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Drogi Czytelniku,

w poprzednim numerze chyba zbyt optymistycznie, patrząc na to, co dzieje się

obecnie za wschodnią granicą Polski, pisałem o zwycięstwie jasności nad ciemnością,

dobra nad złem.

Nie tylko ja byłem zbytnim optymistą. Pamiętam, kiedy u progu nowego millenium

pisano, mówiono, przekonywano, że oto świat z ery Ryb wkroczy w erę Wodnika, która

przyniesie ludziom obfitość, spokój, dobrobyt, zrozumienie…

Być może ludzie, obawiając się urzeczywistnienia raju na ziemi, postanowili zrobić

wszystko, aby nie przyszedł wraz z nową epoką.

A może tylko, żyjąc w epoce Ryb, przyzwyczaili się tak bardzo do przejawów zła –

przemocy człowieka wobec człowieka, że stali się na nie obojętni, zło spowszedniało

im, wytarło się, zużyło…

Za nami jedna piąta XXI wieku, czasu cierpienia setek milionów ludzi. Cierpienia

zadanego człowiekowi przez człowieka.

Wydawało się, że słowa Zofii Nałkowskiej zapisane w „Medalionach” - „Ludzie

ludziom zgotowali ten los.” - pozostaną jedynie w sferze historii, bolesnej, ale tylko

historii. Niestety, ostatnie wydarzenia pokazują, że ludzkość nie wyciągnęła wniosków

z tego, czego doświadczyła w pierwszej połowie XX wieku. Mylił się więc też Cyceron,

mówiąc: „Historia magistra vitae est”. Albo historia jest tak mało skuteczną

nauczycielką życia, albo my jesteśmy tak odporni na wszelką naukę. Obstawiam drugą

opcję.

Zastanawiałem się nad tym, czy można było uniknąć cierpienia Ukraińców.

Doszedłem do wniosku, że tak, tylko należało nie być obojętnym i właściwie reagować

na pierwsze, choćby najmniejsze, przejawy zła.

Świat szybko przechodził do porządku dziennego nad cierpieniem Czeczenów,

Gruzinów, nad aneksją Krymu i wschodnich obwodów Ukrainy. Putin przyjmowany

był na salonach wszystkich krajów Europy, paradował w karecie u boku królowej

Elżbiety II… Sprytnie testował poziom obojętności świata na zło, systematycznie

poszerzając granice tejże obojętności.

Mechanizm ten pięknie przedstawił Marian Turski w trakcie przemówienia

wygłoszonego z okazji 75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Zapoznaj się, proszę,

Drogi Czytelniku, z obszernym fragmentem tego wystąpienia.

Jestem jednym z tych jeszcze żyjących, nielicznych, którzy byli w tym miejscu

niemal do ostatniej chwili przed wyzwoleniem. 18 stycznia zaczęła się moja tak

zwana ewakuacja z obozu Auschwitz, która po sześciu i pół dniach okazała się

marszem śmierci dla więcej niż połowy moich współwięźniów, byliśmy razem

w�kolumnie 600-osobowej.



4
Kajet nr 131 (1/2022)

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie doczekam już następnego

jubileuszu, takie są prawa. Dlatego wybaczcie mi, że będzie trochę wzruszenia

w�tym, co będę mówił.

To, co chciałbym powiedzieć przede wszystkim mojej córce, mojej wnuczce,

która jest tutaj na sali i której dziękuję, że jest ze mną, mojemu wnukowi,

ale�chodzi mi głównie o tych, którzy są rówieśnikami i mojej córki, i moich

wnuków, a więc młodemu pokoleniu, zwłaszcza tym najmłodszym.

(…) obiecuję wam młodzi, że nie będę wam opowiadał o moich cierpieniach,

nie będę wam opowiadał o moich przeżyciach, o moich dwóch marszach śmierci,

o tym, jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zupełnie już na skraju życia,

wyczerpania. Nie będę opowiadał o czymś, co było najgorsze, to jest o tragedii

pożegnania, rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz po selekcji, przeczuwasz,

co�ich czeka. Nie, nie będę o tym mówił.

Chciałbym mojej córce, moim wnukom, ich pokoleniom powiedzieć o was

samych. Widzę, że jest między nami pan prezydent Austrii, pan Alexander van

der Bellen. Pamięta pan, panie prezydencie, kiedy gościł pan mnie i kierownictwo

międzynarodowego komitetu oświęcimskiego, kiedy mówiliśmy o tamtych czasach.

W pewnym momencie pan użył takiego sformułowania „Auschwitz nie spadło

z�nieba”.

Można powiedzieć, jak to się u nas mówi, oczywista oczywistość, jasne, nie

spadło z nieba. Może się to nawet wydawać banalne stwierdzenie, ale jest w tym

niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Przenieśmy się

na chwilę myślami, wyobraźnią we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się

prawie w centrum Berlina, ta dzielnica nazywa się bawarska, trzy przystanki

od�ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, park bawarski.

I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30. na ławkach pojawia się napis:

„Żydom nie wolno siadać na tych ławkach”. Można powiedzieć nieprzyjemne,

to�jest nie fair, to nie jest ok, ale w końcu jest tyle ławek dookoła, można usiąść

gdzie indziej, nie ma nieszczęścia. Pojawia się w tejże dzielnicy, a była to dzielnica

zamieszkała przez intelektualistów, inteligencję niemiecką żydowskiego

pochodzenia. Mieszkali tam Albert Einstein, noblistka Nelly Sachs, przemysłowiec

i polityk, minister spraw zagranicznych Walther Rathenau. Pojawia się obok, jest

tam basen pływacki, napis „Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni”. Można

znów powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie

można się kąpać, tyle jezior, tyle kanałów, prawie Wenecja. Jednocześnie gdzieś
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indziej pojawia się napis „Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków

śpiewaczych”. No to co, niech sami chcą śpiewać, muzykować, niech się zbiorą,

będą śpiewali, okej.

Potem pojawia się napis i rozkaz „dzieciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno

się bawić z dziećmi niemieckimi, aryjskimi”. Będą się bawić same. A potem

pojawia się napis „Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko

po�godzinie 17”. To już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, ale w końcu po 17�też

można robić zakupy.

Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć,

że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku,

powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary,

i oprawcy, i widzowie, świadkowie. Wszyscy, którzy to widzą, zaczynają się oswajać

i zaczynają przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która wydała Einsteina,

Sachs, Heinricha Heinego, Mendelsonów i wielu noblistów, że ona jest inna, że

ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, obcy, ludzie,

którzy roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne, niebezpieczne, to jest

początek tego, co za chwilę może nastąpić.

Jeśli się nad tym zastanowimy i przypomnimy sobie słowa pana prezydenta

(Austrii), że władza ówczesna, która z jednej strony prowadzi sprytną politykę,

bo na przykład spełnia żądania robotnicze. 1 maja nigdy w Niemczech nie był

świętowany, oni proszę bardzo, dzień wolny od pracy. Wprowadzają element

wczasów robotniczych. Potrafią przezwyciężyć bezrobocie, potrafią zagrać na

godności narodowej – „Niemcy podnieśli się ze wstydu wersalskiego”, „przywróćcie

swoją dumę”.

Jednocześnie ta władza widzi, że ludzi powoli ogarnia znieczulica, obojętność,

przestają reagować na zło. I wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze

przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już gwałtownie, a więc zakaz

przyjmowania Żydów do pracy, zakaz emigracji, a potem nastąpi już wysyłanie

do gett, do Kowna, do Rygi, do mojego getta łódzkiego, skąd większość zostanie

wysłana do Kulmhofu w Chełmnie nad Nerem, gdzie zostanie zamordowana

gazami spalinowymi w ciężarówkach, a reszta trafi do Auschwitz, gdzie w „sposób

nowoczesny, zostanie wymordowana Cyklonem B w nowoczesnych komorach

gazowych”.

I tu się sprawdza to, co mówił pan prezydent. Auschwitz nie spadł nagle

z�nieba, Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to,
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co stało się tutaj.

Moja córko, moja wnuczko, rówieśnicy mojej córki, moich wnuków, możecie

nie znać nazwiska Primo Levi. Był jednym z najsłynniejszych więźniów tego

obozu. Primo Levi użył kiedyś takiego sformułowania: „To się wydarzyło.

To�znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi”.

Podzielę się z Wami jednym osobistym wspomnieniem. W roku 1965 byłem na

stypendium w Stanach Zjednoczonych i wtedy był to szczyt batalii o prawa ludzkie,

obywatelskie, o prawa dla ludności afroamerykańskiej. Miałem zaszczyt, brałem

udział w marszu razem z Martinem Lutherem Kingiem. I wtedy ludzie, którzy

dowiadywali się, że ja byłem w Auschwitz, pytali mnie: „Jak myślisz? to chyba tylko

w Niemczech coś takiego mogło być? Czy mogłoby być gdzieś indziej?”. Ja im wtedy

mówiłem: „Może być u was, u was może być, jeżeli się łamie prawa obywatelskie,

jeżeli się nie docenia praw mniejszości, jeżeli się je likwiduje, jeżeli nagina się

prawo tak, jak to czyniono w Selmie, wtedy się może zdarzyć”.

Co zrobić? Jedyne wyjście to wy sami - mówiłem im. Jeżeli potraficie obronić

waszą konstytucję, obronić wasze prawa, obronić wasz porządek, obronić wasz

porządek demokratyczny, który polega na tym, żeby chronić prawa mniejszości,

wtedy potraficie to pokonać.

My w Europie w większości wywodzimy się z tradycji judeochrześcijańskiej,

zarówno ludzie wierzący, ale i niewierzący przyjmują, jako swój kanon

cywilizacyjny - dziesięcioro przykazań. Mój najbliższy przyjaciel, prezydent

Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Roman Kent, który przemawiał

tutaj, w tym miejscu, pięć lat temu, w czasie poprzedniego jubileuszu, nie mógł

dzisiaj przyjechać, jest słaby, po chorobie, ale on wymyślił jedenaste przykazanie,

które jest doświadczeniem Shoah, doświadczeniem Holokaustu, doświadczeniem

tej strasznej epoki pogardy, brzmi ono: „nie bądź obojętnym”.

I to chciałbym powiedzieć mojej córce, moim wnukom, rówieśnikom mojej

córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Ameryce,

w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej, tak w Europie Wschodniej, to

bardzo ważne - nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne.

Nie�bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana na poczet

aktualnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest

dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi,

ale�demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione



7
Kajet nr 131 (4/2022)

jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte

umowy społeczne, już istniejące.

Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli

nie, to się nawet nie obejrzycie jak na was, jak na waszych potomków, „jakieś

Auschwitz” nagle spadnie z nieba.1)

Drogi Czytelniku, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy, życzę Ci, abyś nie był

nigdy obojętny na chociażby najmniejsze przejawy zła wobec człowieka, wobec innych

stworzeń, wobec matki natury, bo tylko reakcja w porę zapewni Tobie i Twom potomkom

pokój.

Z życzeniami spokoju i miłej lektury całego Kajetu.

Wojciech Tański

Przypis:

1. https://natemat.pl/297833,cale-przemowienie-mariana-turskiego-b-wieznia-auschwitz-nie-badz-obojetny

W Chicago na ulicach Carpenter i Cullerton artystka z New Jersey, Layqa Nuna Yawar, ukoñczy³a w 2015 roku mural, wykorzystuj¹c

trop Piety
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Gdyby m³odzi potrafili

to wyjaœniæ…

Co wiemy o nastolatkach, czego sami najpewniej
nam o sobie nie potrafią opowiedzieć?

Pomoc psychologiczna w praktyce.

Mądrej głowie dość dwie słowie

Tekst powstał na bazie szkolenia „Jak zrozumieć
nastolatka? Psychologiczna perspektywa okresu burzy
i�naporu” (W-M ODN w Olsztynie, 2021/2022). Przywołam
w tym miejscu kilka myśli towarzyszących nam wówczas
w próbie lepszego rozumienia młodych podejmujących
z zapałem – lękiem i fascynacją, wyzwania dorastania.
Zastosowane tu pewne skróty i przejaskrawienia
oczywiście nie mogą oddać pełnego obrazu dynamiki
okresu adolescencji – raczej uwypuklają treści, na których
tym razem chcemy się skoncentrować.

Proszę posłuchać i sprawdzić, jakim echem odbijają
się w dorosłych umysłach.

Błędna perspektywa

Cz. 1.
Chcemy myśleć o młodych, jako o sprawcach

i�decydentach, wykwalifikowanych sternikach własnych
jachtów. Gdy dochodzi do zderzeń i koniecznych akcji
ratunkowych, łatwiej wówczas wskazać
odpowiedzialnego: to „zbuntowany, nieuważny,

Ja o wojnie w Ukrainie

Wojna. Słuchałam opowieści o wojnie w dzieciństwie.
Babcia opowiadała o strachu przed okupantem, dziadek
o wojennym głodzie, uczono mnie patriotycznych wierszy
w szkole i kazano śpiewać, że „nie rzucim ziemi skąd
nasz ród”.

A jednak wojna nigdy nie była moim osobistym
doświadczeniem. Była gdzieś, kiedyś, dawno, w innym
pokoleniu. I nagle stała się realnością. Faktem. Dzieje
się tuż obok. Słyszę o niej w radiu, widzę w telewizorze,
oglądam ją na telefonie, rozmawiam o niej w pracy,
w�sklepie, w autobusie i we własnym łóżku. I chociaż
nadal mam swoje radio, telewizor, pracę i łóżko, czuję,
jakie to jest kruche, ulotne, niepewne, zmienne.
Widzę�Ukraińców w mundurach i zwykłych kurtkach,
trzymających w rękach karabiny lub butelki z mlekiem,
śpiących w schronach i przemieszczających się z dziećmi
na rękach do innego miasta, państwa, świata, w którym
będzie odrobinę bezpieczniej.

I chociaż nie uczestniczę w tych wydarzeniach
bezpośrednio, czuję się przytłoczona, przestraszona,
wściekła, zdezorientowana.

Pytania o toczącą się wojnę pojawiają się także
w�moim gabinecie. Małe dzieci pytają, czy one także
będą musiały opuścić swój dom? Nastolatkowie
rozważają, czy przeżywane przez nich problemy mają sens
w obliczu wojny? Chociaż sama nie wiem, co będzie dalej,
staram się pomieścić w sobie ich lęki i niepokoje.
Przypominam, że aktualnie jesteśmy bezpieczni, że mamy
wsparcie innych państw, że możemy wspólnie
obserwować, co się dzieje. Rozmawiamy o dbaniu o siebie
– codziennych rytuałach, odpowiedniej ilości snu
i�jedzenia, pielęgnowaniu więzi z bliskimi, nie uleganiu
panice. Zgodnie z zasadą maski tlenowej – staram się
także zadbać o siebie. Rozmawiam o swoich obawach
z�najbliższymi, oczekując uspokojenia, ukojenia,
przywrócenia poczucia bezpieczeństwa. Włączam się
w�akcje pomocowe, zbiórki żywności i lekarstw,
wspierając wolontariuszy i uchodźców - odzyskując
nadzieję, poczucie kontroli i obniżając swój strach.
I�czekam.

Anna Maria Kondrzycka

psycholog

W-M ODN w Olsztynie
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Remont mózgu

To, co powiedzieliśmy wyżej o różnicy między
wypieczonym i wyrabianym ciastem drożdżowym odnosi
się po trosze także do mózgu. Mózg nastolatka nie jest
mniej zużytą wersja mózgu dorosłego. To struktura jeszcze
nieoptymalna. Współczesna wiedza o funkcjonowaniu
mózgu przekonuje nas, że „okres burzy i naporu” z paletą
wybuchowości, niestabilności, chaotyczności,
drażliwości… to nie jedynie sprawa „hormonów”, ale także
zmian zachodzących (dosłownie) w głowie nastolatka.
Zmiany te można porównać do remontu instalacji
elektrycznej, w której montuje się sprawniejsze
bezpieczniki, usuwa część niewykorzystywanego
okablowania, a używane przewody zabezpiecza –
chroniąc przed dotychczasowymi zwarciami i przebiciami.
Gdyby nastolatkowie mogli to wypowiedzieć – być może
zwróciliby nam uwagę, że wyposażenie, które noszą
w�swoich czaszkach, różni się jednak od tego, którym
dysponują ich opiekunowie; że sami chętnie lepiej
kontrolowaliby swoje nastroje i porządek swojej pracy –
gdyby tylko byli w stanie.

Priorytety

Co jest najważniejsze? Wielomiany? Alkeny?
Koniugacje? Prawo Coulomba? Pierwsze prawdziwie
miłosne pocałunki i pieszczoty? Akceptacja ze strony
rówieśników? Sprawa własnej odrębności i tożsamości?
Czego mądrego nie powiedzielibyśmy o edukacyjnej
podstawie programowej nie ma ona szans w starciu
o�palmę pierwszeństwa z dylematami dojrzewania.
W�perspektywie rozwojowej najważniejszym zadaniem,
stojącym przed młodym człowiekiem, jest rekonstrukcja
obrazu własnego „ja”, które nie może pozostać dłużej
dziecięcym, a nie osiągnęło jeszcze dorosłej autonomii
i�stabilizacji. Gdyby nastolatkowie mogli to wypowiedzieć
– być może mogliby być nam wdzięczni za wzbudzanie
ciekawości światem i rozwijanie potencjału
intelektualnego; być może poprosiliby też o dostrzeżenie
szerszego kontekstu ich sytuacji – wtedy zrozumielibyśmy,
że zawodnikowi rodeo dosiadającemu wierzgającego
konia pewien kłopot mogłoby sprawiać obliczanie funkcji
trygonometrycznych, a pogrążeni w smutku żałobnicy
niekoniecznie dobrze wypadliby w teście sprawdzającym
wiedzę o przyczynach kryzysów wewnętrznych oraz
załamania gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga
Narodów w XVII w.

Ok, Boomer

Pora na puentę. Jeśli uda się nam zrobić praktyczny
użytek z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, na pewno
nasi młodzi na tym skorzystają. Może tego nam nie
powiedzą, ale skorzystają. Być może nawet dostaniemy
jako odpowiedź wzruszenie ramionami albo kpinę, ale
skorzystają. I będąc bommerami – starymi dzbanami,
możemy pozostawać ważnymi punktami na coraz
obszerniejszych mapach ich życia. Oby młodzi
pożeglowali dalej, niż to udało się nam.

Marcin Jaroszewski

psycholog, psychoterapeuta

nauczyciel konsultant

W-M ODN w Olsztyn

niezmotywowany i niedbały” nastolatek. Gdyby tylko
zechciał opanować swój bunt, bardziej się skupić
i�staranniej wykonywać to, co do niego należy – nie
byłoby problemu. Gdyby tylko zechciał… No właśnie,
skąd to przekonanie, że nastolatek posiada możliwość
pełnego i skutecznego kierowania własnym „chceniem”?
Na pewno łatwiej (jeśli to już nieuchronne) mieć kłopot
w�nastolatku, niż wspólnie z nim. Łatwiej wymagać niż
rozumieć, bronić swojego poletka przekonań niż
ryzykować niepewność. Gdyby nastolatkowie mogli to
wypowiedzieć – powiedzieliby nam, że dla nich samych
kierowanie sobą jest trudne, często bardzo trudne. Rzecz
nie tylko w „chceniu”, ale w „możliwościach i przeszkodach
chcenia”.

Cz. 2.
Nastolatek, to nie młodsza wersja dorosłego.

Zapominanie o tym jest ignorancją. Jeśli dorosłego
zobaczylibyśmy jako elegancko wypieczone cisto
drożdżowe (może nawet trochę już czerstwiejące),
młodego potrzebowalibyśmy widzieć raczej jako ciasto
dopiero wyrabiane (co się jeszcze klei do palców). Skład
chemiczny może być dokładnie ten sam – właściwości
fizyczne (i smakowe) są jednak różne. Gdyby
nastolatkowie mogli to wypowiedzieć – być może
poprosiliby, abyśmy nie mylili tego, co kompletne, z tym,
co częściowe; tego co dojrzałe, z tym, co dopiero się
rozwija; tego który już potrafi, z tym który dopiero się
uczy.

Nastolatek nie przylatuje z kosmosu

Doskonale wiemy, jak „zaległości programowe”,
sięgające wcześniejszych etapów, pokutują na kolejnych.
Zdrowy rozsądek. Ciekawe, że często zapominamy o tej
zasadzie, myśląc o życiu psychicznym. Formułujemy
wówczas wobec młodych oczekiwania z założeniem o
dysponowaniu przez nich pełną otwartościi elastycznością
(no i swobodnym „chceniem”). Jakby kolejny etap w ich
życiu, był plikiem białych kartek do swobodnego
zapisania. Tak się nie dzieje. To, co zostało zapisane do
tej pory w dużym stopniu determinuje kolejne możliwości.
Z łatwością myślimy o nastolatku jako o tym, który „stoi
na progu życia”, gdzie „wszystko dopiero przed nim”.
Faktycznie – wiele przed nim, ale wiele też za nim.
Fundamenty życia psychicznego zostały już położone.
Przystępując do okresu dorastania wyraźny kształt mają
już kardynalne rozstrzygnięcia o możliwości ufania sobie
i innym, przekonania o możliwości kierowania sobą –
posiadania skutecznej woli, możliwości czerpania
przyjemność z własnej ekspresji i osiągnięć, zdolności
do angażowania się w pracę z poczuciem produktywności
i dumy(bardziej zainteresowanych odsyłam do pism Erika
Eriksona).

Gdyby nastolatkowie mogli to wypowiedzieć – być
może poprosiliby, abyśmy nie traktowali ich plecaków
jako zupełnie pustych, które możemy wyposażyć zgodnie
z naszymi życzeniami; są tam już liczne przedmioty – i te
stanowiące niezbędny ekwipunek i (niestety także)
obciążający balast.
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Design Thinking w szkole

Design Thinking to metoda, którą poznałam na
szkoleniu dla liderów Edukacji Globalnej.
Przemodelowanie kształcenia to konieczność w obliczu
zmian na rynku pracy i w społeczeństwie informacyjnym.
Ważne jest kształcenie u dzieci i młodzieży kreatywności,
innowacyjności, interdyscyplinarności, umiejętności
współpracy z innymi, ale też samodzielności. Dlatego
design thinking uważam za bardzo przydatny w szkole
sposób rozwiązywania problemów, tworzenia
innowacyjnych produktów dzięki koncentracji na
konkretnych potrzebach.

Ta metoda to tworzenie i wdrażanie innowacji. Ważny
jest sposób postrzegania rzeczywistości. Jeśli dziecko
jest przyzwyczajane w szkole, że ważne są schematy
myślenia, logika, praktyczność, docieranie do
rozwiązania najszybszą drogą, niedocenianie uczenia się
przez błędy, nieuznawanie, że każdy pomysł jest ważny
i�może być wiele poprawnych odpowiedzi, to jego
naturalna dziecięca ciekawość, kreatywność, chęć
eksperymentowania są zabijane.

Innowacyjność można i trzeba rozwijać, najlepiej po
uprzednim określeniu stanu faktycznego. Każdy z nas
może zastosować prosty test. Dzielimy kartkę A4 na
trzydzieści pól. W każdym polu umieszczamy okrąg.
Rozdajemy taki test dzieciom z poleceniem, żeby
w�każdym polu wykonały prosty rysunek wykorzystując
okrąg. Prosimy, by nie podglądały pomysłów kolegów.
Potem porównujemy wynik ich pracy. Najbardziej
pożądane rysunki, to te, które są nietypowe, wyjątkowe,
czyli nie powtórzyły się w grupie (jeśli wszystkie dzieci
wykonały z okręgu słoneczko, to nie jest to pomysłowe).
W taki sposób możemy określić, jaki potencjał ma grupa
i ile pracy przed nami. Nasze działania powinny zmierzać
do:
w  przełamywania schematów myślowych i pobudzania

kreatywności;
w „budzenia grupy z letargu”;
w utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania

w�grupie (badania wykazały, że najbardziej liczy się
motywacja wewnętrzna, satysfakcja i radość
z�działania oraz miła atmosfera).

Design thinking ma swoje stałe elementy: najpierw
odkrywamy realne potrzeby i motywacje, definiujemy
wyzwanie projektowe, generujemy jak najwięcej pomysłów
na rozwiązanie problemu, wykonujemy prototyp i go
testujemy wprowadzając poprawki (iteracyjny charakter
działań: dwa kroki w przód, jeden w tył). Na końcu
wdrażamy dzieło w życie.

Propozycje ćwiczeń kreatywności do stosowania
w�szkole.

1. Obudź w sobie dziecko (z kreatywnością rodzi się
każdy).

2.Wymyśl jak największą liczbę (powiedzmy 30)
zastosowań dowolnego przedmiotu codziennego
użytku.

3.Co by było, gdyby… na całym świecie na minutę
zabrakło prądu? To tylko jeden przykład pytania,
które pobudza kreatywność.

4.Nie zawsze warto wierzyć w to, co czytamy,
i�przyjmować wszystko bezkrytycznie. Paliwem dla
kreatywności jest pogłębianie wiedzy przydatnej
w�naszym życiu, w naszej dziedzinie. Jeśli jakiś fakt
wzbudza wątpliwość, sięgnijmy do odpowiednich
źródeł, by zweryfikować informację i pogłębić wiedzę
na interesujący nas temat.

5.Twórczo rozwiązuj problemy w grupie (np. śnieżna
kula czy sześć kapeluszy Edwarda De Bono, gdzie
każdy uczestnik dyskusji ma przypisaną odgórnie
rolę poprzez umowne założenie kapelusza w danym
kolorze).

6.Zrób coś inaczej niż zazwyczaj (np. podkreśl temat
ręką, która u ciebie nie dominuje).

Mam nadzieję, że przybliżyłam design thinking w takim
stopniu, że zachęciło to czytelników do poszukiwania
sposobów rozwijania kreatywności u dzieci. Zadbajmy,
aby nasi uczniowie stali się osobami niezależnymi od pola
(spostrzegającymi rzeczywistość niezależnie od wzorców
narzuconych przez pole percepcyjne), w spostrzeganiu
kierującymi się samodzielną analizą sytuacji (Goldstein
i�Blackman,1978), bardziej refleksyjnymi niż
impulsywnymi, otwartymi, niezależnymi i wytrwałymi.

Dorota Magdalena Witkowska

Szko³a Podstawowa nr4 w Olecku

1. https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/
Raport-HR-Design-Thinking

2. https://www.focus.pl/artykul/wiczenia-na-kreatywno-
czyli-jak-pobudzi-twrcze-mylenie?

3. https://generatorpomyslow.pl/model-procesu-cps
4. www.katarzynapluska.pl/jak-bardzo-kreatywna-jestes-

test
5. www.cire.pl/pliki/2/2018/innowatorzy_dzialaja_

inaczej_artykul_energetyka_naprawiony.pdf
6. Nęcka E. J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura,

Trening twórczości, GPW, Gdańsk 2005.
7. Nęcka E., Psychologia twórczości, GPW, Sopot 2016.
8. Nęcka E., T. Kocowski, Szkice z teorii twórczości

motywacji, SAWW, Poznań 1993.
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„Najwyższym poziomem umiejętności edukacyjnych,
 jest sztuka obudzenia w dorosłym uczniu kreatywności,
przy wykorzystaniu prostych pomocy dydaktycznych.”

Albert Einstein

Jak zainteresować ornitologią
uczniów z autyzmem i zespołem

Aspergera?

Na początku chciałbym krótko przybliżyć Wam, czym
jest autyzm i zespół Aspergera. Trzeba jasno powiedzieć,
że nie są to choroby, ale zaburzenia neurorozwojowe.
Z�tego względu osoby z autyzmem i zespołem Aspergera
odbierają świat inaczej niż my. Ta odmienność rozwojowa
stwarza im wiele problemów.Osoby te mają trudności
w�rozumieniu poleceń, wypowiadaniu się czy
nawiązywaniu kontaktu wzrokowego. Często koncentrują
się na nieistotnych sprawach. Mają również problem
z�samodzielnym organizowaniem sobie czasu. Funkcje
poznawcze, społeczne, emocjonalne czy behawioralne
są u nich zaburzone. Kolejnym wspólnym elementem
autyzmu i zespołu Aspergera są problemy społeczne.
Osobom z tymi zaburzeniami bardzo trudno jest się
dopasować do ogólnie panujących norm.

Posiadają one szczególne zainteresowania, a wręcz
fascynacje. Spędzają wiele godzin na gromadzeniu
informacjii, zdobywaniu wiedzy, związanej z tematem ich
zainteresowań. Potrafią godzinami rozmawiać o swoich
pasjach.

Praca z uczniem z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, jest dla nauczyciela wyzwaniem,
permanentnym poszukiwaniem sposobów przybliżenia
świata ożywionego i nieożywionego. Jakże niezwykle
trudno jest otaczający nas chaos uporządkować i w formie
możliwie przystępnej przekazać uczniom.

Postanowiłem podjąć to wyzwanie. Moja przygoda
„oswajania” młodzieży z XV Liceum Ogólnokształcącego
Specjalnego w Olsztynie, z latającym światem kręgowców
rozpoczęła się sześć lat temu. Dobrą okazją do
zainteresowania uczniów ornitologią było stworzenie koła
przyrodniczo – fotograficznego. Koło było odpowiedzią
na potrzeby uczniów, którzy wykazywali zainteresowanie
biologią ptaków.

Na początku uczniowie nie potrafili nawet rozpoznawać
podstawowych gatunków ptaków. Bazując na swojej
wiedzy, próbowałem zainteresować ich opowieściami
optasim życiu. Czy mi się to udało? Uważam, że tak.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach
pozalekcyjnych, na których realizowaliśmy projekt
edukacyjny „Przyroda wokół nas - ptaki”. Jego inicjatorem
było Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Celem
głównym projektu było nauczenie uczniów rozpoznawania
gatunków ptaków. Zadania polegały w głównej mierze
na dokonywaniu obserwacji i robieniu notatek.
Obserwacje dotyczyły: krukowatych, żurawi, kosów,
szpaków, jaskółek. Powierzone czynności uczniowie

realizowali samodzielnie lub z pomocą rodziców. Projekt
dawał uczniom dużą swobodę w zakresie wyboru
sposobu, miejsca, czasu i kolejności wykonywania prac.
Dzięki temu podopieczni brali odpowiedzialność za swoje
działania. Zadania były ułożone według taksonomii
Blooma, tzn. uczniowie zaczynali od zadań
najprostszych, aby później przejść do tych trudniejszych.
Dodatkowo podczas spotkań dostosowywałem ćwiczenia
do poziomu rozwojowego uczniów. Zawsze
dokonywałem pozytywnej informacji zwrotnej, aby
zbudować w nich motywację i poczucie pewności siebie.

Systematycznie korzystałem na zajęciach z techniki
wizualnej, ponieważ wiedziałem, że taka forma ułatwi
uczniom przyswojenie nowego materiału. Często
wyświetlałem im filmy ornitologiczne a także pokazywałem
figurki ptaków z mojej prywatnej kolekcji.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zaplanowane
przeze mnie wyjścia terenowe. Pozwoliły one na
dokładniejsze poznanie świata ptaków. Na zajęciach
uczyłem podopiecznych rozpoznawania odgłosów
ptaków. Wyzwanie stanowili dla mnie uczniowie
z�nadwrażliwością słuchową. Miałem świadomość,
że�każdy dźwięk wywołuje u nich duży dyskomfort
i�niepokój. Postanowiłem zatem nagrywać odgłosy
ptaków. Następnie odtwarzałem je, stopniowo zwiększając
u tych uczniów tolerancję na bodźce.

Zajęcia urozmaicałem również grami dydaktycznymi,
zarówno planszowymi, jak i multimedialnymi. Muszę
przyznać, że taki rodzaj nauki bardzo się uczniom
podobał. Podczas tych zabaw dydaktycznych
podopieczni dużo lepiej przyswajali informacje.

Zagadnienia poruszane na zajęciach były bardzo
różnorodne. Jednym z nich było dokarmianie ptaków.
Zaproponowałem uczniom, aby samodzielnie wykonali
karmniki z plastikowych butelek lub opakowań po
jogurtach. Podopieczni byli bardzo zaangażowani
w�zadanie, a efekty pracy zaskakujące. Uczniowie mieli
dużą dowolność, dzięki czemu pracowali z większą
swobodą.Nie ograniczyli się jedynie do zasugerowanych
przez mnie materiałów. Zaprezentowali również własne,
z�których wykonane zostały ich karmniki. Zwieńczeniem
tych działań była prezentacja karmników na terenie
placówki.

Batalion - praca z projektu £¹cz¹ nas ptaki
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W czasie realizacji zajęć koła przyrodniczo –
fotograficznego uczniowie wzięli udział w akcjach
ornitologicznych „Spring Alive” i „Zimowe ptakoliczenie”.

 Akcja „Zimowe ptakoliczenie” miała miejsce w ostatnim
tygodniu stycznia i wiązała się z licznymi spacerami. Miała
na celu wzbogacenie informacji na temat ptaków
pozostających na zimę w Polsce. Podczas wyjść liczyliśmy
ptaki wokół szkoły. Efektem było wpisanie danych na
portalu Ornitho.pl na stronie www.otop.org.pl, z którego
korzystają ornitolodzy z całego kraju. Akcja wzbudziła
szerokie zainteresowanie również wśród uczniów, którzy
nie uczestniczyli w zajęciach koła przyrodniczo–
fotograficznego. Uczniowie ci otrzymali ode mnie karty
obserwacji. Dokonywali oni zliczeń ptaków w okolicy
swojego miejsca zamieszkania i wpisywali dane do kart
obserwacji. W to przedsięwzięcie zaangażowani byli także
rodzice. Czasem pojawiały się trudności w rozpoznawaniu
danego gatunku. Znalazłem na to rozwiązanie. Robiliśmy
zdjęcie ptaka, a następnie wysyłaliśmy, drogą mailową,
do ornitologa z OTOP-u, który pomagał nam go
rozpoznać. Podczas wyjść uczniowie zapoznali się
z�zimową awifauną oraz zasadami dokarmiania ptaków.
Podopieczni z koła przyrodniczo – fotograficznego
rozwieszali karmniki z pokarmem dla ptaków na drzewach
wokół terenu szkoły. W ramach tej akcji udało mi się także
zainteresować uczniów konkursem plastycznym. Zadanie
polegało na uwzględnieniu w pracy plastycznej ptaków
zimujących w Polsce. Dwójka uczniów została laureatami
tego konkursu.

Kolejny sukces to włączenie placówki do akcji
ornitologicznej „Spring Alive”. Materiały do tej akcji
pozyskałem od przewodniczącego Trójmiejskiej Grupy
OTOP oraz od osoby ze stowarzyszenia Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Były to liczne foldery,
ulotki opisujące daną akcję, także naklejki tematyczne.
Akcja dotyczyła ptaków zwiastujących wiosnę: żurawia,
jaskółki, jerzyka i kukułki. W związku z tym
zorganizowałem liczne wyjścia z uczniami, od marca do
czerwca, podczas których dokonaliśmy zliczenia ptaków.
Wyniki umieściliśmy na stworzonych przeze mnie kartach
obserwacji. Dane przesłaliśmy do portalu Ornitho.pl.

Dzięki temu, że uczniowie byli bardzo zaangażowani
w działania koła przyrodniczo– fotograficznego, udało mi
się zorganizować w szkole konkurs ornitologiczny. Polegał
on na zapoznaniu się z informacjami na temat ptaków
żyjących w środowisku leśnym, polno-łąkowym i miejskim,
a następnie rozpoznaniu tych gatunków i ich odgłosów.

Po raz pierwszy w szkole zorganizowano apel o�ptakach
z udziałem prawdziwych ptaków drapieżnych: sokoła
wędrownego, jastrzębia, puszczyka i puchacza

Z czasem zaczęliśmy uczestniczyć w wycieczkach
takich jak: Ptasi Piknik i Noc Sów, na których wspólnie
obserwowaliśmy tysiące migrujących ptaków.
Uczestniczyliśmy w dwóch wieczornych akcjach
edukacyjnych Nocy Sów. Uczniowie odkryli świat ptaków
aktywnych nocą. Byłem inicjatorem jednego z dwóch
wyjść, podczas których szukaliśmy sów w Lesie Miejskim.
Oprócz uczniów w akcji brali udział również rodzice.

Podopieczni uczestniczyli w wa rsztatach, które
polegały na odłowach i obrączkowaniu ptaków dziennych,
takich jak: kowalik, sikora modra, sikora bogatka.
Podopieczni z wielką uwagą przysłuchiwali się
opowieściom o lesie, przyrodzie i ptakach. Zupełnie
samodzielnie wykonali budki lęgowe.

W roku 2019 nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą
Podstawową im. Tadeusza Kościuszki z Jonkowa.
Podczas wizyty w tamtejszej szkole uczniowie wysłuchali
krótkiej prelekcji na temat biologii sów. Przygotowane
były także liczne konkursy. Na koniec zaplanowano
wyjście do lasu, podczas którego podopieczni nauczyli
się rozpoznawać najpospolitsze gatunki sów.

Przedstawianie informacji za pomocą obrazów jest
bardzo skuteczną metodą ułatwiającą rozpoznawanie
otaczającego świata uczniom z autyzmem i zespołem
Aspergera. Dlatego też na zajęciach pozalekcyjnych wraz
z uczniami stworzyliśmy dwa przewodniki rozpoznawania
ptaków z terenu Olsztyna. Podczas zajęć terenowych
uczniowie zrobili zdjęcia ptakom za pomocą telefonów
komórkowych, aparatów cyfrowych czy lustrzanek.
Postanowiliśmy na podstawie wykonanych przez uczniów
zdjęć stworzyć przewodnik do rozpoznawania ptaków.
Uczniowie nauczyli się korzystać z prostych programów
komputerowych służących obróbce zdjęć. Pierwszy
przewodnik zatytułowaliśmy „Ptaki Warmii i Mazur”. Został
stworzony przez uczniów pod kierunkiem nauczyciela za
pomocą aplikacji empikfoto. Po krótkim czasie
stworzyliśmy drugi przewodnik. Wykorzystaliśmy do tego
celu wcześniej wykonane zdjęcia przez uczniów oraz ich
rodziców. Zatytułowaliśmy go „Ptaki wokół nas”.

Rok 2019 zaowocował również uczestnictwem naszej
szkoły w projekcie „Łączą nas ptaki”. Dowiedziałem się
o�nim ze strony laczanasptaki.pl. W związku z tym
przedsięwzięciem przeprowadziłem zajęcia na temat
migracji ptaków siewkowych, które należą do gatunku
zagrożonego. Ryzyko wyginięcia związane jest
z�regularnym polowaniem na te ptaki we Francji.
Uczniowie wykonali prace plastyczne prezentujące ptaki
siewkowe, takie jak: kulik wielki, czajka, krwawodziób,
batalion, kszyk, słonka i rycyk. Następnie podpisali się
w�liście do swoich rówieśników mieszkających we Francji,
który stanowił prośbę o opiekę nad ptakami siewkowymi.
Do petycji dołączyliśmy prace wykonane przez uczniów.
Listy zostały wysłane do Warszawy, aby stamtąd trafić

Przewodnik do rozpoznawania ptaków wykonany przez uczniów
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do francuskich szkół. W ten sposób przyczyniliśmy się
do ochrony gatunków ptaków siewkowych na terenie
Francji. Nasze działania w projekcie „Łączą nas ptaki”
zostały docenione przez fundację Psubraty. Szkoła
została wyróżniona „Dyplomem ptasich przyjaciół” za
pomoc w ochronie ptaków siewkowych. Prace uczniów
oraz podziękowania placówce zostały zaprezentowane
na stronie internetowej projektu „Łączą nas ptaki”.

Na koniec warto podsumować powyższe działania.
Dzięki współpracy z nauczycielami z Zespołu Placówek
Edukacyjnych udało mi się zrealizować wiele wspaniałych
działań ornitologicznych, wycieczek, akcji oraz projektów
edukacyjnych. Osiągnięcia zostały zaprezentowane na
stronie internetowej www.zpe.olsztyn.pl. Realizacja
projektów oraz efektów działań naszych uczniów
przyczyniły się do promocji placówki. Natomiast uczniom
uświadomiły, że świat latających kręgowców może być
fascynujący i wyjątkowy.

Uczestnictwo w powyższych działaniach pozwoliło mi
wzbogacić i rozwinąć warsztat mojej pracy. Zostałem
członkiem stowarzyszenia OTOP, dzięki czemu na bieżąco
wymieniam się doświadczeniami z innymi ornitologami.
Z kolei wszelkie zdobyte pomoce dydaktyczne
wykorzystuję w bezpośredniej pracy z uczniami.

Wielkim sukcesem jest to, że od sześciu lat uczniowie
chętnie angażują się w działania ornitologiczne. Osiągnęli
ważne umiejętności dotyczące tej dziedziny. Przede

wszystkim nauczyli się rozpoznawać ptaki po ich
wyglądzie, jak i wydawanych przez nie dźwiękach, co nie
jest rzeczą łatwą. Można zatem śmiało stwierdzić, że udało
mi się zaszczepić u uczniów wrażliwość na piękno
awifauny, z czego jestem bardzo dumny Może teraz
spacerując po lesie przystaniecie czasami i wsłuchacie
się w rozmowy naszych „małych przyjaciół”. Natomiast
zimą będziecie pamiętać, żeby dokarmiać ptaki, które
spędzają ją w naszym kraju.

„Nie jestem czarny ani biały, nie jestem
obcokrajowcem… Po prostu mam inny umysł, inny mózg,
to wszystko…” Cytat z filmu „Billy the Kid” (2007) w
reżyserii Jennifer Venditti
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Mariusz Adamowicz

XV Liceum Ogólnokszta³c¹ce Specjalne w Olsztynie

Wpływ nowoczesnych środków
przekazu na efektywność

nauczania języków obcych

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważna
w�dzisiejszym świecie jest znajomość języków obcych.
A�język to między innymi słownictwo, dzięki któremu
jesteśmy w stanie porozumieć się z innymi. Dawniej do
nauki słówek korzystało się wyłącznie z podręczników.
Później przyszły komputery i oprogramowania

Prace laureatów z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

- Zimowe Ptakoliczenie
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edukacyjne. Teraz na pomoc ruszają portale internetowe.
Nauka słówek za pomocą serwisu internetowego niesie
za sobą liczne korzyści. Umożliwia naukę w dowolnym
miejscu i czasie – można powtarzać słówka w domu,
w�szkole, w kawiarence internetowej. Internet umożliwia
intensywną naukę słówek na kilka sposobów. Można to
robić na zasadzie przypominania sobie tłumaczeń
kolejnych wyrazów, które wyświetla serwis. Jeśli ktoś chce
lepiej nauczyć się pisowni różnych słówek, może wpisać
na klawiaturze słówka, a serwis sprawdzi, co wpisaliśmy
i�poda informację, czy odpowiedź była prawidłowa, czy
nie. Istnieje również multiple – choice question, czyli tryb,
polegający na wybraniu jednej prawidłowej odpowiedzi
z kilku podanych. Ucząc się w ten sposób można lepiej
zapamiętać słownictwo, odróżniając jedne wyrazy od
innych i zapamiętując ich różnorodne znaczenia. Istnieją
dodatkowe możliwości, takie jak gry językowe. Komputer
i Internet spełniają też rolę nowoczesnej biblioteki
z�dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, leksykalnymi
i szybkim dostępem do nich. Wykorzystywane są też do
nauczania korespondencyjnego. Dzięki Internetowi można
także z łatwością nawiązać kontakty z osobami, które
tym językiem posługują się na co dzień. Moim zdaniem,
warto wypróbować to co, w sferze edukacji może dać
Internet i oferowane przez niego możliwości.

Od kilkunastu lat obserwujemy w Polsce wzrost
popularności telewizji satelitarnej. Jak każdy środek
komunikacji masowej, telewizja satelitarna może znaleźć
zastosowanie w nauczaniu języków obcych. Reklama
telewizyjna, poprzez swój często agresywny charakter,
sprzyja zapamiętywaniu jednostek leksykalnych lub
całych sloganów. Anons reklamowy nie wymaga pełnego
zrozumienia językowego, aby go właściwie odczytać.
Odgrywa, to dużą rolę motywacyjną, gdyż świadomość,
że zaczyna się rozumieć reklamę, stymuluje ucznia do
dalszej pracy nad językiem. W nauce języków obcych
bardzo przydatne jest również oglądanie filmów
dokumentalnych. W zdecydowanej większości sprzyja to
lepszemu zapamiętaniu informacji. W przypadku filmów
fabularnych należy zwrócić uwagę na stopień trudności
językowych w celu wzmocnienia motywacji ucznia.
W�chwili obecnej należy zapewnić uczącym się taką
kompetencję komunikacyjną, która umożliwi im
korzystanie z informacji czy rozrywki oferowanej przez
obcojęzyczne stacje telewizyjne. O ile kontakt z językiem
obcym w postaci konwersacji może być sporadyczny,
to konsumpcja zagranicznej telewizji stała się faktem.

 Iwona Marczycha

Żadanice, motanki - białoruskie
i�ukraińskie lalki-talizmany

24 stycznia 2022 roku w Warmińsko-Mazurskim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły
się warsztaty tworzenia słowiańskich lalek-talizmanów,
mających przynosić pomyślność. Wykonywanie motanek
i żadanic to stara słowiańska tradycja przekazywana
z�pokolenia na pokolenia, jak również pewnego rodzaju
ludowa forma autoterapii. Zwyczaj tworzenia owych lalek
ma około 5�000 lat. W kulturze Słowian zajmowały one
istotne miejsce w wielu aspektach ich życia (np. podczas
ślubu czy narodzin dziecka) i dotrzymywały im
towarzystwa podczas obrzędów obchodzonych w trakcie
cyklu rocznego.W szczątkowej formie przetrwały one
jedynie na terenie Białorusi i Ukrainy, w Polsce zaś
odpowiednikiem motanek czy żadanic była marzanna.

Czym dokładnie jest motanka? To lalka wykonana
ręcznie ze skrawków naturalnych, kolorowych tkanin,
której przypisywano magiczną moc ochrony, pomocy
i�spełniania życzeń osób ją wykonujących lub
obdarowanych. Owe lalki-talizmany tworzyły głównie
kobiety, którym miały one pomagać w codziennych
obowiązkach domowych, opiece nad dziećmi, strzec
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domowników przed złymi duchami, ochraniać
podróżnych. Motanki były również wykorzystywane
podczas modlitw, kontemplacji, osobistych obrzędów
związanych ze sprawami sercowymi lub po prostu jako
zabawka dla dzieci. Obdarowywano się też nimi przy
okazji rozmaitych świąt wraz z suszonymi owocami lub
tym, co zachowało się jeszcze w komorach1. Podarunki
tego typu zacieśniały więzi we wspólnocie2.

Podczas wykonywania motanek i żadanic nie wolno
było używać ostrych przedmiotów, takich jak nożyczki
czy igły, wierzono bowiem, iż ukłucie lub skaleczenie
owym narzędziem skutkuje skrzywdzeniem losu, który
stanie się zły. Do środka lalek-talizmanów wkładano len,
siano, słomę, zioła lub patyki, które miały nadać im
większą moc magiczną.

Motankom i żadanicom nie nadawano rysów twarzy,
gdyż uzyskałyby one wtedy tożsamość i mogłyby
spełniać własne życzenia, a miały przecież pomagać temu,
kto ją stworzył lub temu, kto otrzymał ją w prezencie.
Nie�można było przerwać procesu tworzenia lalki-
talizmanu, gdyż nie spełniłoby się życzenie. Po wykonaniu
lalki-talizmanu trzeba było dać jej prezent (np. guziczek,
wstążeczkę, koralik, haft) i konkretnie powiedzieć, w czym
ma pomóc. Jedna motanka czy żadanica pomagała
w�spełnieniu tylko jednego marzenia, życzenia. W czasie
tworzenia lalki-talizmanu musiała towarzyszyć wykonawcy
jedynie dobra intencja. Kiedy marzenie się spełniło, lalkę-
talizman należało zakopać w ziemi lub spalić.

Motanka

Ukraińskie lalki-talizmany określamy mianem motanki.
Owa nazwa nawiązuje do techniki wykonania lalki, czyli
motania nitką i okręcenia materiałem korpusu lalki.
Motanki zamiast oczu i ust mają krzyż, który symbolizuje
pozytywną energię, słońce, piękno oraz bogactwo.

Żadanica

Z kolei białoruskie lalki-talizmany to żadanice. Owa
nazwa pochodzi od białoruskiego słowa („żadanie”), czyli
życzenie. Podobnie, jak ukraińskie motanki, nie posiadają
one twarzy, aby móc skupić się na wykonaniu zadania
powierzonego przez swojego twórcę.

Występowały różne rodzaje lalek-talizmanów. Osobne
lalki tworzono dla gospodyń domowych, kobiet w ciąży,
nowożeńców czy podróżnych, dając im nieodzowne dla
danej grupy atrybuty: ziarnko kaszy, małe zawiniątko,
koraliki, woreczek z ziołami.
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Do najczęściej występujących lalek-talizmanów
zaliczamy, m. in.:

a) ziarnuszkę – lalka pękata, wypełniona ziarnem,
fasolą, grochem lub kaszą; opiekunka gospodarstwa
domowego stawiana w pobliżu pieca;

b) dziesięciorączkę – lalka bez wypełnienia,
z�dziesięcioma rączkami; każda rączka symbolizuje
inne zajęcie, wykonywane przez panny; pomaga
w�prowadzeniu gospodarstwa domowego;

c) lalkę gospodynię – lalka z czubatym nakryciem
głowy, czyli specjalną chustą używaną dawniej przez
gospodynie domowe; owa „rogata” chustka
symbolizowała urodzaj;

d) karmicielkę – lalka z wydatnym biustem
symbolizującym obfitość; ma zapewnić pomyślność;

e) otulaczki (zawijaczki) - małe, nawleczone na sznurek
laleczki, przeznaczone są dla nowo narodzonych
dzieci; wiesza się je nad kołyską i łóżeczkiem w celu
ochrony przed złem i urokami;

f) pieluszniczkę – duża lalka, którą wkłada się do
dziecinnych kołysek czy łóżeczek; służy jako ochrona
i zachowuje zapach matki (pomimo oddalenia się
matki od kołyski, dziecko ma wrażenie, że jest ona
z�nim ciągle);

g) lichomanki – dwanaście niewielkich laleczek, które
wiesza się na początku zimy w pobliżu komina, aby
odgonić przeziębienia i choroby;

h) nierozłączki – dwie lalki przedstawiające kobietę
i�mężczyznę, połączone jednym, wspólnym
ramieniem; wręczano je parze młodej podczas ślubu,
jako dobrą wróżbę na długie i zgodne życie;

i) lalkę przejścia (lalkę weselną) – dwie połączone ze
sobą lalki, z których jedna ma na głowie wianek
(symbol panieństwa), a druga chustę (atrybut stanu
małżeńskiego); symbolizuje przemianę panny w żonę;
dawano ją kobiecie przygotowującej się do ślubu,
podczas wieczoru panieńskiego;

j) podróżniczkę – mała lalka, opiekunka podróżników;
w woreczku ma grudkę rodzinnej ziemi, która
przypomina o rodzinnym domu i bliskich;

k) lalkę wielkanocną – lalka z jajeczkiem, odświętnie
ubrana, najczęściej w czerwieni; przygotowywana na

Wielkanoc; daje się ją w prezencie idąc w gości.
Motanki i żadanice są oryginalnym przykładem

rękodzielniczego kolorytu kultury słowiańskiej terenów
dawnej Rusi Kijowskiej oraz Rusi Białej i Rusi Czarnej, jak
również ich aksjologicznego charakteru. Stosunkowo
prosty sposób ich wykonania, jak również towarzysząca
temu procesowi obrzędowo-magiczna aura wyraźnie
pokazują, w jakich przestrzeniach znaczeniowych obracały
się twórczynie tych lalek, jak również dowodzi ich
pomysłowości i kreatywności. Chociaż motanki i żadanice
mogą być postrzegane jako swoisty przykład
prymitywizmu warsztatowego w kulturze ludowej, to ich
przekaz aksjologiczny i rola, jaką pełnią w zwyczajach
i�obrzędach, każe z innej perspektywy oceniać ich
znaczenie dla rozwoju kultury etnicznej dawnych
społeczności i narodów słowiańskich.

dr Alicja Joanna Siegieñ-Matyjewicz

Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Opiekuñczej

Przypisy

1. Komora – niewielkie pomieszczenie, które zazwyczaj
było usytuowane obok kuchni. Gromadzono w niej
produkty niewymagające przechowywania w niskiej
temperaturze, np.:przyprawy, zioła, czosnek, cebula,
rośliny strączkowe, kiełbasa, słonina, sadło (zob.
szerzej: M. Sulima, Dom pogranicza w kulturze wsi
podlaskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Białostockiej, Białystok 2018, s. 73–89).

2. Zob. szerzej I. A. Morozow, Fienomen kukły
w�tradicionnoj i sowremiennoj kulturje. Krosskulturnoje
isledowanije ideołogii antropomorfizma, Indrik,
Moskwa 2011, s. 304–305.
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W Bartoszycach
teatralnie ale zdalnie

Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych
„Ja�i�mały teatr” to przedsięwzięcie, jedyne tego rodzaju
w całej Polsce, które inspiruje młodych przedstawicieli
mniejszości ukraińskiej do pogłębiania wiedzy na temat
ukraińskiej literatury i sztuki teatralnej.

W tym roku, po rocznej przerwie spowodowanej
epidemią, 12 edycja przeglądu teatralnego odbyła się
niestandardowo.

Prezentacje teatralne w wykonaniu ukraińskich uczniów
i młodzieży ze szkół i zespołów nauczania języka
ukraińskiego zostały nadesłane w formie nagrań, które
z�kolei 29 listopada 2021 r. zaprezentowano najmłodszej
60-osobowej widowni w Szkole Podstawowej nr 8
im.�Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania
w�Bartoszycach.

Tak, jak zawsze podczas przeglądu teatralnego, który
odbywał się od wielu lat na scenie Bartoszyckiego Domu
Kultury, były gromkie brawa, radość publiczności i duże
zainteresowanie. Jednakże, co bardzo ważne w tego
rodzaju przedsięwzięciach, zabrakło żywego kontaktu
z�rówieśnikami, rozmów, integracji dzieci i młodzieży,
wręczania nagród na scenie w błysku fleszy i popularnego
„uścisku dłoni” organizatorów.

Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne
oraz wszelkie niedogodności z tym związane należą się
szczegónie gorące podziękowania wszystkim 10 grupom,
tj. 102 uczestnikom przeglądu teatralnego z Olsztyna,
Lidzbarka Warmińskiego, Górowa Iławeckiego (3 grupy),

Kandyt, Toprzyn i Bartoszyc (3 grupy) za aktywność
w�tradycyjnym już teatralnym przedsięwzięciu.

Różnorodne krótkie formy teatralne od tańca,
inscenizowanego wiersza i bajek do spektakli o poważnej
tematyce poświęconej np. tragedii Wielkiego Głodu
w�Ukrainie na początku lat 30-tych zostały ocenione przez
jury i nagrodzone tytułem laureata.

Ponadto, w kategorii „bajka” przyznano nagrodę
specjalną za innowacyjne podejście do inscenizacji bajki
„Kołobok” grupie teatralnej z Toprzyn, zaś najmłodsi
uczniowie z Górowa Iławeckiego otrzymali nagrodę
„Małych widzów” za profesjonalne wcielenie się w rolę
bajkowych personaży „Kuroczkiriaboji”. Wszystkie grupy
teatralne otrzymały cenne nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.

XII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn.
„Ja i mały teatr” odbył się w ramach „Spotkań teatralno-
artystycznych 2021” realizowanych jako zadanie publiczne
przy finansowym wsparciu Burmistrza Miasta Bartoszyce
i Stowarzyszenia „Kałyna”, działającego przy Szkole
Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach.

Za każde wsparcie w realizacji przedsięwzięcia i pracę
wolontariacką nauczycieli należą się gorące
podziękowania.

Z nadzieją do kolejnego spotkania w 2022 roku, ale�już
na bartoszyckiej scenie!

Lubomira Tchórz

Szko³a Podstawowa nr 8 w Bartoszycach
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„Ziutek”
Józef Andrzej Szczepański „Ziutek”- chłopiec

z�„Parasola” - będzie miał miejsce pamięci
w�Bartoszycach.

30 listopada  2021 roku w Szkole  Podstawowej nr 3
w Bartoszycach odbyło się wielkie  patriotyczne święto.
Zorganizowano bowiem  pokaz  klasowych  prezentacji
multimedialnych   o młodych Polakach  walczących o
Polskę. Był to kolejny etap szkolnego projektu „Mieli
niewiele więcej lat niż my, a byli już bohaterami….”.
Wcześniej każda klasa miała przygotować sylwetkę
wybranej postaci w formie multimedialnej.  Przepiękna
szkolna prezentacja, patriotyczna muzyka - wszystko to
sprawiło, że uczniowie mogli nie tylko  poznać historię
młodych ludzi, często dzieci, ale przede wszystkim oddać
im należyty hołd i szacunek.

Następnie, 1 grudnia, odbyło się wielkie głosowanie.
Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory. W ich wyniku
wybrano jednego bohatera, któremu stworzymy w szkole
miejsce pamięci.

To historia  Józefa Andrzeja  Szczepańskiego
najbardziej zainteresowała i poruszyła  uczniów  szkoły
i�to jemu szkoła stworzy miejsce pamięci.

„Ziutek” był harcerzem 17 Warszawskiej Drużyny
Harcerskiej przed 1939 rokiem i w okresie konspiracji.

Józef Szczepański to także  młody poeta, powstaniec
warszawski, żołnierz batalionu „Parasol” Armii Krajowej.
Zginął, mając zaledwie  21 lat.

W dowód wdzięczności i pamięci postawimy przy
szkole rzeźbę Józefa Szczepańskiego, którą wykona
Janusz Petryszyn

W dobie bohaterów gier komputerowych, pokazanie
uczniom prawdziwych i realnych młodych bohaterów  było
jednym z celów naszego projektu. I to się udało.

Pozostali bohaterowie prezentacji to: Orlęta Lwowskie,
Dzieci z Wrześni, Jurek Bitschan  „Zawiszacy”, Danuta
Siedzikówna „Inka”, Emil Barchański, Józef Kunert,
Grzegorz Przemyk, Romek Strzałkowski,  Leopold  Lis-
Kula, Antoni Andrzejewski, Wilhelm Meisel, Stefan
Zawidzki, Witek Modelski oraz Felks Riedl.

Bo¿ena Górska

Szko³a Podstawowa nr 3 w Bartoszycach

Tropem Wilczym
„Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem

Wilczym” w Szkole Podstawowej nr 23 w Elblągu
Udział w „ Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” to dla

naszej kameralnej szkoły nowe wyzwanie. W ostatnich
latach podejmowaliśmy się wielu działań związanych
z�kształtowaniem tożsamości narodowej
i�pielęgnowaniem tradycji, co potwierdza uzyskanie
w�2018 roku Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”.
W�tym roku postanowiliśmy dołączyć do największego
tego typu przedsięwzięcia sportowo- edukacyjnego na
świecie. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła powiększyła
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Ile siê cz³owiek musi
nauczyæ, by uczyæ …

Czyli kilka uwag o edukacji zdalnej w ZSB
w�Olsztynie

Wydaje się, że wielu z nas bardzo podobnie przeżyło
zderzenie z koniecznością zdalnego nauczania.
Na�początku był chaos… Nie wiadomo było: jak? co?
jaką drogą? Zatem wysyłaliśmy minikonspekty do
każdego tematu, dodatkowe materiały, linki do filmików,
które mogłyby pomóc młodzieży w opanowaniu
zagadnienia. W druga stronę płynęły zdjęcia i skany
wykonanych zadań. Wtedy młodzież zaproponowała

wykorzystanie Discorda– bezpłatnej aplikacji służącej do
komunikacji głosowej oraz za pomocą wiadomości
tekstowych, popularnej wśród miłośników gier
komputerowych. Tak pojawiły się lekcje „głosowe” -
omawianie wysłanych materiałów czy głośne
rozwiązywanie zadań. Potem zaczęliśmy korzystać z
platformy Teams i uzyskaliśmy nowe możliwości. Jednak
dopiero, gdy otrzymałam ze szkoły tablet graficzny,
poczułam się prawie jak na lekcji. Piszę „prawie”, bo chyba
wszyscy rozumieją, że nawet najlepsze narzędzia nie
zastąpią kontaktu bezpośredniego.

W tym samym czasie nasza szkoła – Zespół Szkół
Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
- zaczęła realizować projekt unijny „Kurs na nowoczesność”
i otrzymałam nowe wyposażenie sali matematycznej,
a�w�nim między innymi ekran multimedialny. Ponadto,
w�ramach tego samego projektu nauczyciele matematyki
mieli możliwość ukończenia kursu GeoGebra dla
początkujących zorganizowanego przez Fundację
Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Do chwili
rozpoczęcia kursu nie miałam większej styczności
z�aplikacją Geogebra i dopiero udział w szkoleniu
przekonał mnie do używania tej, jakże przydatnej,
aplikacji. Wraz z tabletem graficznym jest to dla mnie
teraz jedno z ważniejszych narzędzi do prowadzenia lekcji.
Uczniowie tak przyzwyczaili się do strony graficznej zadań
przedstawianej w Geogebrze, że sami dopominają się o
jej częste stosowanie.

liczbę lokalizacji, w których odbywa się akcja „Tropem
wilczym”. Na nasz pierwszy bieg, który odbył się 1 marca,
stawiło się szesnastu dzielnych sportowców. Trasę
wyznaczyła nauczycielka nauczania fizycznego, Licja
Białczyk. Oficjalnego otwarcia biegu podjęła się dyrektor
szkoły, Anna Sobolak, która kibicowała naszym uczniom.
Symboliczny dystans 1963 metrów pierwsza pokonała
Paulina Pastusiak z klasy 8b. Drugie miejsce zdobyła
Emilia Marcinowska z 7a. Trzeci medal przypadł w udziale
Kacprowi Rzepczyńskiemu z klasy 5a.

Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji „wilczy zapał”
udzieli się również nauczycielom, a nasz pierwszy raz to
dopiero początek wspólnego biegu patriotycznego, który
swą formą obejmie także rodziców uczniów, by wspólnie
tworzyć „wszystko, co Polskę stanowi”.

Iwona D¹browska

Szko³a Podstawowa nr 23 w Elbl¹gu
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Nauka przez zabawê
- szkolenie nauczycieli

Erasmus+
W ramach projektu „Learning is Fun“ trzy osoby z grona

pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Wieliczkach miały możliwość uczestniczyć
w�siedmiodniowym (26.08 - 1.08.2021r.) kursie pt. „Making
Lessons More Interesting by Fun Activities, Games and
ICT Usage” zorganizowanym w Paryżu. Koordynator-
Elżbieta Karaś, Aleksandra Halama i Iwona Przeździak
poznawały najnowsze metody nauczania, pogłębiały
wiedzę na temat efektywnego i właściwego korzystania
z�multimedialnych zasobów edukacyjnych podczas zajęć.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji
uczestniczących w projekcie szkół i krajów, z których
pochodzili kursanci. Grupę tworzyli nauczyciele z Polski
i�Rumunii.

Program szkolenia był bogaty, zakładał przede
wszystkim poznanie innowacyjnych technik, metod, gier
i programów multimedialnych, które można wykorzystać
w pracy z dziećmi na każdym etapie kształcenia. Przez
kolejne dni poznawaliśmy sposoby korzystania,
m.�in.�Kahoot, Liveworksheets, code.org.,
Scratch.mit.edu i Coding for Kids, Forms czy

Chociaż w programie kursu nie było wykorzystania
aplikacji do lekcji dotyczących wykresów funkcji, to
nabycie podstawowych umiejętności pozwoliło mi na
korzystanie z aplikacji również w tym zakresie. Jest to
o�tyle wygodne, że aplety (niewielkie programy do
wykonywania animacji lub prowadzenia obliczeń) można
przygotować w domu i wykorzystać na lekcji, wyświetlając
kolejne etapy działań. Dostępne są też gotowe aplety
zamieszczone np. na stronie: https://www.geogebra.org/
materials.

Warto dodać, że Geogebra to aplikacja, którą można
bezpłatnie zainstalować, np. ze strony
www.geogebra.org/download?lang=pl (najlepiej
GeoGebra Classic 6). Narzędzie to znajduje zastosowanie
w omawianiu materiału z różnych działów matematyki,
takich jak: algebra, geometria, trygonometria,
prawdopodobieństwo, funkcje, statystyka czy rachunek
różniczkowy.

Okazało się, że w moim przypadku zdalne nauczanie
wymusiło przyspieszoną edukację z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnej i wcale nie jest mi z tym
źle, tym bardziej że wykorzystywanie atrakcyjnych
środków zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie
uczniów w pracę na lekcji, a przecież nakłonienie ich do
działania bywa nie lada wyzwaniem. Dlatego też
zachęcam, nie tylko matematyków, do sięgnięcia po to
naprawdę atrakcyjne dla młodzieży i niezwykle
funkcjonalne narzędzie.

Wioletta Brzeziñska

Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Olsztynie

kajet 131d.ps
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Œwiêto Trzech Króli
Z okazji Święta Objawienia Pańskiego do Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu przybyli Trzej
Królowie, którzy dla całej społeczności szkolnej złożyli
życzenia pomyślności w�Nowym Roku.

W ramach tego święta cała społeczność biesalskiej
szkoły otrzymała korony i słodkie krówki.

Dodatkową atrakcją zajęć było uzyskanie dostępu do
aplikacji, dzięki której uczniowie otrzymali imienny bilet
na Marsa. Bilet zostanie wysłany w 2026 roku przez NASA
na Czerwoną Planetę.

Każdy uczestnik poznał podstawowe zwroty kosmiczne
w języku migowym, m. in. gwiazda, słońce, statek
kosmiczny oraz dzień dobry i do widzenia.

Wspomniany e – Planetobus pozwolił uczniom na
samodzielne odkrywanie kosmosu bez wychodzenia
z�domu z tak małej miejscowości, jaką jest Biesal.

Zajęcia online e-Planetobus to część Programu Nauka
dla Ciebie, który jest wspólną inicjatywą Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki
Kopernik. Misją organizatorów jest wsparcie szkół
i�uczniów w nauczaniu zdalnym. W tym roku z zajęć
skorzystało już ponad 2 700 dzieci, a do końca roku
będzie ich kilkanaście tysięcy.

Miros³awa Gromacka

Szko³a Podstawowa w Biesalu

LearningApps.org. Zajęcia prowadziła pedagog z Bułgarii.
Podczas kursu uczyliśmy się również kodowania

poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi np. Bee-Bot-
a i Scratcha. Każdy uczestnik stworzył kilka animacji,
przygotował testy interaktywne, quizy i inne materiały,
które może wykorzystać na lekcji. Poznaliśmy platformy
z�wieloma gotowymi materiałami, ale także możliwością
tworzenia interaktywnych ćwiczeń na wszystkich
poziomach nauczania.

Integralną częścią kursu była edukacja kulturowa.
Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobiła wizyta
w�Pałacu Wersalskim, Luwrze, Panteonie oraz Katedrze
Notre Dame. Niezapomniane chwile grupa spędziła na
Wieży Eiffla, pod Łukiem Triumfalnym i w Ogrodach
Luksemburskich.

Podsumowaniem 40-godzinnego szkolenia było
zaprezentowanie opracowanych przez uczestników kursu
scenariuszy lekcji z wykorzystaniem poznanych
innowacyjnych metod i programów multimedialnych.

Szkolenie było niezwykle cennym doświadczeniem,
dzięki któremu uczestniczący w nim nauczyciele pogłębili
umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi
i�technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mieli
okazję wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi
systemów edukacyjnych i dobrych praktyk w swoich
szkołach, co niewątpliwie znajdzie odzwierciedlenie
w�podniesieniu jakości pracy w ich macierzystych
placówkach.

 Iwona PrzeŸdziak

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Wirtualna wizyta
e-Planetobusu w Biesalu
W dniu 26 listopada 2020 r. w Szkole Podstawowej

w�Biesalu została zorganizowana wirtualna wizyta
e-Planetobusu.

Wizyta ta była przeprowadzona w formie dialogu
i�interakcji uczestników z prowadzącymi spotkanie, które
pozwoliło uczniom pogłębić wiedzę na temat kosmosu.
Tematem przewodnim zajęć online było „Jesienne niebo”.

W części pierwszej e – spotkania uczniowie zapoznali
się z najciekawszymi gwiazdozbiorami, planetami Układu
Słonecznego i innymi obiektami astronomicznymi poprzez
wspólne odbycie podróży po nieboskłonie i kosmosie
z�edukatorami Centrum Nauki Kopernik.

Uczniowie wybrali się też na wycieczkę w kierunku
wybranej przez siebie planety (Mars, Uran, Neptun i Uran).

Po pokazie, w Aplikacji TEAMS uczniowie mogli
porozmawiać z edukatorami oraz zadawać im dociekliwe
pytania, m. in. Ile gwiazd ma gwiazdozbiór Skorpiona?,
Czy na Marsie są Ufoludki?

W trakcie rozmowy online jedna z uczennic
zaprezentowała swoje książki o kosmosie.



22
Kajet nr 131 (1/2022)

Kartka dla Rodaka

Zwykła kartka i proste życzenia. Teoretycznie drobiazg,
ale praktycznie gest dający wielką radość, ponieważ
świąteczne kartki trafiają do Rodaków mieszkających
daleko od Ojczyzny i są dla nich dowodem na to,
że�Polska cały czas o nich pamięta.

W listopadzie 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Biesalu włączyli się w Ogólnopolską akcję „Kartka dla
Rodaka”, która polega na przygotowaniu kartek
świątecznych i zredagowaniu życzeń do Polaków

Po raz pierwszy spróbowaliśmy ciasta „Trzech Króli”,
które upiekła nam piekarnia pana Taranowskiego.

Dopełnieniem święta było przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych oraz wykonania fotki w przygotowanej
makiecie koron. Przygotowano również gazetkę ścienną.

Na zakończenie spotkania wszyscy stanęli do wspólnej
fotki.

Trzej Królowie odwiedzili również mieszkańców naszej
wsi.

Miros³awa Gromacka

Szko³a Podstawowa w Biesalu

zamieszkujących na Litwie, Białorusi, Ukrainie oraz
w�Kazachstanie, Armenii, Gruzji.

Mam nadzieję, że wykonane przez naszych uczniów
kartki dostarczą naszym Rodakom wielu wzruszeń, a nasi
uczniowie będą dumni z włączenia się w tak wspaniałą
akcję.

Miros³awa Gromacka

Szko³a Podstawowa w Biesalu

Orneccy licealiœci
Superbohaterami!

Profesor Anna Lipińska wraz z paniami Honoratą
Mierzejewską - Mikosza i Ewą Woźniak zaproponowały
młodzieży superprojekt.

W projekcie „Superbohaterowie to my” zależało im na
zmianie postrzegania teatru. Nie jako instytucji, budynku,
elitarnej rozrywki tylko działań żywych, kreatywnych, które
mogą zaistnieć w każdej przestrzeni i miejscu. Dzięki
połączeniu sił pedagoga i reżysera szkoła z teatrem
zaczęły się płynnie przenikać i uzupełniać.
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Marzenia siê spe³niaj¹
w LO w Ornecie

z programem Erasmus+
W latach 2018-2021 w Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Ornecie realizowany był
międzynarodowy projekt programu Erasmus+ Our
heritage, our wealth - Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo.
Językiem projektu był język angielski, a celem działań
projektowych promocja dziedzictwa narodowego
i�regionalnego. Uczniowie zaangażowani w projekt badali
dziedzictwo i popularyzowali wiedzę na jego temat
zarówno w kraju, jak i za granicą. W skład partnerstwa,
oprócz szkoły z Polski, weszły szkoły z Hiszpanii, Łotwy
i Włoch. Wyjazdy uczestników i nauczycieli odbywały się
do Hiszpanii i Włoch. Warte podkreślenia było to, że po
powrocie z Hiszpanii cała grupa wyjazdowa trafiła na
kwarantannę pomimo braku zachorowania. Ponadto
mobilność Łotewska wypadła na okres pandemii, więc
odbyła się wirtualnie, uczniowie i nauczyciele łączyli się

Twórczość młodzieży wyszła poza granice klasy. Maski,
lalki oraz historie Superbohaterów Ornety przygotowane
przez młodzież ożywiły podczas happeningu park przed
szkołą, a nawet przestrzeń miejską. Lalki „spacerowały”
po mieście, będąc przykładem różnego rodzaju
superbohaterstwa. Od czerwca do końca października
uczestnicy mieli możliwość stworzyć maskę, lalkę
superbohatera oraz wymyślić niepowtarzalną historię
każdego z nich. W finale wszystkie pomysły zostały
zebrane i przekształcone w wypowiedź teatralną. Ponad
dwudziestominutowy happening „Superbohaterowie to
my” zgromadził uczniów przed szkołą. Lalki zyskały
wygląd i cechy fantastyczne; były wzorowane na lekarzach
i pielęgniarkach; a kilka przedstawiało realne osoby
z�otoczenia młodzieży(!).

Spotkania zaproponowane w ramach
„Superbohaterów” skoncentrowały się w kilku modułach:
w aktorskim - aktorzy lalkarze przedstawili w nim historię

lalek, techniki lalkowe oraz sposoby animacji;
w scenograficznym - scenograf wprowadził w nim

podstawowe elementy wiedzy o budowie lalek;
w związanym z budowaniem postaci bohaterów -

młodzież stworzyła tu opowieści o superbohaterach,
wyposażyła je w cechy, atrybuty;
w reżyserskim - uczestnicy zmieniali opowieści w krótkie

etiudy teatralne.
Dzięki projektowi szkoła i teatr płynnie się przenikały

i�uzupełniały. Magia…

Anna Lipiñska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ornecie



24
Kajet nr 131 (1/2022)

za pomocą platformy zoom, gdzie przeprowadzone
zostały bardzo ciekawe zadania projektowe. Ciekawostką
jest fakt, że w trakcie warsztatów kulinarnych Łotysze uczyli
partnerów, jak zrobić placki ziemniaczane, co dla
Włochów było absolutnym odkryciem w odróżnieniu do
Polaków. Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem i
miejscem, gdzie zjechali się wszyscy partnerzy. Było to
niecodzienne wydarzenie, gdyż nie często mamy do
czynienia z taką różnorodnością kultur i narodowości. To
spotkanie międzynarodowe było pod hasłem PSZCZOŁY
w jego trakcie zbudowaliśmy między innymi ul w parku
szkolnym i wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o życiu
pszczół.

Cały projekt w całości sponsorowano z programu
Erasmus+. Pdjęte w nim działania i były jedną wielką
przygodą i spełnieniem marzeń niejednego uczestnika.

Danuta Kamiñska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ornecie

„Narodowe Czytanie”
w orneckim liceum!

Dziesiątego września w auli naszej szkoły uczennice
klasy humanistycznej przeniosły nas w inny wymiar
rzeczywistości… Nagromadzenie oryginalnych kreacji
spowodowało, że każda z nich zostanie zapamiętana
przez publiczność - ktoś zapamięta charyzmatyczną
Dulską, ktoś inny zafrasowaną Hankę, a wielu butną Hesię
oraz subtelną Melę…. Warto też zauważyć fantazyjną
stylizację na stroje z epoki! Całość okrasiła profesor Anna
Wróblewska. A słowo podsumowujące należało do
dyrektora Jerzego Janulewicza. Jednym słowem -
umiemy szaleć nienagannie!

Kornelia Ostaszewska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ornecie

Orneccy licealiœci
w interaktywnym

monodramie!
Jedenastego września pasjonaci teatru w naszym

mieście mogli wziąć udział w interaktywnej „Stopklatce”.
Monodram Maliny Prześlugi na deskach Miejskiego Domu
Kultury w Ornecie mistrzowsko zrealizował Michał Felczak.
Mistrzowsko – bo wciągająco, bo interaktywnie,
bo�z�polotem, bo profesjonalnie… Kto nie był, niech
żałuje! Z przekazu uczestników – dość wysublimowanej
grupy odbiorców kultury, wynika jednoznacznie -
mówiono o ważkich sprawach, jaką jest niewątpliwie
„wielka cicha nieobecność” osób
z�niepełnosprawnościami, w sposób mądry i wciągający
zarazem. Wyżej wspomniani orneccy licealiści aktywnie
włączyli się w monodram. Co ważne – nie tylko
w�szlachetnej formule, ale przede wszystkim dając ujście
ekspresji uwewnętrznionego humanizmu. W tym miejscu
dziękujemy orneckiemu MDK-owi. Bez Was to by się po
prostu nie zadziało…!

Kornelia Ostaszewska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ornecie
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Orneckie Nadleœnictwo
i LO - sadziMY!

Para prezydencka zainicjowała, Nadleśnictwo i LO
zorganizowało podobną akcję. sadziMY, bo o tej akcji
mowa, ma jednoczyć nas wszystkich wokół przyrody...
Krótko mówiąc – to się zadziało…

Edyta Stawska

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ornecie

„Fotografia  Œwiadek
Historia”

15 listopada 2021 r. w naszej szkole odbyła się
wystawa starych fotografii zebranych od mieszkańców
Ornety. Zaproszeni goście oraz uczennica klasy 1a Amelia
Chodkiewicz, opowiedzieli historię swoich rodzin.

Anna Lipiñska, Józef Uzar

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Ornecie


