 roku na łamach „Gazety Porannej”.

Cisza - niekiedy tylko pająk siatką wzruszy,
Lub przed oknem topolę wietrzyk pomuskuje;
Och! jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy -
Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje.

Jak niewolnik, co cięŜkie siłą więzy kruszy
I zgasłe Ŝycie w sercu na nowo poczuje,
Tak ja, na chwilę zwolnion z natrętnych katuszy,
Wdzięk i urok milczenia czuję i pojmuję.

Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy,
Gdy róŜnorodne myśli mieszkać z sobą muszą,
Gdy dusza duszy pojąć, zrozumieć niezdolna -

ProŜno nektar napojów hojnie się wysączy;
Śmiechy, piosnka, biesiada - wszystko jest katuszą;
U mnie rozkosz i Ŝycie, gdy moja myśl wolna.

Osiemnastoletni Norwid napisał dojrzały pod względem
formy i treści wiersz, który wzbudził uznanie i zapowiadał
naprawdę wielkiego poetę, zaś „Ostatni mój sonet” (z tego
samego okresu) wyraźnie wskazuje na zakorzenienie
Norwida w europejskiej tradycji poetyckiej (Bądź zdrowa!
- tak ponury Byron Ŝegnał Ŝonę,).

W 1849 Antoni Czarkowski zapowiadał artykuł, w którym
zamierzał dowieść, Ŝe w wyraŜaniu poezji słowa przez
Norwida nie zna niczego wyŜszego w poezji francuskiej,
niemieckiej, angielskiej.

TakŜe dzięki publikacjom w „Bibliotece Warszawskiej”
czy „Przeglądzie Naukowym” wiersze Norwida czytane
są przez Słowackiego, Krasińskiego i przez obu chwalone.
Słowacki powiedział w 1849r.: Cyprian jest taki duch,
od�którego ja nic wziąć nie mogę, i któremu ja nic dać nie
mogę. Natomiast Krasiński w 1847 r. uznał Norwida za
mistrza wiersza zewnętrznej formy, co do treści miał
wątpliwości dotyczące jasności, ale pogląd swój
zweryfikował po osobistym spotkaniu z poetą rok później,
uznając nieprzemijalną wielkość jego poezji (co wyraził
w�formie wiersza).

Wybory światopoglądowe poety i pierwsze ataki

Po przyjeździe do ParyŜa Norwid zaprzyjaźniony
z�Edmundem Chojeckim, pierwszym sekretarzem
„Trybuny Ludów”, zbliŜył się do środowiska
międzynarodowej lewicy (Aleksander Hercen,
P.�J.�Proudhon). Wtedy powstał wiersz „Jeszcze słowo”
(1848 r.), w którym poeta krytycznie ocenił Wiosnę Ludów,
nawołując do połączenia się „ludzi miłujących pokój”.
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Reakcją na ten utwór był artykuł Władysława
Bentkowskiego, który sam przygotowując się do udziału
w kampanii węgierskiej, zaatakował Norwida od strony
formalnej, zamiast polemiki ideowej. Zarzucił poecie
„manierowaną niejasność myśli, wyrazów, obrazów”,
dodając, Ŝe nie będzie się męczył nad jego słowami, „jak
nad Talmudem”. Niestety tę metodę walki z poetą przejęli
niebawem niedawni przyjaciele Cypriana, będący
przedstawicielami obozu konserwatywnego: Zygmunt
Krasiński i Jan Koźmian, którym nie podobały się
wypowiedzi Norwida na tematy społeczne, a obaj mieli
ogromne wpływy w ówczesnym świecie literackim.

Krasiński nie pochwalał bliskich stosunków Norwida
z�redaktorami „Trybuny Ludów” i przedstawicielami lewicy.
Koźmian źle ocenił rozdział Norwida o „własności”
w�poemacie „Pieśni społecznej cztery stron” (1849).

Krasiński w listach do przyjaciół zaczął krytykować
Norwida, zarzucając mu „umysł ciemny”, i Ŝe „przezeń
język polski dochodzi do ostatecznego odspołecznienia”.
Koźmian wskazał na grzechy poetyckie Norwida: „zawiłość
mowy”, „nuŜącą grę wyrazów”, „myśl niepewną”, „formę
zaniedbaną”, „manieryzm uporny”.

Juliusz Gomulicki zauwaŜa, Ŝe w tym czasie poeta był
w złej kondycji zdrowotnej, borykał się z nędzą i przeŜywał
zawód miłosny, dlatego jego odpowiedzi były gwałtowne
w formie epistolarnej (do Koźmiana) i decyzyjnej, poniewaŜ
Norwid odesłał wszystkie listy Krasińskiemu i zerwał z nim
stosunki.

Niestety, taka reakcja Cypriana wywoła gniew
adwersarzy, którzy podburzyli całe związane z nimi
literackie środowisko konserwatywne i w ten sposób
rozpoczął się atak na Norwida.

Norwid w ostrzu krytyki

W 1851 roku ukazał się w ParyŜu „Promethidion”, zaś
jego odbiór J. Gomulicki nazwał „egzekucją”, której podjął
się jako pierwszy Lucjan Siemieński w krakowskim
„Czasie”, autor związany z kręgiem Krasińskiego
i�Koźmiana, i podzielający ich pogląd na twórczość
Norwida. Siemieński wyszydził po kolei: kompozycję
(„chaos pretensjonalnego humoryzmu”), język
(„najpocieszniej przenicowane słowa”) oraz styl („kulasy
frazesów”).

Kolejne ataki antagonistów posypały się ze wszystkich
stron,: „O dziecko, dziecko zwariowane! – pisał
z�zadowoleniem Krasiński - Nie słuchał, wydrukował, teraz
ma sądy ludzkie...”, wtórowali mu Gaszyński, Klaczko
(który wzmógł plotkami antynorwidowską niechęć
Krasińskiego), Koźmianowie (Kajetan, Jan, Andrzej), którzy
pisali o Norwidzie: „niesłychane brednie”; „oszalał biedak
niezawodnie”.

Tego rodzaju krytyka szybko stała się powszechna,
nawet wśród byłych zwolenników poety, np. Józef
Bohdan Zaleski, który najpierw dobrze ocenił
„Promethidiona”, a potem poddał się presji autorytetów
i�uznał Norwida za „poczciwego dziwaka”. Powiększało
się grono prześladowców, którzy brutalnie krytykowali
jego dzieła, ignorując zupełnie wartości artystyczne
utworów, np. Marceli Motty szydził z „Fortepianu
Szopena”.

Juliusz Gomulicki w koteryjnej krytyce wrogiej
Norwidowi dostrzega przyczyny kłopotów wydawniczych
poety, którego utwory utknęły w wielu redakcjach, np.
„Bema pamięci Ŝałobny-rapsod”, „Do obywatela Johna
Brown”, zaś wydawcy ksiąŜek nie przyjmowali od Norwida
Ŝadnych dzieł, sugerując się nieprzychylnymi recenzjami.
Poeta był przygnębiony niemoŜnością publikacji, tym
bardziej, Ŝe tracił równieŜ moŜliwość zarobku. Dzięki
zabiegom nielicznych przyjaciół, pod koniec Ŝycia, udało
się Norwidowi wydać parę nowel („trylogię włoską”),
z�którymi wiązał swoje plany wyjazdu do Włoch
(oczekując takŜe pieniędzy od rodziny, zarządzającej
majątkiem w Polsce). Niestety, nigdy marzenia tego nie
zrealizował.

Droga do pośmiertnej sławy Cypriana Norwida

Juliusz Gomulicki w sposób niezwykle skrupulatny
przedstawił losy spuścizny rękopiśmiennej Norwida, która
trafiła w ręce Wacława Gasztowtta, ale nie zawierała
wszystkich nieopublikowanych utworów poety. Część
utworów utknęło w redakcjach, część u pośredników,
którzy zabiegali o ich publikację, część pozostawała
w�rękach prywatnych. Nikt jednak nie uporządkował, nie
spisał nawet utworów znajdujących się w zbiorach
Gasztowtta, które leŜały gdzieś w kącie jego mieszkania,
nie interesowano się po prostu dorobkiem Norwida.
Dopiero jedenaście lat po śmierci Norwida pojawił się
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pierwszy „norwidysta” (Wiktor Gomulicki, nazwany
Pierwszym Odkrywcą), poszukujący materiałów z Ŝycia
i�twórczości Cypriana, ale nie udało mu się trafić do
Wacława Gasztowtta, do którego dotarł trzy lata później
drugi „norwidysta” Zenon Przesmycki (nazwany
Wskrzesicielem).

Juliusz Gomulicki pisze, Ŝe: Zenon Przesmycki [...] stał
się norwidystą w Wiedniu, wiosną 1897 r., pod wpływem
przeczytanych tam wówczas lipskich „Poezyj” Norwida
(1863).

Miriam w 1900 roku przywiózł do Warszawy archiwum
uzyskane od Gasztowtta i przygotował pierwsze wydania
utworów Norwida w „Chimerze” (1901-1907), co�przyczyniło
się znacznie do zainteresowania twórczością Cypriana.

W latach 1909-1910 Przesmycki złoŜył w krakowskiej
drukarni Anczyca trzy pierwsze tomy z zapowiadanych
ośmiu, zawierające połowę utworów lirycznych,
dramatycznych oraz pierwszą część pism prozą. Przesmycki
napisał: Przez tę pierwszą zbiorową (…) edycję Polska
odzyskuje na koniec wielkiego twórcę, w moŜliwe pełnej
na dziś postaci (…).

Kolejne wydania, juŜ powojenne (1960-1964) w sposób
znaczący zaczynają przybliŜać twórczość Norwida
wszystkim Polakom, tym bardziej, Ŝe krytycy literaccy
entuzjastycznie oceniają jego dzieła. Juliusz Gomulicki
przytacza następujące opinie: „Jest to wydarzenie
literackie, którego znaczenia niepodobna przesadzić.” -
wyraził się Mieczysław Jastrun. „Ukazanie się pierwszego
tomu dzieł Norwida jest świętem polskiej poezji.” - wtórował
mu Zbigniew Bieńkowski. „Najistotniejsze wydarzenie
wydawnicze w dziedzinie wznowień klasyków.” - oceniał
ten fakt prof. Jan Zygmunt Jakubowski. „Najwybitniejsza
ksiąŜka polska w roku 1966.” przelicytował go Marian
Piechal.

W 1968 r. ukazały się „Pisma wybrane”, pięciotomowe
wydanie (PIW), przygotowane przez Juliusza
Gomulickiego, w 30-tysięcznym nakładzie, który rozszedł
się w ciągu kilku miesięcy.

Tak oto Cyprian Norwid stał się poetą znanym,
czytanym i podziwianym, niestety dopiero wiele lat po
śmierci.

Regina Komarzewska-Skolimowska
XII Liceum  Ogólnokszta³c¹ce w Olsztynie

Mapa wsparcia

Od momentu wprowadzenia pierwszego lockdownu
w�marcu 2020 r. minęło juŜ 1,5 roku. Od tamtej pory
momenty nauki zdalnej, nauki stacjonarnej i nauki
hybrydowej mijały się i przenikały wielokrotnie,
przechodząc od etapu „bycia nowością” do „bycia
normalnością”. Zdawać by się mogło, Ŝe początkowy szok
związany ze zmianą formy nauki i naszego codziennego
funkcjonowania juŜ minął, Ŝe zmuszeni ogólnoświatowym
stanem pandemii wykształciliśmy w sobie nowe sposoby
działania, pozwalające na przystosowanie się do aktualnej
rzeczywistości, a ten wielki i przeraŜający kryzys, o którym
wszyscy wtedy mówili, mamy juŜ za sobą. W związku
z�tym, rozpoczęcie roku szkolnego stacjonarnie we
wrześniu, wraz z pojawiającymi się na horyzoncie
medialnymi doniesieniami o IV fali pandemii i zagroŜeniu
ponowną nauką zdalną, być moŜe budzą w nas niepokój,
lecz nie ma on juŜ tego wymiaru zdziwienia czy przeraŜenia
z 2020 roku. Kusząca jest myśl, Ŝe kryzys juŜ jest za nami,
a teraz „trzeba Ŝyć dalej”.

 Okazuje się jednak, Ŝe wyniki badań prowadzonych
wśród uczniów wskazują jednoznacznie, Ŝe nie są oni
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Po drodze ze zdrowiem
czy po zdrowie? A gdzie boli?

Piękna listopadowa noc, 10�-�11 stopni ciepła (jak to
w�listopadzie)… Z leśnej szarówki wyłania się kilka osób,
zapewne zmierzających na start. Wokół pachnie wilgocią,
nad głowami cięŜkie chmury i ciemność wcale nie tak
bardzo ciemna. W taki sposób zaczęła się moja przygoda
20 listopada ok. godziny 18.00 w ramach X edycji
Nocnych Manewrów SKPB (Studenckiego Koła
Przewodników Beskidzkich). Terenem zawodów objęto
lasy mazowieckie znajdujące się w pobliŜu miejscowości
ZabieŜki, Pilawa, Garwolin. Z perspektywy mieszkańca
Warmii, tylko Garwolin zabrzmiał znajomo. Jednak leśna
wędrówka zawsze porusza we mnie dreszczyk emocji,
a�poszukiwania w terenie zaznaczonych punktów na mapie
to dodatkowe wyzwanie. Po dotarciu na start zauwaŜyłem
cyfrowy, czerwony zegar, który wyraźnie się jarzył
w�otaczającej ciemności. Wokół stało kilkunastu
zawodników, wszędzie wyczuwało się radosny nastrój
i�oczekiwanie na start kolejnego zespołu. Nadeszła
60�minuta na zegarze i ruszyliśmy w ciemność. Przed nami
widać juŜ było migoczące światełka latarek zespołu, który
wyszedł 3 minuty przed nami. Pierwszy punkt był dość
łatwy do znalezienia, co dobrze wróŜyło na przyszłość.
I�tak juŜ było do końca – no moŜe nie tak dokładnie.
Bo�po drodze mieliśmy dość bliskie spotkania
z�błockiem, wodą nie dość przezroczystą, kleszczami,
krzakami, ptactwem, zwierzyną leśną. Równocześnie przez
bite 7 godzin uśmiech nie schodził nam z ust, nawet
w�sytuacji, kiedy odnalezienie punktu jakoś nam nie szło.
Na trasie organizatorzy zapewnili dwa bardzo „smacznie”
zorganizowane ogniska, których zapach i śpiewy przy
gitarze przyciągały jak magnes. Tam dobrze było
doładować nadszarpnięte akumulatory.

W ramach zawodów SKPB zapewniło róŜnorodne trasy
od alpejskiej po bieszczadzką, zapraszając zarówno
wytrawnych biegaczy na orientację jak i początkujących,
rodziny z dziećmi, osoby indywidualne jak i zespoły.
I�ja�tam byłem i herbatę z sokiem piłem.

Ps. Po drodze ze zdrowiem wydawało się oczywiste,
natomiast gro rozmów dotyczyło tego, gdzie boli?

Józef Rogowski
W-MODN w Olsztynie

gotowi na „normalne Ŝycie” szkolne. AŜ 73 proc. z nich
wraca do szkół z bagaŜem pełnym obaw. Deklarują oni
odczuwanie strachu, niepewności i zniechęcenia w obliczu
konieczności powrotu do nauki stacjonarnej. JeŜeli ci
młodzi ludzie nie otrzymają odpowiedniego wsparcia i�nie
odnajdą w sobie odpowiednich zasobów do radzenia
sobie z bieŜącymi trudnościami – moŜemy spodziewać
się nagłego załamania ich kondycji psychicznej. Być moŜe
juŜ Państwo zauwaŜacie pogorszenie samopoczucia
i�funkcjonowania u swoich uczniów – bierność, popadanie
w konflikty, wycofanie się z Ŝycia społecznego. Być moŜe
Wasi uczniowie skarŜą się na problemy ze snem, częste
bóle głowy lub brzucha, ocięŜałość, płaczliwość lub
rozdraŜnienie. Wszystkie te objawy mogą świadczyć
o�trudnościach w radzeniu sobie z codziennymi
wyzwaniami i prowadzić do pogłębiania się kryzysu
psychicznego. Dlatego serdecznie zachęcam, aby nie
zwlekać i nie lekcewaŜyć obserwowanych trudności.
Uczniów, potrzebujących wsparcia, moŜna kierować do
zatrudnionych w Waszych placówkach pedagogów
i�psychologów szkolnych, pracowników Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych lub Poradni Zdrowia
Psychicznego. Dodatkowo, bezpłatną pomoc
psychologiczną i psychoterapeutyczną świadczą
pracownicy Ośrodków Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychterapeutycznej. Pełną listę
Ośrodków znajdziecie Państwo, m.in. na stronie
www.mapawsparcia.pl, gdzie po wpisaniu nazwy miasta
w wyszukiwarkę otrzymacie całą listę adresów i telefonów
kontaktowych do Ośrodków wspierających osoby
przeŜywające kryzys psychiczny. Zachęcam do
skorzystania.

Anna Kondrzycka - psycholog
W-M ODN w Olsztynie
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O źródłach teatru przyszłości

Teatr polski potknął się w końcu o swój długi od
zakłamania nos. Ostatnie dwa lata były szczególnie
intensywnym czasem wychodzenia na światło dzienne
niewygodnych prawd o teatrze, który w historii Polski ma
swoje szczególne i zasłuŜone miejsce i który jest dla nas
nierzadko wyznacznikiem kultury wysokiej. Jak się od
niedawna okazuje, teatr w Polsce nie jest skory do
samokrytyki. WaŜnym czynnikiem, który ma szansę
nakłonić teatr polski do uderzenia się w piersi, jest między
innymi ujawnianie spraw przemocy psychicznej
i�seksualnej, egzekwowanie sprawiedliwości i apelowanie
o potrzebę gruntownych zmian w strukturze teatralnej.

Jesienią 2019 roku aktorki krakowskiego Teatru
Bagatela zawiadomiły Prezydenta Miasta Krakowa
o�przemocy seksualnej i mobbingu, których doświadczały
ze strony dyrektora teatru. Środowisko teatralne przejęło
się, przesyłało aktorkom słowa wsparcia, trwała chwilowa
dyskusja o naduŜyciach w teatrze. Niemal dokładnie rok
później teatralny świat znów zadrŜał po doniesieniach
o�naduŜyciach w Ośrodku Praktyk Teatralnych
Gardzienice, niezwykle cenionym zespole o sławie
międzynarodowej. Aktorka Mariana Sadovska opisała
swoje doświadczenia przemocy z czasów obecności
w�zespole gardzienickiego teatru i swoim wyznaniem
wywołała falę wyznań innych kobiet, współpracujących
niegdyś z Włodzimierzem Staniewskim, załoŜycielem
„Gardzienic”1. Oburzenie, zakłopotanie i niezgoda
środowiska była większa niŜ w przypadku sprawy
z�Bagateli. Znów podniosła się dyskusja, powstało kilka
bardzo cennych tekstów i komentarzy, jak chociaŜby
komentarz Agaty Adamieckiej-Sitek, badaczki teatru
i�dramaturŜki, który nie tyle piętnował naduŜycia, co
podkreślał niemy współudział środowiska w tym, co działo
się w Gardzienicach. Niestety, wobec Staniewskiego nie
zostało wszczęte Ŝadne postępowanie prokuratorskie ze
względu na przedawnienie sprawy.

Te dwa przypadki nie były pierwszymi w historii
polskiego teatru oskarŜeniami, ale stały się niezwykle
trudnymi i cennymi komunikatami o tym, co w polskim
teatrze się dzieje i co się od lat nie zmienia. Były mocnymi
przypadkami ruchu me too [ang. ja takŜe] w środowisku
artystycznym w Polsce, a który od lat funkcjonował juŜ
w�przestrzeni kulturalnej Stanów Zjednoczonych. Sprawy
te miały szansę zyskać większy rozgłos i uwagę, bo trafiły
na znacznie podatniejszy grunt, niŜ oskarŜenia, które
padały choćby dekadę temu, kiedy społeczeństwo było
mniej wraŜliwe na sprawy przemocy.

Studiując wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, nie sposób było
ominąć dyskusję o powyŜszych sprawach - jako
teatroloŜka bezpośrednio lub pośrednio znałam te historie,
osoby lub niejednokrotnie zdarzało mi się badać teatry
i�metody pracy przesiąknięte przemocą. Mam jednak
poczucie, Ŝe czymś, co w tym procesie szczególnie

wstrząsnęło i teatrem, i opinią publiczną, była fala call
outów [ang. wywołań], którą rozpoczęła Anna Paliga,
absolwentka łódzkiej Państwowej WyŜszej Szkoły
Teatralnej i Filmowej. Aktorka opisała na swoim
prywatnym profilu na portalu Facebook sytuacje
przemocy psychicznej, molestowania i mobbingu, których
doświadczyła od nauczycieli akademickich w trakcie
swojej edukacji w PWSTiF. Choć zdarzało się,
Ŝe�pojedyncze historie o przemocy w szkołach teatralnych
opuszczały ich mury, nic się z nimi później nie działo -
sprawy cichły, podobnie jak w przypadku Bagateli czy
Gardzienic. Tym, dlaczego call out Anny Paligi uwaŜam
za niejako przełomowy, jest fakt zmian, które rozpoczęły
się (lub nabrały realnego tempa) w szkołach teatralnych -
miejscach, gdzie kształtuje się przyszłość teatru.

Teatr od ponad stu lat ma budowę szczególnie
hierarchiczną. Taką perspektywę utwierdziła tzw. Wielka
Reforma Teatru, która działa się od końca XIX wieku nawet
do lat trzydziestych XX wieku. Choć słowo reforma
wprowadza skojarzenia z uporządkowanym systemem
zmian, to w teatrze reforma miała oblicze stopniowych
przemian mentalnych i artystycznych, propagowanych
m.in. przez Edwarda Gordona Craiga czy Adolpha Appię.
Jeszcze w XIX wieku inscenizator i reŜyser to wcale nie
były pojęcia synonimiczne, a reprezentowały dwie róŜne
funkcje w teatrze. Wielka Reforma sprawiła, Ŝe reŜyser
stał się osobą odpowiedzialną i za pomysł inscenizacyjny,
i za pracę z aktorami. Najlepiej, gdyby znał się równieŜ
na innych dziedzinach sztuki i miał realny wpływ na
scenografię, kostiumy i grę świateł. Z czasem reŜyser
został wyniesiony na piedestał, stał się Demiurgiem teatru,
osobą decyzyjną, kierownikiem, Mistrzem. To akt
tworzenia został wyznacznikiem wielkości i siły.
Taki�porządek wykluczał kolektywność i równość, za to
wprowadzał bardzo jasną hierarchię: na górze jest reŜyser,
pod nim zespół aktorski, a jeszcze pod nimi wszyscy inni
pracownicy teatru (rzemieślnicy, pracownicy techniczni,
dział literacki, biuro obsługi widowni). To właśnie
wynaturzona hierarchia i absolutyzacja Mistrza
doprowadziły do wieloletniej tradycji władzy i siły
w�teatrze, która nieuchronnie trafiła równieŜ do szkół
teatralnych.
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i�teatr wraŜliwy na nierówności i przemoc - równieŜ, a moŜe
przede wszystkim, wraŜliwy na zło w swoich własnych
strukturach. Spotykam profesorów, badaczy i twórców
starszych ode mnie, którzy o tę Zmianę zabiegali, troszczą
się o nią, działają na jej rzecz. Jest to nieoceniona
inicjatywa i wsparcie. Patrzę jednak na absolwentów szkół
teatralnych, obecne osoby studiujące i kolejne, nowe
roczniki, ze szczególną nadzieją, poniewaŜ to właśnie my
mamy szansę jeszcze w trakcie studiów doświadczyć
Zmiany i zobaczyć, Ŝe moŜna teatr tworzyć inaczej, nie
poddać się całkowicie tradycyjnej hierarchii i nie powielić
w przyszłości przemocowych relacji w teatrze. Coraz
liczniej będą powstawać spektakle autokrytyczne,
kolektywne oraz wprowadzające nową perspektywę na
hierarchię, relacje i narzędzia twórcze. Demokratyzacja
teatru będzie wpływać na to, co będziemy na scenie
oglądać. Ten potencjał twórczy, który będzie udziałem
młodego pokolenia twórców, moŜe przynieść polskiemu
teatrowi niezwykle cenne i ciekawe zjawiska i dzieła. Teatr
przyszłości zaczyna się juŜ w szkole teatralnej.

Iga Skolimowska
Biogram autorki:
lic. Iga Skolimowska - teatroloŜka i producentka teatralna,

studentka kierunku wiedza o teatrze w Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Przewodnicząca
Samorządu Studentów AT, koordynatorka edukacji w Muzeum
Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Przypisy:

1.  M. Sadovska, Coming out, Dwutygodnik, nr 292,10/
2020, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9125-
coming-out.html, dostęp z dnia: 31.10.2021 r.

2. Dwugłos Agaty Adamieckiej-Sitek - Rzeczniczki Praw
Studenckich w Akademii Teatralnej w Warszawie
i�prof. Wojciecha Adamczyka - profesora Akademii
Teatralnej, wykładowcy na kierunku reŜyseria
w�Akademii.
W. Adamczyk, Nie wylać dziecka z kąpielą, „Teatr”
nr 11/2021,https://teatr-pismo.pl/17015-nie-wylac-
dziecka-z-kapiela/, dostęp z dnia: 25.11.2021 r.
A. Adamiecka-Sitek, Instytucja w procesie, „Teatr”,
nr 11/2021, https://teatr-pismo.pl/16942-instytucja-
w-procesie/, dostęp z dnia: 25.11. 2021 r.

Od Redakcji: Artykuł niezwykle cenny ze względu na
poruszany problem. Teatr w edukacji i w ogóle
w�społeczeństwie postrzegany jest zazwyczaj jako
„świątynia sztuki” i dobrze byłby, aby ci, którzy są
„kapłanami” w tej świątyni, byli nie tylko profesjonalnymi
i�kompetentnymi artystami, ale przede wszystkim dobrymi
- z punktami widzenia etyki - ludźmi. Artykuł ten to takŜe
przyczynek do refleksji nad kondycją etyczną polskiej szkoły.

Oświadczenie Anny Paligi i sprawa przemocy w łódzkiej
„filmówce” zaszokowała tak mocno i tak szerokie grono
właśnie dlatego, Ŝe pokrzywdzonymi byli młodzi,
wchodzący dopiero w świat teatru i tym samym skazani
na tę tradycyjną relację Mistrz-Uczeń, zanim jeszcze
doświadczyli Ŝycia zawodowego. Miałam to szczęście
w�trakcie swojej edukacji w Akademii zobaczyć, jak
powoli rusza proces Zmiany - zmiany myślenia
o�nauczaniu w szkołach teatralnych, o komunikacji,
o�relacjach hierarchicznych w Akademii i teatrze w ogóle.
Wielka litera w Zmianie nie jest przypadkowa - zmiana
jest bowiem większa i trudniejsza do wcielenia w Ŝycie
niŜ mogłoby się wydawać. Choć Zmiana rozpoczęła się
formalnie jeszcze w 2019 roku poprzez wprowadzenie
Kodeksu Etyki, to punkt pierwszy, czyli Uświadamianie,
nadal trwa. Nie jest łatwo zmienić myślenie o relacjach
Mistrz-uczeń i o komunikacji zarówno u profesorów, jak
i�studentów - a potrzebna zmiana to często zmiana
perspektywy o sto osiemdziesiąt stopni.

Choć w Akademii wprowadzono Kodeks Etyki
i�utworzono stanowisko Rzecznika Praw Studenckich,
świadomość studentek i studentów o ich prawach,
zdrowej komunikacji, o moŜliwościach reakcji, a przede
wszystkim realnego poczucia wsparcia i zrozumienia była
niewielka. Po call oucie Anny Paligi wypłynęło wiele historii
przemocy równieŜ z samej Akademii, o których mówiło
się w kuluarach, ale nigdy publicznie. To był dla całej
społeczności Akademii czas bardzo trudny - czas
mierzenia się z fragmentami naszej historii, które nie
powinny się wydarzyć. Ten czas nadal w Akademii trwa,
choć jesteśmy juŜ o krok dalej niŜ przed marcem 2020
roku. Przede wszystkim zaczęliśmy głośno o tym, co
trudne, rozmawiać w gronie akademickim, edukować się
skrupulatniej na temat sposobów reagowania na przemoc
i o miejscach, w których moŜemy otrzymać pomoc.
Utworzono procedurę antymobbingową i komisję ds.
monitorowania zachowań niepoŜądanych
i�przeciwdziałania dyskryminacji, przeprowadzono
antymobbingowe szkolenia z pracownikami Akademii,
wdroŜono badanie, które ma dokładnie zbadać skalę
problemu przemocy i dyskryminacji.

W czasopismach teatralnych środowisko dyskutuje
między sobą, czy zmiany te są na pewno dobre, czy moŜe
jednak jest zagroŜenie „wylania dziecka z kąpielą”2,
czy�procedury, które wdraŜamy są wystarczające, idealne
czy przesadzone. Takie rozmowy z pewnością będą się
toczyć, jednak nie w naszym (moim) pokoleniu obecnych
studentek i studentów.

Nadszedł czas teatru czułego, który nie chce hierarchii
i wybitnej twórczości kosztem czyjejś krzywdy.
Obserwując przemiany w świecie, w mentalności
społecznej i marząc o naszej niedalekiej przyszłości
zawodowej, pragniemy wdraŜać zdrowe, dobre
rozwiązania w naszych instytucjach i teatrach. Chcemy
pracować inaczej, chcemy liczyć się we własnym procesie
edukacyjnym. Wierzymy w teatr bez wynaturzonej
i�narzuconej hierarchii, w teatr pracujący kolektywnie
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i�nieoznaczone w terenie, uczestnicy wyprawy zobowiązali
jej organizatorów, by wystąpili do Nadleśnictwa Iława,
jako administratora terenu, z usilną prośbą o uczytelnienie
tego istotnego ze względów historyczno-kulturowych
miejsca.

Na kolację udaliśmy się na polanę leśną przy wyjściu
Drwęcy z Jeziora Drwęckiego w okolicy Samborowa,
w�miejsce znane okolicznym mieszkańcom jako „Na
Rataja”. Tu poszukiwaliśmy śladów Ŝycia społeczności z
młodszej epoki kamienia, sprzed pięciu tysięcy lat.
Spróbowaliśmy odegrać role neolitycznych tubylców,
zajmujących się zbieractwem dziko rosnących roślin,
wzbogacających mięsną dietę pradziejowych myśliwych.
Uczestnicy wyprawy, którymi byli nauczyciele szkół
z�całego województwa warmińsko-mazurskiego,
obdarowani zostali publikacjami „Liwa”, zawierającymi
wiele interesujących informacji na temat Lasu Skapen,
przez który wędrowaliśmy tego wyjątkowego dnia,
świętując kolejną odsłonę Europejskich Dni Dziedzictwa,
pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. Nam smakowało
wyśmienicie!

Warsztaty dofinansowane zostały ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i�Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

dr Wies³aw Skrobot

Śniadanie na łące...

„Śniadanie na łące, obiad w lesie, kolacja nad wodą.
Kulturalny popas w kniejach Lasu Skapen".

Warsztaty terenowe w ramach Europejskich
Dni�Dziedzictwa 2021.

Organizatorami wydarzenia byli: Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
(Alicja�Szarzyńska, dr Iwona Jóźwiak), Pracowania
Aktywności Obywatelskiej i Dokumentacji Dziedzictwa
w�Ostródzie (dr Wiesław Skrobot) oraz Stowarzyszenie
„Dzika Iława” (Magdalena Rudnicka). Śniadanie
„zjedliśmy” na pięknej, bogatej łące między Liwą
i�Rogowem. Poszukiwaliśmy roślin jadalnych
i�leczniczych, których uŜywali dawni mieszkańcy tych
okolic, a które i dzisiaj słuŜą naszemu zdrowiu.
Pora�obiadowa zastała nas na leśnym skrzyŜowaniu Trzy
Kamienie. Poszukiwaliśmy śladów dawnych smolarni
i�dziegciarni; opowiadaliśmy, czym Ŝywili się dawni
rzemieślnicy leśni, przypomnieliśmy teŜ dwa podania
lokalne związane z tym średniowiecznym punktem
granicznym, znanym z dokumentów historycznych
pobliskiej wsi Samborowo. W związku z tym,
Ŝe�skrzyŜowanie Trzy Kamienie jest słabo czytelne
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Z ¯YCIA SZKÓ£

11 listopada w SP
w Lubominie

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości tradycyjnie
juŜ uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w�Lubominie przygotowali przedstawienie, które zostało
zaprezentowane 11 listopada 2021 r. w kościele
parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie
oraz 15 listopada 2021 r. w auli szkolnej.

Przedstawienie nosiło tytuł �„Pisk białego orła”, zostało
opracowane na podstawie scenariusza Adama Szafrańca.
Jego fabuła jest osnuta wokół historii rodziny, która
w�czasie I wojny światowej przeŜywa rodzinny dramat -
wymarsz ojca i syna na front. Symbolem wolnej Polski
jest Biały Orzeł, którego głos - pisk, słyszalny jest w duszy

Polaków, pozwala zachować nadzieję na wolność.
Przedstawienie było ilustrowane piękną, wzruszającą
muzyką.

Nasza szkoła nosi imię Orła Białego. Treść
przedstawienia nawiązywała do motta szkoły: „Musicie
ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać
nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny!”.

 El¿bieta Stachura-Mo¿ejko
Szko³a Podstawowa w Lubominie

Patriotyczny Tydzieñ
„Patriotyczny Tydzień” (08 - 12. 11. 2021) w oddziałach

przedszkolnych Zespołu Placówek Edukacyjno-
Wychowawczych w Gołdapi.

„Co to jest niepodległość - teraz wiem juŜ na pewno.
KaŜde dziecko dziś woła, to polski dom, polska

szkoła…”
Do uroczystych obchodów Narodowego Święta

Niepodległości przedszkolaki przygotowywały się juŜ od
dłuŜszego czasu. Najmłodsi zapoznali się z historią
naszego kraju, uczyli się o symbolach narodowych oraz
o znaczeniu słowa „ niepodległość”. RóŜnorodne formy
pracy i aktywności stosowane podczas zajęć, pozwoliły
dzieciom zrozumieć temat. Kolejnym elementem naszych
działań był udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Nauka słów
hymnu wpłynęła na kształtowanie miłości i przywiązania
do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz godnej
postawy wobec symboli narodowych naszego kraju.
Aby�upowszechniać wiedzę o polskich tradycjach
patriotycznych, dzieci wzięły udział w konkursie
plastycznym „Barwy i symbole narodowe”,którego
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organizatorem był 15 Pułk Przeciwlotniczy w Gołdapi.
Aby�dać świadectwo naszej pamięci i wdzięczności
wszystkim, którzy w imię wolnej Polski oddali swe Ŝycie,
przedszkolaki odwiedziły równieŜ Pomnik Niepodległości
i zapaliły znicze. Zwieńczeniem  „Patriotycznego
Tygodnia”była muzyczna opowieść „Co to jest
niepodległość?”, którą zaprezentowały dzieci całej
społeczności szkolnej.

Dni, które przeŜywaliśmy dumnie i z uśmiechem na
twarzach, z pewnością przyczyniły się do kształtowania
patriotycznych postaw małych przedszkolaków oraz
pomogły zrozumieć, czym dla Polaka jest Święto
Niepodległości i dlaczego je obchodzimy.

Marta Skrodzka
Przedszkole w Zespo³e Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

w Go³dapi

Tydzieñ Patriotyzmu
w SP3 w E³ku

Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza odbył się Tydzień Patriotyzmu.

Czym jest Tydzień Patriotyzmu?

To szereg wydarzeń organizowanych przez SP 3 z okazji
Święta Niepodległości. Elementem łączącym te
wydarzenia jest oczywiście patriotyzm. Inicjatywa została
zapoczątkowana w 2016 roku przez Krzysztofę
Sokołowską i jest skierowana do społeczności naszej
szkoły.

W tym roku szkolnym Tydzień Patriotyzmu przypadł
na 4, 5, 8, 9 i 10 listopada. W tych dniach w naszej szkole
odbył się szereg akcji patriotycznych, które miały na celu
kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości
obywatelskiej. Co roku staramy się wyjść naprzeciw
oczekiwaniom naszych uczniów, dla których dawne formy
obchodów świąt państwowych nie są juŜ atrakcyjne.
Dlatego podczas Tygodnia Patriotyzmu łączymy tradycję
z aktywnym działaniem.

DZIEŃ PIERWSZY - 4 listopada

Quiz patriotyczny oraz Lekcja historii i patriotyzmu
w�terenie

Tego dnia w SP 3 odbył się quiz patriotyczny, w którym
udział wzięli wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele
i�pracownicy szkoły.

Na kaŜdego uczestnika czekała nagroda w formie
patriotycznej naklejki. Osoby odpowiadające poprawnie
otrzymywały naklejki z wyróŜnieniem, natomiast Ci,
którym nie udało się odpowiedzieć poprawnie naklejki
pocieszenia. Akcja cieszyła się bardzo duŜym
zainteresowaniem i w oka mgnieniu wręczyliśmy wszystkie
wyróŜniające naklejki.

W tym dniu odbyła się jeszcze jedna akcja -  „Spacer
z�historią niepodległości w tle” - lekcja historii
i�patriotyzmu w terenie. W akcji wzięły udział wytypowane
klasy, które pod opieką nauczycieli odwiedziły pomniki
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oraz kamienie pamięci znajdujące się niedaleko naszej
szkoły. W�kaŜdym miejscu pamięci pozostawiliśmy
symboliczny znicz.

śywą lekcję historii nasi wychowankowie rozpoczęli
pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego, który znajduje się
pod Urzędem Miasta.

Stamtąd udali się pod Kamień pamiątkowy poświęcony
- Bohaterskim Ŝołnierzom września. Następnie ulicami:
Armii Krajowej, Fryderyka Chopina oraz Tadeusza
Kościuszki dotarli do Kamienia pamięci - Ofiarom Katynia
1940 i Smoleńska 2010, który znajduje się przy Katedrze
św. Wojciecha w Ełku. Patriotyczną lekcję historii
zakończyli pod pomnikiem - Poległym za wolną
i�niezawisłą Polskę.

DZIEŃ DRUGI - 5 listopada

 Pokaz Poloneza oraz Patriotyczne karaoke
Tego dnia w ramach patriotycznych akcji

zorganizowanych podczas Tygodnia Patriotyzmu nasi
uczniowie mieli moŜliwość obejrzeć pokaz polskiego
tańca narodowego - poloneza, dawniej nazywanego
tańcem dworskim. Pokaz tańca przygotowały chętne
uczennice z klas 7 i 8, które zaprezentowały nie tylko
swoje umiejętności taneczne, ale równieŜ pokazały
kawałek polskiej tradycji i kultury.

W tym dniu odbyło się takŜe patriotyczne karaoke.
Wszyscy zgromadzeni na holu uczniowie mogli nie tylko
wysłuchać, ale przede wszystkim wspólnie zaśpiewać
pieśni patriotyczne.

Repertuar był bogaty. Sięgnęliśmy bowiem nie tylko
do tradycyjnych pieśni patriotycznych takich jak:
„Maszerują strzelcy”,  „My, pierwsza brygada”,  „Przybyli
ułani pod okienko”,  „Płynie Wisła, płynie ...”, ale równieŜ
do współczesnych, między innymi:  „Dziewczyna
z�granatem”,  „Dziś idę walczyć, mamo” oraz  „Wolność”.

DZIEŃ TRZECI I CZWARTY – 8  i 9 listopada

Lekcja muzealna -  „Kilka słów o niepodległości
i�polskich symbolach narodowych” - poprowadzona
przez pracowników Muzeum Historycznego w Ełku,
Magdalenę Szumską i Dariusza Jurczaka

śywa lekcja historii prowadzona przez Jacka
Rutkowskiego pracownika W-M ODN filia Olecko –
prelekcja nawiązująca do wystawy  pt.: „Jak to w dawnej
szkole bywało…”

W poniedziałek w ramach zorganizowanych akcji
związanych z Tygodniem Patriotyzmu nasi uczniowie mieli
moŜliwość wzięcia udziału w lekcji muzealnej (online)
przygotowanej przez Muzeum Historyczne w Ełku.
Tematem zajęć była niepodległość oraz symbole
narodowe.

Nasi wychowankowie dowiedzieli się nie tylko skąd wziął
się orzeł w godle naszego kraju, ale takŜe jak zmieniał
się wygląd tego białego ptaka na przestrzeni wieków.

Prowadzący opowiedzieli teŜ uczniom, kiedy i w jaki
sposób naleŜy prawidłowo wywieszać flagę państwową.
Wskazali, kiedy na fladze mogą pojawiać się inne symbole,
a kiedy flaga jest tylko w barwach biało – czerwonych.

Ostatnim, ale równie ciekawym aspektem lekcji
muzealnej była historia polskiego hymnu państwowego.
Uczniowie zapoznali się z wszystkimi pieśniami, które
słuŜyły Polakom za hymn narodowy, aŜ do powstania
„Mazurka Dąbrowskiego” ze słowami Józefa Wybickiego.

8 i 9 listopada naszą szkołę odwiedził Jacek Rutkowski
– nauczyciel historii, ekspert MEN, który przeprowadził
z�wybranymi klasami Ŝywą lekcję historii.
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Tematyka prelekcji nawiązywała do wystawy pana
Jacka -  „Jak to w dawnej szkole bywało...”, którą nasi
uczniowie mieli moŜliwość podziwiać na korytarzu
szkolnym podczas Tygodnia Patriotyzmu.

Pan Jacek opowiedział zebranym uczniom, jak
wyglądała nauka w szkole podczas zaborów, w czasie
trwania II Rzeczpospolitej, podczas okupacji, w okresie
powojennym oraz czasach PRL-u.

Historyk zaprezentował uczniom wiele dokumentów,
m.in. świadectwa ukończenia szkół, dzienniczki
uczniowskie oraz regulaminy szkolne. Dzielił się
z�wychowankami ciekawostkami z Ŝycia szkolnego,
prezentował zdjęcia zeszytów, notatek i prac ówczesnych
uczniów.

Wszyscy uczniowie zgodnie twierdzili, Ŝe były to
ciekawe zajęcia, które otworzyły im oczy na to, jak waŜna
jest szkoła w Ŝyciu człowieka i całego społeczeństwa.

W ramach Tygodnia Patriotyzmu podczas przerwy
lekcyjnej nasi wychowankowie mieli równieŜ moŜliwość
wysłuchania - sondy patriotycznej, którą przygotowali
chętni uczniowie z kl. 7-8.  Dzieci przeprowadziły sondę
wśród pracowników szkoły, członków rodziny,
rówieśników i bliskich im osób.

Sonda poświęcona była wyłącznie tematyce
patriotycznej. Pytane osoby dzieliły się swoimi
spostrzeŜeniami na temat dzisiejszej wizji patriotyzmu
i�wskazywały właściwe postawy oraz zachowania
patriotyczne, tłumaczyły, jakimi cechami powinien
odznaczać się prawdziwy patriota.

 DZIEŃ PIĄTY - 10 listopada

w Apel online z okazji 103. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
w Akcja  „Szkoła do Hymnu”
w Akcja  „Kurier Polski”
w Upamiętnienie Dębu Pamięci
Tego dnia społeczność naszej szkoły miała moŜliwość

obejrzeć apel online przygotowany przez chętnych
uczniów z klas 7 i 8 pod kierunkiem Moniki Cybulskiej-
Ryciuk, Agnieszki Podwojskiej oraz Krzysztofy
Sokołowskiej. Po raz kolejny, w nietradycyjny sposób,
upamiętniliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

Okazuje się, Ŝe kreatywność naszych uczniów nie zna
granic.  Wychowankowie pokazali, Ŝe niestraszne są im
przeciwności losu.  Dzieci w tych trudnych czasach
udowodniły, Ŝe są w stanie w kaŜdych warunkach godnie
i uroczyście uczcić nasze narodowe święto.

Jak co roku nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską
akcję MEN -  „Szkoła do hymnu”. Nauczyciele i uczniowie
o godznie 11.11 w salach lekcyjnych przy otwartych
drzwiach odśpiewali 4 zwrotki hymnu polskiego.

W tym dniu postanowiliśmy takŜe upamiętnić rosnący
przed naszą szkołą Dąb Pamięci, który w 2017 roku
poświęciliśmy pamięci ppor. Witolda Sienkiewicza,
będącego jedną z ofiar zbrodni katyńskiej.

W ramach akcji patriotycznych, w ostatnim dniu
imprezy w naszej szkole pojawili się gazeciarze, którzy
podczas przerwy rozdawali nauczycielom, pracownikom
szkoły oraz uczniom jednodniówkę okolicznościową
przygotowaną przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
na podstawie gazet codziennych z dnia 11 Listopada
1918 roku.

Monika Cybulska-Ryciuk, Krzysztofa Soko³owska
Szko³a Podstawowa nr 3 w E³ku
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Rocznice są wzniesieniami
w krajobrazie naszego Ŝycia.

Kierują one nasz wzrok
w stronę przebytej drogi ...

Christian Schultz

Czas mija,
wspomnienia pozostaj¹

70-lecie Zespołu Szkół Budowlanych im. śołnierzy
Armii Krajowej w Olsztynie

15 grudnia 1951 r., w wyniku podziału Państwowego
Liceum Komunikacyjnego, powstało między innymi
Technikum Budowlane, podległe ówczesnemu
Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli, czyli obecny
Zespół Szkół Budowalnych im. śołnierzy Armii Krajowej
w Olsztynie. Okrągła, 70. rocznica utworzenia szkoły to
znakomita okazja, by zorganizować uroczystość łączącą
wszystkich pracowników, uczniów i przyjaciół
„Budowlanki”. Utrudnienia związane z pandemią sprawiły,
Ŝe jesteśmy zmuszeni przesunąć główną uroczystość na
10 czerwca 2022 roku, jednak obchody jubileuszu
zaplanowaliśmy na cały rok szkolny.

Tak się szczęśliwie złoŜyło, Ŝe w przededniu naszego
święta zakończona została termomodernizacja budynku,
dzięki czemu poprawiły się nie tylko walory uŜytkowe,
ale równieŜ estetyka szkoły. Nowe oblicze placówki
uwiecznione zostało na obrazie przez Zuzannę Gilewską
(kl. 3a2; technik architektury krajobrazu). Jej praca,
prezentowana w holu szkoły stała się zapowiedzią
tegorocznych uroczystości.

W październiku 2021 r. rozpoczęliśmy realizację akcji
„700 cebul na 70-lecie ZSB”, której celem było
uatrakcyjnienie terenu wokół szkoły. Uczniowie
i�pracownicy zebrali nie 700, ale ponad 1000 sztuk cebul
kwiatów. JuŜ za kilka miesięcy będziemy mogli podziwiać
efekty nasadzeń.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych bardzo mocno
zaangaŜowali się w projektowanie i wykonanie
okolicznościowych pamiątek. Pierwsze z nich to ozdoby
choinkowe, wypalone na warsztatach szkolnych na
obrabiarce CNC. Natomiast członkowie zespołu
powołanego do organizacji 70-lecia szkoły spotykają się
z emerytowanymi nauczycielami, pracownikami oraz
absolwentami, by przygotować i opracować materiały
dokumentujące historię i współczesność szkoły.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia
się wspomnieniami związanymi z „Budowlanką” i do
współtworzenia strony internetowej poświęconej
jubileuszowi.

Jolanta Zdunek-Koc
Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Olsztynie

Elewacja ZSB po termomodernizacji

700 cebul na 70-lecie ZSBAutorka obrazu Zuzanna Gilewska
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Z Bartoszyc do Koszalina
na festiwal

Spełniły się marzenia uczestników szkolnego chóru
„Lisowa Pisnia”, którzy na początku listopada wzięli udział
w 46. Festiwalu Ukraińskich Zespołów Dziecięcych
Koszalin 2021.

Szkolny chór istnieje od drugiego roku funkcjonowania
Szkoły Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach i obecnie obchodzi swój
jubileusz 30-lecia.

Początkowo nosił on nazwę „Skowroneczki”. Gdy
w�1997 r. nadano szkole imię ukraińskiej poetki Łesi
Ukrainki, chór zmienił nazwę na „Lisowa pisnia”
(w�tłumaczeniu na język polski: „Pieśń lasu”) - nazwa
dramatu-feerii poetki uwaŜanego za arcydzieło jej
twórczości, opisujące przyrodę i zwyczaje ludowe
Wołynia.

 I o ile uczniowie i repertuar co jakiś czas zmieniają
się, to opiekunka chóru - nauczycielka muzyki Nataliia
Shelest, bez przerwy inspiruje uczniów do rozwijania
muzycznych talentów oraz poznawania róŜnorodnej
i�bogatej ukraińskiej kultury muzycznej.

Wyjazd do Koszalina na festiwal był wspaniałą okazją
dla uczestników chóru do rozpoczęcia świętowania
jubileuszu na scenach koszalińskiego Centrum Kultury
i�zaprezentowania swego dorobku artystycznego dla
licznie zgromadzonej publiczności.

Słowno-muzyczna kompozycja „Dla Ciebie, Ukraino”
poświęcona 30-leciu Niepodległości Ukrainy (24 sierpnia
1991 r. Ukraina uzyskała niepodległość) spotkała się
z�wielkim uznaniem koszalińskiej publiczności. Gromkie
brawa i gorące podziękowania wraz ze statuetką festiwalu
były docenieniem pracy chóru „Lisowa pisnia”.
Ten�niecodzienny koncert na długo pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników.

Przedsięwzięcie było równieŜ okazją do poznawania
nowych koleŜanek i kolegów z zachodniopomorskiego
województwa oraz innych regionów Polski. JednakŜe ze
względu na epidemiologiczne obostrzenia organizatorzy
zrezygnowali z corocznych warsztatów rozwijających
kompetencje artystyczne wszystkich uczestników.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu na scenie
zaprezentowało się kilkanaście zespołów artystycznych
– prawie 200 uczestników wiekowo od 3 do 18 lat.

W drodze powrotnej nasza grupa miała okazję
odwiedzić Biały Bór znany społeczności ukraińskiej, i nie
tylko, z oryginalnej cerkwi grekokatolickiej. Obiekt
wybudowany w latach 1992-1997 według koncepcji
i�projektu wybitnego ikonopisarza Jerzego
Nowosielskiego przy współpracy architekta Bogdana
Kotarby jest najmłodszym zabytkiem w Polsce i robi
niezwykłe wraŜenie na kaŜdym odwiedzającym.

Niezwykle interesująca dla uczniów była wizyta w Szkole
Podstawowej im. Tarasa Szewczenki oraz w Liceum
Ogólnokształcącym w Białym Borze, gdzie równieŜ tak
jak w Bartoszycach, istnieją szkoły, w których młode
pokolenie Ukraińców doskonali język i poznaje kulturę
swoich przodków.

Kilkudniowy pobyt na Pomorzu zakończył się
poznawaniem kultury kaszubskiej w Centrum Edukacji
i�Promocji Regionu w Szymbarku, które jest magicznym
miejscem dla odwiedzających, albowiem łączy w sobie
muzeum, skansen i takŜe park rozrywki.

Wizyta w samym sercu Pojezierza Kaszubskiego była
okazją do poznawania kultury tego regionu, a takŜe
pogłębieniem wiedzy z historii. Dom Sybiraka z łagrem,
bunkier Gryfa Pomorskiego, Dom Harcerza, Dom Trapera
Kaszubskiego z Kanady – to miejsca niezwykle ciekawe
dla miłośników historii. Duch historii przeplata się tutaj
z�nowoczesnością, czego dowodem było zwiedzanie,
m.in. Domu do góry nogami.

Po powrocie do Bartoszyc chórzyści swoimi
wraŜeniami i wspomnieniami dzielili się nie tylko w szkole,
w domu, ale równieŜ mieli okazję wypowiadać się na
temat swoich przeŜyć, zainteresowań i aktywnej pracy
podczas zajęć pozalekcyjnych w cieniu epidemii,
w�lokalnych mediach – telewizji Bartsat.

Warto zaznaczyć, iŜ wyjazd do Koszalina był nagrodą
dla chórzystów z okazji 30-letniej pracy wizytówki szkoły
- „Lisowej pisni” i był moŜliwy dzięki wsparciu finansowym
Stowarzyszenia „Kałyna”, działającego przy szkole.
Zaś�zwiedzanie Szymbarka było prezentem dla dzieci
od�Rady Rodziców.

Za kaŜde wsparcie gorąco dziękujemy

Lubomira Tchórz
Szko³a Podstawowa nr 8 w Bartoszycach


